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RUHSAL İYİLEŞME ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ VE KANSER TANISI ALAN 

BİREY ÖRNEKLEMİNDE GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN TEST EDİLMESİ 

(Doktora Tezi) 

ÖZET 

Amaç: Bu araştırmanın amacı “ruhsal iyileşme” kavramı ile ilgili yeni bir kavramsal çerçevenin 

oluşturmak, “Ruhsal İyileşme Ölçeği”ni geliştirilmek ve kanser tanısı alan birey örnekleminde 

güvenirlik ve geçerliğini test etmektir. 

Gereç ve Yöntem: Keşifsel ve metodolojik tipte olan araştırma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji kliniklerinde ve 

polikliniklerinde yatarak veya ayaktan tedavi alan Ağustos 2019-Mayıs 2021 tarihleri arasında 

araştırmaya katılmaya gönüllü olan, kanser tanısı alan, 18 yaş ve üzeri olan ve Türkçe iletişim 

kurabilen 300 hasta ile gerçekleştirildi. Veri toplama aşamasında, “Yarı Yapılandırılmış 

Niteliksel Görüşme Formu”, “Hasta Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Ruhsal İyileşme Ölçeği”, “Öznel 

İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği”, “Kavramsal Çerçeve Uygunluk Değerlendirme Formu” ve 

“Uzman Değerlendirme Formu” kullanıldı. 

Bulgular: Araştırma sonucunda “ruhsal iyileşme” ile ilgili tanımlayıcı kavramlar ve ilişkili 

diğer kavramların yer aldığı bir kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında 

geliştirilen “Ruhsal İyileşme Ölçeği” 24 maddeden oluşan Cronbach alfa değeri 0,955 olarak 

hesaplanmış bir ölçektir. Ölçek beşli likert tipinde ve tek faktörlü bir ölçektir. Ölçek toplam 

puanı arttıkça ruhsal iyileşme de artmaktadır. 

Sonuç: Kanser tanısı alan bireylerin ruhsal iyileşmelerini değerlendirmede referans 

alınabilecek bir kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Bu kapsamda geliştirilen “Ruhsal İyileşme 

Ölçeği”nin kanser tanısı alan bireylerin ruhsal iyileşme durumlarının değerlendirilmesinde 

geçerli, güvenilir bir ölçek olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: kavramsal çerçeve, iyileşme ruhsal iyileşme  
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DEVELOPMENT OF THE MENTAL RECOVERY SCALE AND TESTING THE 

RELIABILITY AND VALIDITY IN THE SAMPLE OF THE INDIVIDUAL WITH 

THE DIAGNOSIS OF CANCER 

ABSTRACT 

Aim: The aim of this research is to create a new conceptual framework for the concept of 

“mental recovery”, to develop the “Mental Recovery Scale” and to test its reliability and 

validity in a sample of individuals diagnosed with cancer. 

Materials and Methods: The research which is exploratory and methodological was carried 

out with 300 patients who volunteered to participate in the research between August 2019 and 

May 2021, who received inpatient or outpatient treatment in the Health Sciences University 

Gulhane Training and Research Hospital Hematology and Medical Oncology clinics and 

outpatient clinics, were diagnosed with cancer, were 18 years of age and over, and could 

communicate in Turkish. In the data collection phase, “Semi-Structured Qualitative Interview 

Form”, “Patient Descriptive Information Form”, “Mental Recovery Scale”, “Subjective 

Recovery Assessment Scale”, “Conceptual Framework Conformity Assessment Form” and 

“Expert Evaluation Form” were used. 

Results: As a result of the research, a conceptual framework including descriptive concepts and 

other related concepts related to “mental recovery” was created. The “Mental Recovery Scale” 

developed within the scope of the research is a scale consisting of 24 items with a Cronbach 

alpha value of 0,955. The scale is a five-point Likert-type scale with a single factor. The higher 

the scale total score, the higher the mental recovery. 

Conclusion: A conceptual framework has been created that can be taken as a reference in 

evaluating the mental recovery of individuals diagnosed with cancer. It has been concluded that 

the "Mental Recovery Scale" developed in this context can be used as a valid and reliable scale 

in evaluating the mental recovery status of individuals diagnosed with cancer. 

Key Words: conceptual framework, recovery, mental recovery 
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1. GİRİŞ 

 

1.1. PROBLEMİN TANIMI VE ÖNEMİ 

Hastalık, bireyin fonksiyonlarında önceki durumuyla karşılaştırıldığında bir ya 

da daha fazla boyutta azalma ya da bozulmanın olduğu bir durumdur (1). Hastalık 

deneyimi bireyi fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan etkilemektedir (2). Bu deneyim, 

semptomların açığa çıkmasından, teşhis ve tedaviye, ardından iyileşme, kronikleşme 

veya ölüme kadar gidebilen birbiriyle ilişkili olayları içermektedir. Bu deneyimle baş 

etmeye çalışmak oldukça zorlu bir deneyimdir ve bireyi ruhsal açıdan olumsuz 

etkileyebilmektedir (1). Hastalık deneyimi sonucu ruhsal olarak olumsuz etkilenmiş 

bireyin hastalığa uyumunun, yaşam kalitesinin, tedaviye cevabının yani hastalık 

sürecinin olumsuz etkilendiği bilinmektedir (2). Bu bilgiler ışığında hastalık deneyimi 

yaşayan bireyin iyileşme sürecinin fiziksel olduğu kadar ruhsal açıdan da ele alınması 

gerektiği düşünülmektedir (3).  

İyileşme; sağlık, psikoloji, ekonomi, doğa bilimleri de dâhil olmak üzere çeşitli 

disiplinlerde kullanılan ve her disiplinin kendine özgü tanımladığı bir kavramdır (4,5). 

Sağlık disiplininde iyileşme kavramı “sağlık durumunun ve fonksiyonlarının 

hastalığın başlamasından önceki haline geri dönmesi/yeniden kazanılması” olarak 

tanımlanmakta, işlevselliğin geri kazanılmasına odaklanmaktadır (5). Psikolojide 

iyileşme “hastalık belirtilerinin olduğu veya olmadığı zamanlarda anlamlı bir hayatın 

yaşanabildiği, umudun var olduğu, zaman alan ve kişiye özgü bir deneyim” olarak 

tanımlanmakta, bireyin gelişim ve değişim sürecine odaklanmaktadır (6). Doğa 

biliminde iyileşme “ormansızlaşma sonrası yeniden yeşillendirmek, yeniden dikmek” 

olarak tanımlanmakta ve bir kaybı yerine koyma üzerine odaklanmaktadır (4). 

Buradan da anlaşılacağı gibi iyileşme, üzerine inşa edildiği felsefenin kavramları ile 

tanımlanmaktadır. 

Literatürde iyileşmeyi tanımlamada olduğu gibi değerlendirmede de farklı 

yaklaşımlar kullanılmaktadır (7,8). Bu yaklaşımlardan ilki, iyileşmeyi tedavi olmak ile 

bir tutan ve hastalık belirtilerinin ortadan kalkması ya da hastalanmadan önceki 

işlevselliğe geri dönüş olarak değerlendiren klinik iyileşmedir (9). İkincisi ise bireyin 
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gelişim ve değişim sürecini ifade eden öznel olarak değerlendiren kişisel iyileşmedir 

(6,7). Tüm bunlarla beraber, gerek işlevselliğin geri kazanıldığı gerek gelişim ve 

değişim sürecini ele alan bir kavram literatürde yer almamaktadır. Bu anlamda 

iyileşme ile ilgili söz konusu yaklaşımları da kapsayan yeni bir kavramın oluşturulması 

gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu anlamda literatürde yer alan iyileşme kavramını 

içeren model ve kuramlar incelenmiştir.  

Ruh sağlığı literatüründe, iyileşme temelli birçok model olduğu görülmektedir. 

Bu modellere örnek olarak Watson İnsan Bakım Modeli, Tidal Model, Kavramsal 

İyileşme Modeli ve İşbirliğine Dayalı İyileşme Teorisi verilebilir (7,10-13). İyileşme 

modelleri her şeyden önce, pragmatik bir felsefeye dayanmakta ve uygulamaya temel 

teşkil etmektedir. İyileşme sürecini kolaylaştırmak için ne yapılması gerektiği 

hakkındaki bir düşünme şeklidir (12,14). İyileşme modellerinin tümünde hemşireler, 

bireyin yaşam değişikliğine uyum sağlamasında destekleyici roldedir (10). Öte yandan 

bahsi geçen model ve kuramlarda net şekilde tanımlanmış ve nasıl değerlendirileceği 

açıklanmış bir iyileşme tanımının yer almaması çarpıcıdır. Fakat yine de bu modellerin 

varlığı iyileşme kavramını bütüncül ve ölçülebilir bir şekle döndürmek ve üzerine 

araştırmalar inşa etmek açısından ilham vericidir (7). 

Pek çok ülke kendi ruh sağlığı sistemlerini ve hizmet yapılarını, iyileşme 

yönelimli uygulamaları kapsayacak şekilde yeniden düzenlemeye başlamışlardır (7). 

Bu nedenle artık sağlık profesyonelleri de sundukları tedavi ve bakım hizmetine 

iyileşme kavramını yerleştirmek ve hastanın bireyselliğini merkeze koyarak, her birey 

için özelleşmiş bir hizmet vermek zorundadırlar (4). Bu zorunluluk beraberinde 

hastanın ve hastalıkla başlayan yeni deneyimin kapsamlı bir şekilde ele alındığı ruhsal 

iyileşmenin tanımlanması gerekliliğini doğurmuştur. Çünkü ruhsal iyileşme, hem 

devam eden bir süreci hem de bir sonucu tanımlamaktadır (2). Ruhsal iyileşme ile ilgili 

yeni bir model ortaya koyabilmek için ise kavramsal çerçevesinin belirlenmesi 

gerekmektedir (15). Kavramsal çerçevenin belirlenmesi ruhsal iyileşmenin 

tanımlanması için eşsiz bir araçtır. Öte yandan iyileşme çıktılarının bu çerçeve 

dâhilinde tanımlanması kavramın değerlendirilmesi için büyük önem taşımaktadır. 

İyileşme üzerine yapılmış çalışmalar sonucunda iyileşme çıktılarını gösteren pek çok 

araç geliştirilmiştir (2,11,16,17). Mevcut ölçüm araçlarının iyileşmeyi etkili bir şekilde 
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değerlendirmesi için güvenilir ve geçerli olması vazgeçilmez bir unsurdur (2,10). 

Bununla beraber bu ölçüm araçları, iyileşme sürecini değerlendirmede eksik kalan 

tamamlanması gereken alanları tespit etmek açısından da ufuk açıcı özelliktedirler (2). 

Bu bağlamda literatür incelendiğinde ulaşılan tüm araçların ruhsal hastalıklardan 

iyileşme deneyimine odaklandığı fiziksel hastalıklarda ruhsal iyileşmeyi 

değerlendiren ölçüm aracının bulunmadığı görülmektedir (2,11,17). Bu nedenle 

fiziksel hastalık deneyimi yaşayan bir bireyin ruhsal iyileşme düzeyini belirleyen 

güvenilir ve geçerli, tedaviye yön veren bir ölçüm aracının literatüre kazandırılması 

gerektiği düşünülmektedir. “Ruhsal iyileşme”nin kavramsal çerçevesinin 

oluşturulması ve bir ölçüm aracının elde edilmesi ile, ruhsal iyileşme sürecini 

kolaylaştıran ve engelleyen faktörler, iyileşmeye yönelik müdahaleler ve hedefler 

düzenlenebilir ve sunulabilir. 

1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmada, “ruhsal iyileşme” kavramı ile ilgili bir kavramsal çerçeve 

oluşturulması ve ruhsal iyileşmenin değerlendirilmesine yönelik “Ruhsal İyileşme 

Ölçeği”nin geliştirilmesi, güvenirlik ve geçerliğinin test edilmesi amaçlanmaktadır.  

1.3. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

“Ruhsal iyileşme” kavramının görece yeni olması ve bu nedenle kavramın 

tanımlayıcı özelliklerini belirlemenin ve ilgili kavramlar arasındaki ilişkilerin 

tanımlanmasının gerekli olması nedeni ile kavramsal çerçeve oluşturma çalışması 

olarak planlanan bu araştırma, doğası gereği keşifsel araştırma türündedir. Keşifsel 

nitelikteki araştırmalarda kavrama ilişkin araştırma sorusu veya hipotez oluşturulmaz 

(18). Bu nedenle “ruhsal iyileşme” kavramı ile ilgili araştırma sorusu veya hipotez 

oluşturulmamıştır. Bununla beraber araştırmanın ikinci kısmı “Ruhsal İyileşme 

Ölçeği”nin geliştirilmesidir ve türü metodolojiktir. Bu kapsamda geliştirilecek ölçeğe 

ilişkin hipotezler aşağıda yer almaktadır: 

Hipotez 1a: “Ruhsal İyileşme Ölçeği” fiziksel hastalık deneyimi olan bireylerin 

ruhsal iyileşmelerini değerlendirmede güvenilir bir ölçektir. 

Hipotez 0a: “Ruhsal İyileşme Ölçeği” fiziksel hastalık deneyimi olan bireylerin 

ruhsal iyileşmelerini değerlendirmede güvenilir bir ölçek değildir. 
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Hipotez 1b: “Ruhsal İyileşme Ölçeği” fiziksel hastalık deneyimi olan bireylerin 

ruhsal iyileşmelerini değerlendirmede geçerli bir ölçektir. 

Hipotez 0b: “Ruhsal İyileşme Ölçeği” fiziksel hastalık deneyimi olan bireylerin 

ruhsal iyileşmelerini değerlendirmede geçerli bir ölçek değildir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. İYİLEŞME KAVRAMI 

İyileşme, çeşitli dillerde farklı kavramlar ile ifade edilmekte ve bu farklılık 

nispetinde de farklı anlamlar taşımaktadır (19-21). Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde 

“iyileşme işi” olarak tanımlanan iyileşme kavramı “iyi duruma gelmek”, “hastalıktan 

kurtulmak”, “sağlığı yerine gelmek”, “salah bulmak” anlamına gelmektedir (19). 

Arapça kökenli olan “salah” kelimesi “uygunluk”, “sağlık”, “ahlâken iyi olma”, 

“iyileşme” ve “manevi kurtuluş” olarak tanımlanmaktadır (19,22). Arapça “şfw” 

kökünden gelen “şifa” kelimesi ise “bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması”, 

“hastalıktan kurtulma”, “onma” şeklinde tanımlanmaktadır (19). İyileşme ile aynı 

anlamı taşıyan ve zaman içerisinde yaygın kullanımı terk edilen “nekâhat” kelimesi 

ise “hastalıktan iyileşme”, “yataktan kalkma” manasına gelmektedir (23). 

Oxford İngilizce Sözlüğü’nde “recovery” tanımıyla yer alan iyileşme kelimesi 

“bir hastalık veya yaralanma sonrasında tekrar iyileşme süreci”, “tekrar gelişme veya 

güçlenme süreci” ve “çalınan/kaybedilen bir şeyin sahipliğini/kontrolünü yeniden 

kazanma eylemi veya süreci” şeklinde tanımlanmaktadır (20). Oxford İngilizce 

Sözlüğü’nün “healing” olarak tanımladığı iyileşme ise “birisini / bir şeyi tekrar sağlıklı 

hale getirme veya yapma süreci”, “duygusal bir şoktan sonra iyileşme süreci” tanımı 

ile karşımıza çıkmaktadır (21). 

İyileşme kavramı, hastalık deneyimi yaşayan her bireyin kendisi tarafından 

eşsiz şekilde tanımlanan ve kendine özgü bir şekilde yol aldığı bireysel bir yolculuktur 

(8,24,25). Leamy ve arkadaşları iyileşme yolculuğunu bireysel, benzersiz, aktif, 

doğrusal olmayan, çok boyutlu, deneme ve yanılmalarla aşama aşama devam eden bir 

yolculuk olarak ifade etmişlerdir (26). Hastalık deneyimi ile başlayan bireyin iyileşme 

yolculuğu yaşam boyu aralıksız devam eden bir süreçtir (6,25,27). Bireyin hastalık 

tanısı alması bu sürecin başlangıç noktası olup bu yolculuğun bir bitiş noktası yoktur 

(8). Çünkü iyileşme varılacak bir nokta olarak görülmenin ötesinde birey için yaşam 

şekli haline gelen bir süreçtir (10,11).  

https://www.etimolojiturkce.com/kelime/salah
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İyileşme aynı zamanda doğrusal olmayan bir süreçtir (6, 8,16,25,26). Hastalık 

deneyimi yaşayan birey bu sürecin doğal bir parçası olarak ileriye ve geriye adımlarla, 

iniş ve çıkışlarla karşı karşıya kalabilmektedir (4,11,16,28). İyileşme sürecinde bireyin 

semptomlarının azalması, remisyonunda ilerleme kaydetmesi gibi gelişmelerin yanı 

sıra, relapslar veya geriye dönüşler yaşanabilmektedir (8,11,29). Relapslar veya geriye 

dönüşler, iyileşme yolculuğunda kazanılan ivmeyi azaltarak bireye, başlangıç 

noktasına döndüğünü veya bulunduğu yerde saydığını düşündürebilir. Bu durum ise 

istenilmeyen bir şekilde iyileşmeyi durdurabilmektedir (7,9,11,24). 

“Tedavi olmak” ifadesi tek başına iyileşme kavramını karşılayabilecek 

yeterlilikte değildir (8,24,26,30,31). Tedavi, bir hastalıkla beraber meydana gelen 

semptomların ve rahatsızlıkların tıbbı yöntemlerle iyileştirilerek, gerekli ilaç ve bakım 

hizmeti ile bireyin sağlığına kavuşturulması olarak tanımlanmaktadır (32). İyileşme 

ise semptomların ortadan kaldırılması veya fonksiyonların tamamen düzeltilmesi 

kavramları ile sınırlandırılamayacak kadar geniş bir çerçevede ele alınması gereken 

tedavi kavramından çok daha fazlasını; bir süreci ifade eder (11,30). Öte yandan 

Leamy ve arkadaşlarına göre iyileşmeyi tanımlamak için tek başına tedavi kavramı 

yeterli değildir zira iyileşme profesyonel bir müdahale olmaksızın da gerçekleşebilen, 

bireyin yaşamına yön veren bir deneyim, bir mücadeledir (26). 

Literatürde iyileşme üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde benzer 

bileşenleri içeren farklı tanımlara rastlanmaktadır (4,7,8,11). İyileşme kavramının 

evrensel ve kesin bir tanımı olmamakla birlikte yapılan bu tanımlar iyileşmenin farklı 

yönlerini vurgulayıcı niteliktedir (4,7,8,11). 

2.2. KLİNİK İYİLEŞME 

İyileşme üzerine yapılan tanımlardan biri olan klinik iyileşme, klinik çalışanlar 

ve araştırmacıların deneysel çalışmaları sonucu elde edilen, tıbbi modele ait bir 

kavramdır (7,9,27). Tıbbi modele göre klinik iyileşme, hastalıkla birlikte meydana 

gelen semptomlarda azalma, hastalık deneyiminden önceki yaşama ve işlevselliğe 

dönüş, uygulanması gereken ilaç tedavisinin tamamlanması ve klinik yatışın son 

bulması olarak tanımlanmaktadır (7,9,10,11,29). Klinik çalışanlar tıbbi modele göre 

iyileşmeyi değerlendirirken daha çok hastalığın belirtilerini tedavi edebilmek, ilaç 

kullanımı, semptom, işlevsellik ve hastaneye yatış gibi ölçütlere odaklanmaktadır 
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(9,16,27). Bu noktada klinik çalışanlar tarafından verilen tıbbi tedavinin önemi 

yadsınamaz (9,33). Ancak bu yaklaşım bireye verilmesi gereken bütüncül bakımı göz 

ardı edebilmektedir (7,9,11). İpçi’nin şizofreni tanısı alan bireylerle yaptığı 

çalışmasında, katılımcıların kişisel iyileşme algısı klinik iyileşme ölçütleri ile düşük 

oranda ilişkili bulunmuş, iyileşmenin şizofreni tanısı alan bireyler ve ruh sağlığı 

çalışanları tarafından farklı kavramsallaştırıldığı saptanmıştır (34). Bu bilgiler 

doğrultusunda birbirinden farklı olan kişisel ve klinik iyileşme kavramlarının birlikte 

ele alınmasının ruh sağlığı hizmetlerinin etkinliğini artıracağı düşünülmektedir 

(34,35). 

Günümüzde tedavi ve bakıma ilişkin güncel yaklaşımlar ve kanıta dayalı 

uygulamalarda da yer alan klinik iyileşmeye “Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme 

Protokolü” (Enhanced Recovery After Surgery, ERAS) örnek olarak verilebilir. 

Birçok cerrahi alanda kullanılan ERAS protokolünde, antibiyotik profilaksisi 

uygulanması, kısa etkili anestezik ajanlar kullanılması, bulantı ve kusmanın önlenmesi 

gibi ameliyat öncesi, sırası ve sonrası dönemi içeren bileşenler bulunmaktadır. ERAS 

protokolünün uygulanmasıyla, cerrahi sonrası iyileşmenin hızlandırılması yani klinik 

iyileşme amaçlanmaktadır (36). Tıbbi modeli temel alan klinik iyileşme yaklaşımı, 

daha çok ilaç kullanımına odaklanarak hastalık sırasında ve sonrasında ortaya çıkan 

semptomların azalması veya yok olması yönündedir (9). Ancak bu yaklaşım 

iyileşmeyi yalnızca tedavi bağlamında ele almakta hastalık deneyimi yaşayan 

bireylerin iyileşmelerine katkı sağlayan umudun sürdürülmesi, akran desteği veya 

sosyal destek gibi faktörleri ve iyileşmenin devam eden bir süreç olduğu gerçeğini 

kavramsal çerçevesinin dışında tutmaktadır (9). 

2.3. KİŞİSEL İYİLEŞME 

Literatür incelendiğinde, iyileşme deneyimi, iyileşmenin anlamı ve iyileşmeyi 

etkileyen faktörler gibi konularda hastalar, sağlık profesyonelleri ve bakım verenler ile 

yapılan birçok çalışmaya rastlanmaktadır (10,28,30). Bu çalışmalarda iyileşmenin, 

“kişisel iyileşme” boyutunun sıklıkla ele alındığı ve çoğunlukla da bu kavramın ruhsal 

hastalığı olan bireylerle yapılan çalışmalarda incelendiği saptanmıştır (6,26,28). 

Kişisel iyileşme, birey odaklı, gelişim ve değişim sürecini ifade eden bir 

kavramdır (6,7). Bu süreçte uzman bireyin kendisidir (7,10,11,25). Hastalık 
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belirtilerinin varlığından bağımsız olarak bireyin öznel yanını öne çıkaran kişisel 

iyileşme, her bir bireyin kendi dilinde kendine özgü anlamına kavuşmaktadır 

(6,8,10,28). Kişisel iyileşme süreci, başarısızlıklar da dâhil olmak üzere devam eden 

bir mücadeleyi içermektedir (8,26,28). Mücadelenin sürdürülüp sürdürülmeyeceği ise 

kişisel bir seçimdir (28).  

Taylor’ın, Glover’ın çalışmasından aktardığına göre, bireylerin kişisel iyileşme 

yolculuğunda verdiği mücadele beş aşamalı olarak tanımlanmaktadır. İlk aşama, 

bireyin iyileşme yolculuğunu, sadece sağlık profesyonelleri tarafından aldığı hizmetle 

sürdürdüğü pasif pozisyondan, kendinde var olan mevcut gücü ve yeteneğini tekrar 

elde etmek amacıyla aktif bir pozisyona geçmesi şeklinde gerçekleşir. İkinci aşamada, 

bireyin iyileşemeyeceğine dair beslediği umutsuzluk ve çaresizliğin yerini, umut 

almaktadır. Üçüncü aşamada birey, eyleme geçer, aktif bir pozisyon alır ve iyileşme 

sorumluluğunu sadece sağlık profesyonellerinin çabasına terk etmez; kendisi üstlenir. 

Dördüncü aşamada, geçmiş deneyimlerden bir şeyler öğrenen ve bunları şimdiki 

hayatına uyarlayan birey, iyileşme yolculuğunun ve yaşadıklarının kendisine kattığı 

yeni şeyleri keşfetmeye başlamaktadır. Son aşamada ise birey, hastalığın oluşturduğu 

ve toplumun etkisiyle şekillenen kimliğinin aksine, kişisel rollerini ve 

sorumluluklarını harekete geçirerek, iyileşme yolculuğunda verdiği mücadeleyi 

tamamlamaktadır (8,37). Andresen ve arkadaşları kişisel iyileşmenin, bireyin 

iyileşeceğine dair bir umudu olduğunda ve bunu sürdürdüğünde, olumlu bir kimlik 

algısını yeniden kurduğunda, yaşadığı hayattan bir anlam bulduğunda ve hastalığı, 

iyileşme süreci ve hayatı ile ilgili sorumlulukları ve kontrolü eline aldığında 

gerçekleşeceğini öngörmektedir (8,38). 

2.4. İYİLEŞME MODELLERİ 

Son yıllarda, gelişmiş ülkelerin ruh sağlığı hizmetlerinin sunumunu, iyileşme 

yönelimli uygulamalarla yeniden şekillendirdiği ve sürdürdüğü görülmektedir 

(7,26,28). Ülkelerin ruh sağlığı hizmetlerinin sunumuna ve politikasına yön veren 

iyileşme odaklı yaklaşımlar, iyileşme ile ilgili modellerin geliştirilmesine katkı 

sağlamaktadır (7,10,29). Dünyada ruh sağlığı politikaları kapsamında geliştirilen 

iyileşme modelleri, profesyonellerin sağladığı hizmetleri (ilaç, terapi, vaka yönetimi), 
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hastaya sunulan hizmetleri ve hasta-profesyonel iş birliği ile sağlanan hizmetleri bir 

bütün halinde ele alarak değerlendirmektedir (7,10,28,29). 

Bu bağlamda, aşağıda ruh sağlığı literatüründe yer alan iyileşme temelli 

yaklaşımlar arasından Tidal Model, Kavramsal İyileşme Modeli ve İyileşme İttifakı 

Teorisi ile ilgili açıklamalara yer verilecektir (7,10-14,35). 

2.4.1. Tidal Model 

Tidal Model, Barker ve Buchanan-Barker tarafından geliştirilen, disiplinler 

arası ruh sağlığı bakımının temeli olarak kullanılabilecek köklü bir ruh sağlığı 

hemşireliği iyileşme modelidir (7,10-12,14). İyileşmenin mümkün olduğuna 

odaklanan Tidal Model, iyileşme yolcuğunda bireyin karşılaştığı problemlerin 

üstesinden gelmesinde veya duruma uyum sağlamasında aktif rol almasına ve bunun 

için ihtiyaç duyduğu şeylere çeşitli metaforlar kullanarak vurgu yapmaktadır (12,14).  

Tidal Model’e göre, bireyin yaşadığı hastalık deneyimi karşısında yaşamını 

yeniden düzenleme ve iyileşebilme potansiyeli yine kendi içindedir. Hemşire sadece 

bireyin içindeki iyileşme potansiyelini ortaya çıkarmaya yardımcı olmaktadır. Model, 

hemşirenin birey ile karşılıklı saygı ve iş birliği içerisinde yaşadığı deneyimlerini 

anlamlandırmasına odaklanmaktadır. Tidal modeli uygulayanlar, hastalık belirtilerini 

kontrol altına alma veya tedavi etmenin yanı sıra, iyileşme yolculuğunda olan bireyin 

daha anlamlı, üretken ve yaratıcı bir yaşama devam etmesi için kendi kaynaklarını 

keşfetmesine yardımcı olurlar. Bireyi keşif yolculuğuna çıkaran uygulayıcılar, bireyi 

eski durumuna geri döndürmek yerine, bireyin geleceğinde bir değişim yaratmak için 

çaba gösterirler. Bu durum hemşireler için yaratıcılıklarını ve kişisel yeteneklerini 

sergilemeleri için önemli bir fırsattır (12,14). 

2.4.2. Kavramsal İyileşme Modeli 

Kavramsal iyileşme modeli Jacobson ve Greenley tarafından geliştirilen, 

iyileşmeyi tanımlarken kavramların ve anlamlarının önemine vurgu yapan, özellikle 

de iyileşmede içsel ve dışsal durumların neler olduğunu ve aralarındaki bağlantıyı 

vurgulayan bir modeldir ve diğer modellerden farkı iyileşmeye ilişkin soyut 

kavramları öne çıkarmasıdır (7,10,35).  
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Modele göre iyileşme, bireyin deneyimlediği içsel ve iyileşmeyi destekleyen 

dışsal durumları içermektedir (10,35). İçsel durumlar umut, sağlığa kavuşma, 

güçlenme ve ilişki olarak belirtilmektedir (7,10,35). Umut, temelde bireyin 

iyileşmenin mümkün olduğuna dair inancıdır. Sağlığa kavuşma, bireyin hastalığını 

benliğinin bir parçası olarak görmesiyle birlikte damgalanma gibi durumlarla baş etme 

becerisi kazanması ve yaşamının kontrolünü eline alması anlamına gelmektedir. 

Güçlenme ise kendi hayatı ve hastalığına yönelik sorumlulukları alma, sağlık 

profesyonelleri ve diğerlerinden bağımsız karar verme, hedeflerini gerçekleştirmek 

üzere planlar yapma durumunu tanımlamaktadır. Bir diğer kavram olan ilişki ise, 

bireyin hastalık süresince yaşadıklarını başkaları ile etkileşime geçerek paylaşması ve 

aynı durumu yaşayanlar için rol model olmaya çalışmasını içermektedir (35). Dışsal 

durumlar, insan hakları ilkesinin uygulanması, olumlu bir sağlığa kavuşma kültürü ve 

iyileşme yönelimli hizmetlerden oluşmaktadır (7,10,35). İnsan hakları ilkesi 

kapsamında, damgalama ve ayrımcılığı bertaraf etmek, hastaların sosyal ve sağlık 

hizmetleri için ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamak, hastaların sağlık, barınma, 

eğitim gibi çeşitli haklarını koruyarak eşit fırsatlar sunmak gibi konular ele 

alınmaktadır. Modele göre olumlu bir sağlığa kavuşturma kültürü hoşgörü, empati, 

merhamet, saygı, sevgi, dinleme ve güvenin bulunduğu bir ortamdan beslenerek inşa 

edilmektedir. İyileşme yönelimli hizmetler ise semptomlar ve relapsların azaltılması, 

kriz yönetimi, rehabilitasyon, kültürel duyarlılık, temel destek ve aile-akran desteği 

gibi hususlara dikkat çekmektedir (35). Modele göre içsel ve dışsal durumlar arasında 

karşılıklı bir etkileşim bulunmaktadır. Tüm bu durumlar etkili bir şekilde 

yönetildiğinde iyileşme adı verilen süreç gerçekleşmektedir (7,10,35). 

2.4.3. İyileşme İttifakı Teorisi  

İyileşme ittifakı teorisi, Shanley ve arkadaşları tarafından geliştirilen, 

hümanistik felsefe ve hasta-hemşire ilişkisine dayanan bir ruh sağlığı hemşireliği 

teorisidir. İyileşme ittifakı teorisinin geliştirilmesinde iyileşme odaklı yaklaşım ve 

işbirlikçi uygulamanın yansımaları görülmektedir (7,10,13). 

İyileşme ittifakı teorisinin bileşenlerini hümanistik felsefe, iyileşme, ortaklık 

ilişkisi, güçlüklere odaklanma, güçlendirme ve insanlardaki ortak özellikler 

oluşturmaktadır. Bu bileşenlerden esas alınarak elde edilen “baş etme”, “kişisel 
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sorumluluk/kontrol” ve “işbirlikçi çalışma” kavramları ruh sağlığı hemşireliği 

uygulamalarının temelini oluşturmaktadır. Teoriye göre, iyileşmenin 

gerçekleşebilmesi için hemşireler ve hastalar arasında işbirliğine dayalı bir ilişki 

gerekmektedir. Hemşire-hasta arasındaki işbirlikçi çalışmada her iki taraf kendi 

uzmanlığını ortaya koyarak diğerinin uzmanlığını kabul edebilmelidir. Örneğin, 

hemşire ruh sağlığına ilişkin sahip olduğu genel bilgilerini, hasta ise deneyimlerini, 

yeteneklerini ve kaynaklarını ortaya koyabilmelidir (13). 

İyileşme ittifakı teorisine göre, hastalar kişisel seçimlerini yapabilme 

yeterliliğine sahip, güçlü yönlerini geliştirebilen, ruhsal sorunları ile baş etmede 

mevcut stratejilerini ve becerilerini kullanabilen bireylerdir. Bu teoriye göre, 

hemşireler ruhsal sorunlarla baş etmede bireyin mevcut stratejilerini kullanmasına 

rehberlik etmekte, ihtiyaç duyması halinde yeni baş etme stratejileri geliştirmesini 

sağlamaktadır (13). Modele göre hastaların iyileşebileceklerine olan inançları ile 

iyileşme olasılıkları doğru orantılıdır (7,13). 

2.5. RUHSAL İYİLEŞME KAVRAMI  

İyileşme kavramı ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmış ve çeşitli modeller 

geliştirilmiştir (12-14,16,30,35). Literatür gözden geçirildiğinde “ruhsal iyileşme” 

konusunda kavramsal bir netliğe ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır. Bu alanda 

yeni bir yaklaşım ortaya koyabilmek için, söz konusu iyileşme yaklaşımlarının da 

geçerli olduğu bir kavramsal çerçevenin oluşturulması gerekmektedir. Kavramsal 

çerçeve, her bir kavramın kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayan, tamamlayıcı bir 

rol oynayan, birbirine bağlı kavramlar ağıdır (26). Hastalık deneyimi yaşayan 

bireylerde ruhsal iyileşme kavramsal modelinin sınırları çizilirken, her biri diğeri ile 

ilişkili olan kavramların ayrı ayrı veya bir bütün halinde ele alınması, zaman zaman da 

bir kavramın diğer bir kavramla ilişkisi bağlamında değerlendirilmesi 

gerekebilmektedir. Ruhsal iyileşme ile ilişkili olan kavramlar, dinamik özelliklere 

sahiptirler ve aralarındaki ilişki kimi zaman doğrusal kimi zaman doğrusal olmayan 

bir şekilde açığa çıkmaktadır. Ruhsal iyileşmenin kavramsal çerçevesinin oluşmasını 

sağlayan da, bu kavramlar arasındaki etkileşimlerin tanımlanmasıdır. Araştırmacı 

tarafından, doktora tez çalışması öncesinde yürütülen, ruhsal hastalık deneyimi 

yaşayan bireylerde iyileşmenin kavram analizinin yapıldığı bir çalışma bu tez 
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çalışması için ilham verici olmuştur (4). Kavram analizi kapsamında iyileşmeye ilişkin 

kavramlar tek tek tanımlanmış (bireysellik, güçlenme, anlam bulma, umut, ilişki ve 

destek), doktora tez çalışması için bu kavramların tanımları esas alınarak ilişkili 

kavramlar belirlenmiş ve uygun şekilde yeniden tanımlanmıştır. Aşağıda yer alan 

kavram haritasında bu kavramların birbirileri ile olan bağlantısı gösterilmiştir. 

Şekil 2.1. Ruhsal İyileşme Kavram Haritası 

 

Ruhsal iyileşmeyi etkileyen kavramlar bireysellik, güçlenme, anlam bulma, 

umut, ilişki ve destektir. 

2.5.1. Bireysellik 

Ruhsal iyileşmenin bir parçası olan bireysellik kavramının altında “özgünlük”, 

“kimlik”, “rol ve işlev”, “baş etme” ve “kabul” kavramları yer almaktadır. 

2.5.1.1. Özgünlük 

Ruhsal iyileşme, bireyin hastalığı deneyimleme şekli, kültürü, tutumu, 

hedefleri, tercihleri vb. farklılığı nedeniyle bireye özgü bir süreçtir. Bu süreç bireyin 

kendini anlama şeklini, varoluşsal gerçekliğini kabul etme düzeyini ve davranışlarını 

değerlendirmeyi içermektedir. Aynı zamanda bireyin diğer bireylerle olan 
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ilişkilerindeki uyum ve yönelimlerini incelemeyi de kapsamaktadır. Özetle özgünlük 

bireyin “gerçekten” kim olduğunu ifade eden bir kavramdır (39). Birey bu süreçte 

özgünlüğünü fark edebildiğinde ve kabul ettiğinde ruhsal iyileşme gerçekleşir. 

Özgünlük kavramı, bireyin kendisini anlaması ve bu anlayış ile birlikte 

eylemlerine ve ilişkilerine şekil vermesini sağladığından bu durum bireyin kendisi ile 

ilgili derin bir farkındalığa sahip olmasını zorunlu kılar (39,40). Bireyin bu 

farkındalığını davranışları, duygusal yaşantıları, seçimleri ve içinde bulunduğu 

kültürel ve toplumsal yaşantıları etkilemektedir (40). Özgünlüğünü fark eden birey 

kendisini tüm yönleriyle kabul edip gerçek benliği ile uyumlu bir şekilde hareket 

etmekte ve tüm evrenle bütünleşmeyi başarabilmektedir (39,40).  

Birey kendine özgü dünyasında yaşamını sürdürürken herhangi bir hastalık ile 

karşı karşıya kalabilmektedir (41). Hastalık deneyimi yaşayan bir birey de eşsizliği ve 

deneyimlerinin kendine özgü olması nedeni ile diğerlerinden farklıdır (4). Birey, 

benzer deneyimleri yaşayan diğer bireylerle değerlendirildiğinde, sürece olan uyumu, 

yaşadığı değişimler ve bunlara gösterdiği tepkiler bakımından farklılık 

gösterebilmektedir (8,16,42). Çünkü her bireyin kişilik yapısı, yaşam öyküsü, 

tutumları, değerleri, yaşayabileceği sorunlar, önemli anıları, hastalık deneyimleri 

iyileşme yolculuğunda farklılık gösteren unsurlardır (3).   

Hastalık deneyimi yaşayan bir birey için özgünlük kavramı, ruhsal iyileşme 

yolculuğunda önemli bir değişken olarak ele alınmaktadır (3,43,44). Literatür 

incelendiğinde özgünlük ve iyileşme arasında güçlü bir ilişki olduğu, bireyin 

özgünlüğüne ilişkin farkındalığı ve kabulü arttıkça yaşam doyumunun, özsaygısının 

ve olumlu duyguların arttığı, olumsuz duyguların azaldığı görülmektedir (40,44,45). 

Kahya ve Korkmaz’ın çalışmasında, bireylerin özgünlüğüne ilişkin farkındalığı ve 

kabulü arttıkça, psikolojik belirtiler de anlamlı bir azalmanın olduğu gösterilmiştir 

(39). Özgünlüğü psikolojik kavramlarla ilişkilendiren Grijak ise çalışmasında 

özgünlük düzeyi ile psikolojik iyilik arasında anlamlı pozitif, psikolojik sıkıntı ile 

anlamlı negatif bir ilişki olduğunu belirtmiştir (44). Yapılan araştırmalar bir bütün 

olarak ele alındığında hastalık deneyimi yaşayan bireylerde özgünlüğün artması ve 

desteklenmesi, bireyi ruhsal iyileşmeye götüren önemli bir faktördür (3,39,43,44).  



14 

 

2.5.1.2. Kimlik (Kendini yeniden tanımlama)  

Birey, hastalık deneyimi ile beraber kendini yeniden tanımladığında, hastalığın 

kimliğinin bir bütünü değil sadece bir parçası olduğunu kabullendiğinde ruhsal 

iyileşme gerçekleşir. Kendini yeniden tanımlama, bireyin hastalık deneyimi sonucu 

yaşadığı tüm sınır ve engellere rağmen yeni kendisini keşfetmesi ve bu değişimin 

tetikleyicisi olan hastalığı kabul edebilmesidir.  

Kimlik, bireyin “ben kimim?” ve “ben neyim?” sorularına cevap veren ve en 

geniş anlamıyla bireyin tüm özelliklerini kapsayan bir kavramdır (31). Bireyin ilişki 

içinde bulunduğu toplum, sosyal çevre, gelenek ve kurallar, tarih ve zaman, yaşanılan 

olaylar, mekânlar kimlik arayışında bireye ayna tutan unsurlardır (31,42). Kimlik 

arayışının özünü oluşturan sorularla ve etkileyen unsurlarla birlikte birey kimliğini 

yeniden tanımlayabilmektedir (31). 

Birey yaşamış olduğu hastalık deneyimini, kimliğini tehdit eden bir durum 

olarak algılayabilmektedir (31,41). Bu durumda birey için, ruhsal iyileşme 

yolculuğunda kimliğini yeniden tanımlaması önemli bir unsurdur (3,24,28,31). 

Bireyin bu süreçte yaşadığı tüm sınır ve engellere rağmen yeni kendisini keşfetmesi 

ve bu değişimin tetikleyicisi olan hastalığı kabul edebilmesi, ruhsal iyileşmenin 

kendini yeniden tanımlama boyutu ile ilişkilidir (3,24,28). Oris ve arkadaşlarının 

aktardığına göre, hastalığın bireyin kimliği ile bütünleşmesi dört farklı boyut ile 

tanımlanmaktadır. İlk boyut olan reddetme, bireyin hastalığı bir tehdit ve kimliği için 

kabul edilemez bir durum olarak görmesidir. Birey yaşadığı hastalığın tüm hayatını 

işgal ettiği düşüncesiyle kendisini tamamen hastalık ile tanımlamaya başlamaktadır. 

İçinde kaybolma denilen ikinci boyut hastalığın, bireyin kimliğine ve yaşamına ne 

derece hükmettiğini ifade etmektedir. Üçüncü boyut olan kabul ise, bireyin yaşadığı 

hastalık deneyimini kimliğinin bir parçası olarak kabul etmesi ile 

ilişkilendirilmektedir. Son olarak zenginleşme boyutunda, bireyin yaşama ve kendine 

dair önceliklerinin değişmesi, kişilerarası ilişkiler kurma potansiyelinin gelişmesi ve 

yaşamın değerini bilmesi gibi olumlu değişiklikler meydana gelmektedir. Aynı 

zamanda, bireyin kimliğini şekillendirmesini ve zenginleştirmesini ifade etmektedir. 

Özetle Oris ve arkadaşları reddetme ve içinde kaybolma boyutlarının uyumsuz ruhsal 
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ve fiziksel işlevsellik ile, kabul ve zenginleşme boyutlarının ise uyumlu ruhsal ve 

fiziksel işlevsellik ile ilişkili olduğunu saptamışlardır (46).  

Marin ve arkadaşlarının iyileşmekte olan kişilerin deneyimlerini inceledikleri 

çalışmada katılımcıların “farklı bir insan olma” ve “daha iyi bir insan olma” ya ilişkin 

ifadeleri olduğu görülmüştür. Bu çalışmada “farklı bir insan olma” bireyin kimliğini 

yeniden tanımlaması, “daha iyi bir insan olma” ise bireyin kimliğinde gelişme olduğu 

şeklinde yorumlanmıştır (47).  Bireyin kimliğindeki bu gelişim çoğu zaman kendisini 

daha güçlü hissetmesini, yaşadığı deneyimi bir sorun olarak görmekten ziyade anlam 

bulmasını sağlamaktadır (42). Kimliğin yeniden tanımlanması sağlık 

profesyonellerinden bağımsız olarak bireyin kendine özgü dünyasında ortaya çıkan bir 

süreçtir (6,28,47).  

2.5.1.3. Rol ve işlev 

Bireyin var olan koşullarda (hastalık devam etse bile) rol ve işlevlerini yeniden 

tanımlaması, devam ettirmesi ve geliştirmesinin bir yolunu bulması ile ruhsal iyileşme 

gerçekleşir. Yapılan bu yeni tanım ile bireyler kişisel, sosyal ve mesleki rollerine 

devam edecek düzeyde işlevselliklerini yeniden kazanabilirler. 

Günler’in aktardığına göre rol, belirli bir statüye sahip bireyden beklenen 

davranış biçimidir. Her bireyin erkek, kadın, çocuk olmak gibi temel bir rolü; 

öğretmen, hemşire gibi mesleki bir rolü; anne, baba, arkadaş, komşu gibi toplumsal bir 

rolü bulunmaktadır. Bu rollerin tamamı bireyin genel rolünü belirlemekte ve birey bu 

rollerine uygun davranışlar sergilemektedir. Her bireyin mevcut konumuna ve 

yaşantısına bağlı olarak değişkenlik gösteren rol dizileri bulunmaktadır. Örneğin bir 

erkeğin baba, evlat, müdür, komşu, eş gibi rolleri onun rol dizisini oluşturmaktadır 

(48). Bir bireyin kendine bakabilmesi, rutin işlerini devam ettirebilmesi, içinde 

yaşadığı topluma uyum sağlayabilmesi gerekmektedir. Bireyin bunu yapabilmesi için 

ihtiyaç duyduğu araçsal ve toplumsal becerilere sahip olabilmesi ve toplumsal olarak 

tanımlanmış rol/beklentileri karşılayabilmesi işlevsellik olarak tanımlanmaktadır (49). 

Hastalık ile birlikte pek çok rolü bulunan bireyin rol dizisine “hasta rolü” de 

eklenmektedir (3). Hastalık sürecinde yaşanan yetiyitimi bireyin işlevsellik düzeyinin 

azalmasına, toplum içinde sahip olduğu rolleri kısmen sergileyebilmesine veya 
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tamamen kaybedebilmesine neden olabilmektedir (42,50). Çelik’in prekanseröz 

servikal lezyon tanısı alan bireylerle yaptığı çalışmada, katılımcıların yaklaşık yarısı 

yorgunluk, iş yapmak istememe/eskisi gibi yapamama gibi nedenlerden dolayı mevcut 

rollerini sürdüremediklerini, annelik rolünü üstlenenler ise hastanede kalma gibi 

nedenlerle çocuk bakımını yapamadıklarını ve mevcut (annelik) rollerinde bozulmalar 

meydana geldiğini ifade etmişlerdir (51). 

Her ne kadar hastalığın tüm belirtileri tedavi olmasa veya birey hastalık öncesi 

işlevselliğine dönemese yani hastalık deneyimi bireyin sosyal ve mesleki alanlarda rol 

ve işlevselliğini etkilese de, iyileşme ruhsal olarak gerçekleşebilmektedir (16,42,50). 

Bu ancak bireyin eş, arkadaş, çalışan, öğrenci, ev hanımı, aile ferdi gibi rollerini ve 

işlevlerini yeniden tanımlaması, yapılandırması ve geliştirmenin bir yolunu bulması 

ile mümkün olur (4,6). Çelik’in yaptığı çalışmada bazı katılımcılar, hastalığın 

yaşamlarını etkilememesi ve kendilerini iyi hissetmek adına mevcut rollerini 

sürdürmenin ve geliştirmenin bir yolunu bulduklarını ifade etmişlerdir (51). Bireyin 

işlevselliğini yeniden kazanmaya başlaması, hayata katılması ve yeniden hayatının 

başrolü olması ruhsal iyileşmeyi göstermektedir (16).  

2.5.1.4. Baş etme  

Hastalık deneyimi yaşayan bireyin süreç içerisinde farklı baş etme 

mekanizmalarını öğrenerek geliştirmesi, zorluklarla baş etme ve yeni durumlara uyum 

sağlamayı öğrenmesi yolu ile ruhsal iyileşme gerçekleşir. 

Baş etme, çevreden ve içten gelen çatışmaları kontrol etmek, istekleri 

karşılamak için süregelen bilişsel, duygusal ve davranışsal çabalar olarak 

tanımlanmaktadır (41,52,53). Baş etme bireyi zorlayan, tehdit eden veya ona sıkıntı 

yaratan (hastalık, travma vs.) stresli olayları yönetme mekanizmasıdır (54). Baş etme 

tutumları yaş, cinsiyet, sosyal çevre, kültür gibi pek çok değişkene bağlı olarak 

bireysel farklılıklar gösterebilmektedir (41,54). 

Literatür incelendiğinde kavramsal olarak baş etmenin problem odaklı ve 

duygu odaklı olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir (41,53,54). Problem odaklı baş etme 

problemi tanımlamayı, alternatif çözümler oluşturmayı, bu alternatifleri enine boyuna 

değerlendirmeyi, aralarından seçim yapmayı ve seçilmiş olan alternatifi uygulamayı 
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gerektirmektedir (41,53). Duygu odaklı baş etme ise daha pasif bir yöntem olup, 

problemi duygusal bir biçimde ele almayı ve problemin yol açtığı stresörün tehdit 

seviyesini en aza indirgemeyi içermektedir (41,53,54). Kocaman’ın aktardığına göre, 

hastalık deneyimi yaşayan bireyler kontrol edilebilir durumlarda problem odaklı baş 

etmeyi seçme eğiliminde olurken, kontrol dışı olarak düşünülen durumlarda duygu 

odaklı baş etme biçimini seçebilmektedirler (41). Bireyin baş etme biçiminin 

seçiminde deneyimleri, hataları, kişilik özellikleri ve hastalık algısı gibi bireysel 

farklılıklar etkili olabilmektedir (41,54). 

Hastalık deneyimi yaşayan bir bireyin iyileşme sürecinde hastalığa ve 

beraberindeki durumlara nasıl uyum sağladığı ve nasıl baş ettiği oldukça önemlidir 

(41). Ruhsal iyileşme sürecinde birey, farklı baş etme stratejileri kullanabilmektedir 

(55,56). Bu noktada önemli olan, bireyin baş etme stratejisinin etkili olmasıdır (57,58). 

Her bireyin sıklıkla kullandığı baş etme stratejilerini içeren bir repertuarı vardır. Bu 

süreçte birey etkin olsun ya da olmasın repertuarındaki geçmişte kullandığı benzer 

yöntemleri kullanmaktadır (41). Ruhsal iyileşmede bireyin her zamanki baş etme 

yollarının farkında olması, etkin baş etme yöntemlerini kullanması oldukça önemlidir 

(4,58). Aksan ve Gizir çalışmalarında, meme kanseri tanısı alan bireylerin etkili baş 

etme yöntemlerini kullandıklarında, hastalığı anlama ve anlamlandırma düzeylerinin 

arttığını, kişisel kontrol algısının arttığını, olumsuz duygulanım ve düşüncenin olumlu 

yönde değişebildiğini, depresyon ve kaygı belirtisinin azaldığını göstermişlerdir (58). 

Baş etme zaman içinde değişebilen dinamik bir süreçtir (53). Stresörle 

mücadelede başlangıçta etkin olan bir strateji, stresörün birey üzerindeki olumsuz 

etkisi arttığında uzun süreli etkin olmayabilmektedir (57,59). Bu durum başlangıçta 

etkin olan stratejinin değişmesi gerektiğini göstermektedir. Ancak bu değişim ve 

bireyin gösterdiği çaba olumlu sonuçlara yol açmayabilir (9). Bu başarısız girişimler 

sonucunda bireyin edindiği deneyimler, sağlıklı başa çıkma becerilerinin 

geliştirilmesinde ve iyileşmede önemli bir fırsattır (9, 59). Böylelikle karşılaştığı her 

yeni stresörü tehditten çok değişim olarak gören birey, hastalık ve beraberinde 

getirdiği sorunlarla baş etmek için yeni ve daha etkili stratejiler geliştirebildiğinde 

ruhsal olarak iyileşebilmektedir (9,11,28,59). 
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2.5.1.5. Kabul 

Hastalık deneyimi yaşayan birey, hastalığın varlığını ve yarattığı güçlükleri 

kabul ettiğinde ve bunları etkili şekilde yönetebildiğinde ve önerilen tedaviye uyum 

sağlama isteği taşıdığında ruhsal iyileşme gerçekleşir. 

Besen’in aktardığına göre hastalığı kabul, hastalık deneyimi ile karşı karşıya 

kalınan süreçte, hastalığın varlığı ve beraberinde meydana getireceği güçlüklerin 

farkına varılmasıdır (52). Bu farkındalık, bireyin hastalığın zorlayıcı doğasında 

meydana gelen güçlükleri, kayıpları ve sınırlılıkları anlamasını içermektedir (52,60). 

Kabullenme, bireyin hastalık sürecinde yaşadığı fiziksel semptomlara kesin bir çözüm 

bulma arayışı yerine hastalık deneyiminin olumlu yönlerine odaklanabilmesidir (60). 

Hastalığı kabul, hasta birey ve yaşadığı hastalık arasında kabul edilen bir anlaşma 

niteliğindedir (52). Bu anlaşma bireyin hastalığın yaşamına getireceği güçlükler ve 

kısıtlamalarla baş etmeye, değişikliklere uyum sağlamaya hazır olduğunu 

göstermektedir. Güçlüklere ve değişimlere uyum sürecinde olan birey hastalıkla 

yaşamayı öğrenerek hastalığı yaşamına entegre edebilmektedir (52,60). Bireyin 

hastalığı kabul etmesi çoğu zaman hastalığa boyun eğme olarak algılanmaktadır (52). 

Ancak hastalığı kabullenmek, hastalığı yaşamak değil, hastalıkla yaşamak ve 

hastalığın kontrolünü elinde tutabilmek anlamına gelmektedir (52,61). Bireyin 

hastalığa verdiği tepkiler, aynı süreci yaşayan diğer bireylere göre farklılık 

gösterebilmektedir (52). 

Hastalığa verilen psikolojik tepkilerden biri olan inkâr, kavramsal olarak 

kabulün karşıtıdır. Elisabeth Kübler Ross, hastalığa verilen psikolojik tepkileri beş 

evreye ayırarak tanımlamaktadır. Hastalığa verilen ilk tepki olan inkâr aşamasında 

birey hastalığın başına geldiğini kabul etmemekte ve yok saymaktadır. İnkârdan sonra 

gelen evreler öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenmedir. Kabullenme evresinde birey 

hayatının normal akışına dönmesi için çabalamaktadır (62).  

Kabul evresi Young ve Ensing tarafından beş aşamalı bir süreç olarak 

tanımlanmaktadır. İlk aşama olan “zorluğun üstesinden gelme” bireyin karşı karşıya 

kaldığı hastalığın kabulünü içermektedir. Kabul etme sürecinde birey, hayatında 

yapacağı değişim için gerekli motivasyonunu, heyecanını ve umudunu harekete 

geçirmektedir. İkinci aşama “güçlenme, öz etkililiğini tekrar kazanma ve hastalığının 
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sorumluluğunu alma”dır. Bu aşamada birey, hastalık sürecinde karşılaşacağı zorluklar 

karşısında kendisinde güç bulmaya ve hastalıkla mücadele ederken gereken 

sorumluluklarını da yerine getirmeye başlamaktadır. Üçüncü aşama olan “öğrenme ve 

kendini yeniden tanımlama” hastalık ile yitirdiği öz benliği yeniden ortaya çıkarmak 

ve hastalığın benliğin sadece bir parçası olduğunu öğrenmektir.  Dördüncü aşama olan 

“temel işlevselliğe geri dönme” bireyin öz bakımını yapabilmesi, hastalıkla başa 

çıkabilmesi ve aktif kalabilme çabalarını içermektedir. İyileşme sürecinin son aşaması 

ise “yaşam kalitesini iyileştirme” olup, birey yaşamında daha büyük bir amaç duygusu 

benimsemeye ve refahı elde etmeye çalışmaktadır (63). 

Bireyin hastalığını kabul etmesi, rasyonel olarak durumunu 

değerlendirmesinde ve ruhsal dengesini kurmasında etkilidir. Böylece birey hastalıkla 

mücadele ederek kendi sağlığı ve yaşamı üzerinde kontrol sahibi olabilmektedir (61). 

Hastalığını kabul eden bireyin, yeniden yön verdiği yaşamında bir anlam ve amaç 

vardır. Birey, yaşamındaki değişikliklerin ve kendi sınırlarının farkına varmaktadır 

(52). Bireyin yaşam kalitesi artmakta, tedaviye olan uyumu güçlenmekte ve etkili baş 

etme yöntemleri geliştirmektedir (52,60). Özetle, bu bilgiler hastalığı kabulün ruhsal 

iyileşmeye olan olumlu etkisini sunmaktadır (3,10,24,55). 

Yukarıda bahsi geçen “özgünlük”, “kimlik”, “rol ve işlev”, “baş etme” ve 

“kabul” kavramları ruhsal iyileşmede bireyselliğin etkisini tanımlamaktadır. Hastalık 

deneyimi olan birey eşsizliği ve deneyimlerinin kendine özgü olması nedeni ile bu 

süreçte kimliğini yeniden yapılandırır, rol ve işlevlerini buna uygun olarak günceller, 

baş etme becerilerini gözden geçirir ve etkili baş etmelerini aktive ederek kabul 

safhasına ulaşırsa ruhsal iyileşme gerçekleşir. 

2.5.2. Güçlenme 

Ruhsal iyileşmenin bir parçası olan güçlenme kavramının altında “güçlü 

yönlere odaklanma” ve “hastalığını ve hayatını nasıl yaşayacağının seçimini yapma” 

kavramları yer almaktadır. 

2.5.2.1. Güçlü yönlere odaklanma  

Ruhsal iyileşme bireyin, aile, sağlık personeli gibi destek kaynakları ile 

karşılıklı iş birliği içerisinde, eksikliklerinden çok güçlü yönlerine odaklanması, 
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sonucun yanı sıra süreci dikkate alması halinde gerçekleşir. İçinde bulunduğu durumda 

sahip olduğu özellikleri en etkili şekilde nasıl kullanacağını tanımlama ve bunları 

hayata geçirme bu sürecin bir parçasıdır. Sahip olduğu özellikleri tanımlarken birey 

güçlü yönlerine odaklanır (4). Hastalığı deneyimleme şekli bireyin kendine özgü 

olduğu gibi kullanılan kaynaklar ve güçlü yönleri de kendine özgüdür (7,64,65). 

Örneğin her bireyin ilgi alanları, yetenekleri, bilgi birikimi ve inanışı farklıdır (7,65). 

Bireyleri birbirinden farklı kılan bu etmenler farklı ve güçlü yönleri oluşturarak, 

kendilerini yeniden bulmalarını sağlamaktadır. Xie’nin aktardığına göre Saleebey 

bireylerin güçlü yönlerini bulmada ilgi alanlarına ve yeteneklerine bakılmasını ve 

hikâyelerin dinlenmesini önermektedir (65). 

Güçlü yönlere odaklanma, bireyin iyileşme sürecinde aktif ve cesur bir 

katılımcı olması gerektiğinin farkına varması ile başlamaktadır (55,66). Bu süreçte 

birey, sağlığını etkileyen şeyler üzerinde kontrolünü sağlayabileceğini ve kendi 

kendine yardım edebileceğini keşfetmelidir (29,35,64). Hastalık ve iyileşmeyi bir 

bütün olarak gerçekçi şekilde değerlendiren birey, içinde var olan gizli güçlerinin de 

farkına varmaktadır (30). Bu gizli güçler herkeste bulunabilmekte ve gerektiği zaman 

çaba ile ortaya çıkabilmektedir (33).  

Birey, algıladığı ve farkına vardığı güçlü yönlerini harekete geçirerek 

iyileşmeye aktif olarak katılır (29,66). Bireyin bu güçlü yönleri, yaşadığı deneyimlerle 

hayatını anlamlandırmasına ve ruhsal olarak iyileşmesine yardımcı olma potansiyeline 

sahiptir (65). Ruhsal iyileşmenin gerçekleşmesini sağlayan etkenlerden biri de 

bireydeki güçlenme isteğidir (29,66). Birey güçlenme isteği karşısında aradığı cesareti 

ve özgüveni, iyileşme yolcuğunda kendisine önemli kaynaklar sunan diğerleriyle (aile, 

arkadaş, sağlık profesyoneli) kurduğu etkileşimle kazanabilmektedir (33,65). 

Güçlenmede etkin rol oynayan ve bireye kaynaklar sunan aile, arkadaş, sağlık 

profesyonellerinin desteği ile ortaya çıkabilecek bireysel güçlü yönler, ruhsal 

iyileşmede potansiyel bir kaynaktır (24,30,65).  Sağlık profesyonelleri, kişilerin 

potansiyel ve güçlerine inanmalı ve desteklemeli, deneyimlerini yargılamadan 

dinlemeli, eksiklikleri ve geri dönüşleri sürecin bir parçası olarak kabul etmeli, holistik 

ve kültüre duyarlı bir bakım verebilmelidir (6,7,10,30).  
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Herkesin güçlü yönleri olmasına rağmen, hastalığın beraberinde getirdiği 

sorunlar bireyin zayıf yönlerini de ön plana çıkarabilmektedir (3). Yaşanan sorunlar 

ve güçsüzlükler olumsuz gibi görünse de bireyin çözüm yolları bulmasına, mücadele 

etmesine ve yeni olanaklara ulaşmasına zemin hazırlamaktadır (59). Bireyi güçsüz 

kılan unsurlarda değişim yaratma ihtiyacı doğduğunda güçlenme gereksinimi de 

görünür olmaya başlamaktadır (33). Bu değişimin sonucunda güçlenen birey stresle 

baş edebilmekte, olumlu bir bakış açısı ve destek sistemi geliştirebilmekte ve kendi 

bakımıyla ilgili kararlar alabilmektedir (10,33,64).  

İyileşme yolculuğunda güçlü yönlerine odaklanan birey, değişkenlik gösteren 

motivasyonunu, iyileşmeye olan inancını ve gücünü sürecin her evresinde yeniden 

değerlendirir (10,30,64). Bireyin potansiyel gücü aynı zamanda, yaşamına yön verecek 

hedeflere ulaşmayı sağlayan önemli bir araçtır (11,30,59,64). Güçlü yönlerini etkin bir 

şekilde kullanan birey, kontrol altına aldığı yaşamını geçmişi ile birlikte yeniden 

değerlendirerek, kendisine hedefleri doğrultusunda daha iyi bir gelecek 

hazırlamaktadır (64). Böylelikle yaşamına yön veren değişimleri meydana getirecek 

gücün içinde var olduğunu deneyimleyen birey ruhsal olarak iyileşebilmektedir 

(64,65). 

2.5.2.2. Hastalığını ve hayatını nasıl yaşayacağının seçimini yapma  

Bireyin kendi sağlığına ve iyileşme sürecine ilişkin temel tercihlerini, önemli 

kararlarını bağımsızca verebilmesi, diğerlerinin/içinde yaşadığı kültürün, beklenti ve 

değerlendirmelerinden endişe duymadan tutum ya da davranışlarını düzenleyebilmesi 

ruhsal iyileşmenin bir parçasıdır. Birey, hastalığı süresince hayatındaki olaylar 

üzerinde mümkün olan en üst düzeyde kontrol sahibi olduğunda, özgürce seçimlerini 

yapabildiğinde ve tüm bunları engelleyen koşulları mümkün olduğu ölçüde ortadan 

kaldırdığında ruhsal olarak iyileşir.  

Güçlenme bireyin kendine yardım etme süreci olup, bu sürecin yöneticisi de 

bireyin kendisidir (33). İyileşme yolculuğunda bireyin, süreci kontrol altına alması, 

yaşamına yönelik kararlarda söz sahibi olması ve bilinçlenmesi güçlenmenin önemli 

belirleyicileridir (9,29,31,33). Dünya Sağlık Örgütü de benzer şekilde güçlenmeyi, 

bireyin sağlığını etkileyen kararlar ve eylemler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma 

süreci olarak tanımlamaktadır (66). Aynı zamanda güçlenmede içsel ve dışsal 
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kaynakların kullanılması ve kullanma kapasitesinin artırılması bireyin yaşantısı ile 

ilgili kararlar almasında önemlidir (16,33). Bu süreçte birey, hastalığı ve hayatını nasıl 

yaşayacağı ile ilgili önemli kararlar verebilme yeteneğini arttırdığında, ihtiyaç 

duyduğu kaynaklara erişebildiğinde, bireysel tercihlerini özgürce belirttiğinde, sahip 

olduğu hakların ve doğru bildiklerinin savunuculuğunu yaptığında ruhsal olarak 

iyileşebilmektedir (7,9,16,33).  

Yukarıda bahsi geçen “güçlü yönlere odaklanma” ve “hastalığını ve hayatını 

nasıl yaşayacağının seçimini yapma” kavramları ruhsal iyileşmede güçlenmenin 

etkisini tanımlamaktadır. Birey hastalığı süresince odağını güçlü yönlerine çevirerek, 

bu güçlü yönlerini kullanarak hastalığını ve hayatını nasıl yaşayacağına karar 

verdiğinde güçlenme; güçlenmenin sonucu olarak da ruhsal iyileşme gerçekleşir. 

2.5.3. Anlam Bulma 

Ruhsal iyileşmenin bir parçası olan anlam bulma kavramının altında “yaşamı 

yeniden değerlendirme”, “hedef ve eylem” ve “spiritüalite” kavramları yer almaktadır. 

2.5.3.1. Yaşamı yeniden değerlendirme 

Anlam bulma, kişinin geçmiş yaşantısını sekteye uğratan hastalık deneyimi 

sayesinde kendisine, seçimlerine, düşünce ve davranışlarına ilişkin yeniden bir 

değerlendirme yaptığı ve değiştirmeye ihtiyaç duyduğu alanları fark ettiği bir süreçtir. 

Hastalık deneyimi ile birey, yaşamı yeniden değerlendirerek anlam bulduğunda ruhsal 

olarak iyileşir. 

İnsanlar yaşamlarında farklı yollarla; bir eser ortaya koyarak, bir iş yaparak, 

bir şey yaşayarak, bir insanla etkileşerek, kaçınılmaz acıya yönelik bir tavır 

geliştirerek, hayalleri ve hedeflerine bağlanarak, manevi değerlerine yönelerek anlam 

bulurlar (31,55,67,68). Yaşamın her anında bir anlam bulma vardır ve “anlam” değişik 

işlevlere sahiptir (67).  

Hep var olan anlamlandırma süreci bireyin hastalık tanısı ile karşı karşıya 

kaldığı dönemde de devam etmektedir (26,33,55). Bireyin hastalık tanısı alması ile 

kendisine mutsuzluk veren durumlar, sevilen kişilerin kaybı, diğer kayıplar, ölüm 

gerçeği ve kendi ölümlülüğü ile yüzleşmesi varoluşsal sorgulamalara neden 
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olmaktadır (69). Bu sorgulamalarla birey kişisel deneyimleri, ahlaki, spiritüel ve 

kültürel değerleri ile kendi yaşamına, geleceğine ve dünyaya ilişkin yeni anlamlar 

bulmaktadır (33,69). Anlam bulma, bireyin yaşantısında birtakım değerlendirmeler ve 

düzenlemeleri de beraberinde getirmektedir (10,55).  

Taylor, hastalık sürecini yaşamı tehdit eden bir durum olarak gören bireylerde 

anlam arayışının, uyum sağlamak için önemli olduğunu vurgulamaktadır. Taylor’a 

göre anlam arayışı, öncelikle krizin neden meydana geldiği ve yaşamında krizin 

etkisinin ne olduğunu anlama ihtiyacıyla başlamaktadır. Krizi anlamlandıran birey, 

bunun kendi yaşamında neyi sembolize ettiğini anlamaya yönelmektedir (70). Hastalık 

ve iyileşme deneyiminden anlam bulmaya çalışan birey kendisine sorduğu “Bu 

hastalık neden ve nasıl oldu?”, “Neden ben?”, “Bu hastalığın olması ne anlama 

geliyor?”, “Bu hastalık hayatımı nasıl etkiliyor?” gibi sorularla kendisi ve dış dünya 

arasındaki ilişkiyi yani yaşamını yeniden değerlendirerek ruhsal olarak iyileşmeye 

başlamaktadır (68).  

Bireyin hastalık deneyimini yaşaması, yaşamını yeniden değerlendirmesine, 

daha önce aklından bile geçirmediği sorgulamalarla süreci anlamlandırmasına, 

diğerlerinin dünyasından sıyrılıp çıkmasına ve otantik bir varoluş sergilemesine fırsat 

sunmaktadır (10,67). Ruhsal iyileşme sürecinde bu fırsatları kullanarak anlam bulan 

birey, hayatında neyin işe yarayıp yaramadığını değerlendirebilir, geçmiş 

deneyimlerinden bir şeyler öğrenebilir ve öğrendiği şeyleri bugününe dâhil ederek 

iyileşme yolculuğunda her zaman öğrenebileceği yeni şeylerin olduğunu keşfedebilir 

(8). Bu süreçte birey, hastalığın yarattığı olumsuz durumları bertaraf etmeye çalışarak 

ruhsal iyileşme yolunda kendisine yeni hedefler belirler (6,31).  

2.5.3.2. Hedef ve eylem 

Birey, hastalık yaşantısından edindiği deneyimler ışığında yeni hedeflerini 

belirleyerek eyleme geçtiğinde ruhsal olarak iyileşir. 

Anlam bulma, bireyin yaşamında bir hedefe sahip olması ve bu hedefi 

gerçekleştirmek adına eyleme geçmesi durumudur (71). Bireyin yaşamından anlam 

bulduğu bir süreçte kendisine bir hedef belirlemesi duygu, düşünce ve davranışlarını 

da olumlu yönde etkilemektedir (72). Bu yönüyle hedef, bireyin davranışları için 
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önemli bir enerji kaynağı oluşturmaktadır. Davranışları olumlu yönde değişen birey, 

her geçen gün yaşamı için yeni hedefler belirlemede daha aktif olacak ve yaşama 

bağlanma gücü artacaktır (73). 

Birey için hastalık deneyimi sırasında da yeni hedefler belirlemek ruhsal 

iyileşme sürecinde önemli bir etkiye sahiptir (16,26,28). Ruhsal iyileşme sürecinde 

birey kendisine yeni hedefler belirlemeye ve harekete geçmeye ihtiyaç 

duyabilmektedir (6,25). Birey çıktığı bu iyileşme yolculuğunda kendisine bir rota 

belirlemekte ve bu rota onu hedeflerine götürmektedir. Bireyin iyileşme yolculuğunun 

her bir durağında hedefler belirlemesi, kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı 

olmaktadır. Bu süreçte birey yeni hedefler belirlediğinde, onu hedefe götürecek 

yöntem ve araçları tespit ettiğinde veya hedefleri için eyleme geçtiğinde ruhsal olarak 

iyileşmeye başlamaktadır (30). 

Ruhsal iyileşme sürecinde birey hedeflerini bağımsız bir şekilde belirlemelidir. 

Bireyin hedefleri kendi değer sistemleri, öncelikleri ve becerileri ile uyum 

sağlamalıdır. Belirlenen hedefler, gerçekleştirilebilir ve somut olmalıdır. Birey 

gerektiğinde bu hedefleri gerçekleştirebilmek için alt hedefler oluşturabilmelidir (72). 

Bu süreçte birey bir hedef belirleme, hedefe yönelik alt hedefler oluşturma konusunda 

zorluklarla karşılaşabilmektedir (7). Sağlık profesyonelleri bireyin karşılaştığı 

zorluklar karşısında yeni başa çıkma stratejileri geliştirme konusunda bireyi 

desteklemelidir (7,34).  

Ruhsal iyileşme sürecinde, bireyin hedeflerini belirlemesi kadar bu hedefleri 

eyleme geçirmesi de oldukça önemlidir (73). Eyleme geçme, bireyin belirlediği 

hedefler doğrultusunda istediği sonuca ulaşabilmesi için gerekli araçları ve kaynakları 

harekete geçirebilmesidir (74). Bireyin hedefe ulaşmak için eyleme geçmesi, hayatın 

ve hastalığın anlamına dair duygu ve düşünceler edinmesinde, hedeflerine ulaşmanın 

önemini kavramasında, hedeflerine ve yaşama daha çok bağlanmasında, yaşadığı 

deneyimden anlam bulmasında ve bu yolla ruhsal olarak iyileşmesinde önemli rol 

oynamaktadır (30,34). 
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2.5.3.3. Spiritüalite  

Bireyin inandığı değerler, zihnini hastalıktan çok var olmanın anlamına 

yönlendirmesi, hastalığı üzerinde kontrol sağlama veya kontrolü kendisinden üstün bir 

güce bırakma ihtiyacı ve manevi pratikler yolu ile baş etmesi, yaşadığı süreçten anlam 

bulmasını ve ruhsal olarak iyileşmesini sağlar. 

Spiritüalite, bireyin yaşamında ona anlamlı gelen unsurları içerir. Spiritüalite, 

doğuştan var olan ve yaşam boyu edinilen bilgi ve deneyimler ile şekillenen bir 

kavramdır (75). Bireyin anlam arayışında bir araç olan spiritüalite, bireyin yaşadığı 

toplum, kültürel değerleri ve inanç sistemi gibi faktörlere bağlı olarak 

şekillenmektedir. Aynı zamanda bireyin biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönü 

kadar önemlidir (76). Bireyin kimliğinin bir parçasını oluşturan spiritüalite soyut ve 

bireyseldir (77). Literatürde spiritüalite ile ilgili yapılan tanımların ortak yönü bireyin 

yaşamında ona anlamlı gelen faaliyetleri ve bağlantıları içermesidir (75,77).  

Spiritüalite bireyin herhangi bir fiziksel hastalık veya ölüm tehdidi ile karşı 

karşıya kaldığı, varoluşsal bir kriz yaşadığı, yaşamın anlamını sorguladığı, umudunun 

tükendiği kriz zamanlarında ön plana çıkmaktadır (77). Hastalık deneyimi yaşayan bir 

birey yaşadığı bu süreçte spiritüel yönü ile hedeflerini eyleme geçirmek için ihtiyaç 

duyduğu gücü kendinde hissetmekte ve bu sayede yaşamına anlam ve değer katan 

faaliyetlerde bulunabilmektedir (78). Aynı zamanda birey kendisiyle, başkalarıyla, 

doğayla veya kendisinden üstün bir güçle (Tanrıyla) bağlantı kurarak spiritüel 

yaklaşımla ruhsal gereksinimlerini karşılayabilmektedir (28,79). Özetle birey spiritüel 

yönü ile yaşadığı süreci anlamlandırabilmekte, hastalığını kabul edebilmekte ve 

hedeflerini eyleme geçirebilmektedir (77,78). Bu bilgiler doğrultusunda spiritüalitenin 

bireyi yaşadığı süreçte motive ederek ve başa çıkma yolları sunarak tedavide ve ruhsal 

iyileşmede tamamlayıcı bir işlevi olduğu görülmektedir (28,79). 

Yukarıda bahsi geçen “yaşamı yeniden değerlendirme”, “hedef ve eylem” ve 

“spiritüalite” kavramları ruhsal iyileşmede anlam bulmanın etkisini tanımlamaktadır. 

Hastalık sürecinde bireyin yaşamı yeniden değerlendirmesi, bu değerlendirme 

sonucunda kendisine yeni hedefler belirlemesi, bu hedeflerle uyumlu davranışlar 

sergilemesi ve spiritüel bakış açısıyla olup bitenleri değerlendirmesi yaşadığı bu 
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deneyimden bir anlam bulmasına sebep olur. Tüm bunların sonucunda ruhsal iyileşme 

gerçekleşir. 

2.5.4. Umut 

Ruhsal iyileşmenin bir parçası olan umut kavramının altında “özetkililik” ve 

“iyimserlik” kavramları yer almaktadır. 

2.5.4.1. Özetkililik  

Hastalık deneyimi yaşayan birey iyileşmenin mümkün olduğuna inandığında, 

içinde bulunduğu zor durumlarla ya da gelecekte karşılaşabileceği olumsuz 

deneyimlerle baş edebileceğine dair umudu olduğunda ve bunu sürdürdüğünde ruhsal 

olarak iyileşir (9,31,43). Bireyin iyileşme sürecinde çaba göstermeye değer bulduğu 

hedefler belirlemesi ve bu hedeflere ulaşma gücüne inanarak yeni yollar keşfetmeye 

yönelmesi umudunu sürdürdüğünün göstergesidir (80). 

Bandura’nın sosyal bilişsel teorisinde ele aldığı öz etkililik, bireyin belirlediği 

hedeflere ulaşması için gereken davranışları gerçekleştirme kapasitesine olan inancı 

şeklinde tanımlanmaktadır (81). Bireyin hedeflerine ulaşmada inancını 

ve motivasyonunu koruyarak aktif katılım göstermesi, başarılı sonuçlara odaklanması, 

daha iyi bir hayatın hem mümkün hem ulaşılabilir olduğuna inanması öz etkililiği 

göstermektedir (26,82,83). Bireyin özetkililiğini etkileyen unsurlar arasında geçmişte 

elde ettiği başarılar, belirlediği yeni hedeflere ulaşmak için hissettiği güç ve kendisine 

olan güven olduğu bilinmektedir (83). Umut ile bağlantılı olan öz etkililik kavramının, 

bireyin hedeflerine ulaşması için eyleme geçmesi ve sürdürmesine yönelik inanç ile 

ilgili olduğu ifade edilmektedir (81,84). Bu neden ile umudun oluşmasında önemli bir 

yeri olan öz etkililik, ruhsal iyileşmenin önemli bir yordayıcısıdır (31). Hastalık 

süresince birey tedaviye uyum göstererek bir şeylerin değişeceğine inandığında ve 

hayatını yeniden düzenleyebilecek gücün kendisinde olduğunun farkına vardığında 

umudunu korumakta ve ruhsal olarak iyileşebilmektedir (31).  

2.5.4.2. İyimserlik  

İyimserlik, her ne kadar hastalık değişken (geriye ve ileriye adımların olduğu) 

bir seyir gösterse de, kısa süreli ya da geri dönüşsüz kayıplara rağmen bu süreçten 

öncekine göre ruhsal olarak daha güçlü çıkma umududur. Birey, geleceğin olumlu 
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olacağına dair umuda sahip olduğunda ve olumlu sonuçlar elde edebilmek için çaba 

harcadığında ruhsal iyileşme gerçekleşir.  

İyimserlik, geleceğe dair umudu kaybetmeme, iyi şeylerin gerçekleşmesi gibi 

genellenmiş olumlu sonuç beklentileridir. İyimserlikte, karşılaşılan olumsuzluklar 

geçici ve dışsal olarak yorumlanmaktadır (43,85). Ayrıca, yaşanılan bir olumsuzluğun 

genellenmeyerek duruma özgü olarak düşünülmesi iyimserliğin tanımları arasında yer 

almaktadır (86). İyimser birey, hedeflerine ulaşabileceğine dair umudu olan ve 

geleceğe ilişkin olumlu beklentiler içinde olan kimsedir (85). Çünkü umut ve olumlu 

beklentiler bireyi hedeflerine ulaşmak için çabalamaya iten ve onu harekete geçiren 

yapılardır (11,87).  

Bireyin içinde bulunduğu durum ve koşulları değerlendirerek olumlu 

yargılarda bulunması, gelecekte yaşayacağı olaylara karşı olumlu beklenti ve umut 

içinde olmasında iyimserlik etkilidir (85,87). Hastalık deneyimi yaşayan bir bireyin 

karşılaştığı zorluklarda ve iyileşme sürecinde verdiği mücadelede de iyimserlik önemli 

rol oynamaktadır (9,88). Hastalık deneyimi yaşayan bir birey için iyimserlik hastalık 

değişken bir seyir gösterse de, yaşanılan kısa süreli veya geri dönüşsüz kayıplara 

rağmen bu süreçten öncekine göre ruhsal olarak daha güçlü çıkılacağına ve iyi şeyler 

yaşanacağına ilişkin beklenti içinde olmasıdır (9,11,35,55). Hastalık deneyimi yaşayan 

bir birey iyimserlik sayesinde, yaşadığı olumsuz durumları geçici ve duruma özgü 

olarak değerlendirerek, sorunların yaratabileceği yıkıcı sonuçları daha hafif 

atlatabilmektedir (86). Sürecin yarattığı olumsuzluklarla baş ederek geleceğe umutla 

bakabilen ve iyimserliğini koruyan birey ise ruhsal olarak iyileşebilmektedir 

(11,26,35). 

Literatürde iyimserliğin ruhsal iyileşme sürecine olumlu etkilerinin 

bulunduğunu gösteren çalışmalar yer almaktadır (10,26,35,56,88). Hart ve arkadaşları 

kronik hastalık durumunda bireylerin olumlu beklentilere sahip olmalarının 

hedeflerine ulaşmaya devam edip etmeyeceklerini belirlemede önemli olduğunu ifade 

etmişlerdir (87). Applebaum ve arkadaşları ileri evre kanser hastalarında iyimserlik, 

sosyal destek ve ruh sağlığı sonuçlarını değerlendirdikleri çalışmalarında, daha fazla 

iyimser olan hastaların daha az endişeli ve depresif olduğunu, daha az umutsuzluk 

yaşadıklarını ve daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olduklarını saptamışlardır (88). 
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Benzer şekilde Rajandram ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, kanser tanısı alan 

bireyler arasında umudu yüksek olanların depresyon ve kaygı düzeylerinin az olduğu 

gözlenmekle birlikte, hem umudun hem de iyimserliğin depresyonun ve anksiyetenin 

önemli yordayıcıları olduğu belirtilmiştir (56). 

Yukarıda bahsi geçen “özetkililik” ve “iyimserlik” kavramları ruhsal 

iyileşmede umudun etkisini tanımlamaktadır. Bireyin içinde bulunduğu zor durumlarla 

ya da gelecekte karşılaşabileceği olumsuz deneyimlerle baş edebileceğine yani öz 

etkililiğine dair inancı ve bu süreçten ruhsal olarak daha güçlü şekilde çıkabileceğine 

dair iyimser beklentileri umuda neden olur ve bu yolla ruhsal iyileşme gerçekleşir. 

2.5.5. İlişki 

Ruhsal iyileşmenin bir parçası olan ilişki kavramının altında “iyi hissettiren 

ilişki”, “duyguların paylaşılması” ve “toplumsal aidiyet” kavramları yer almaktadır. 

2.5.5.1. İyi hissettiren ilişki 

Birey güçlü ve zayıf yanları ile birlikte ihtiyaç duyduğunda diğerlerinden (aile, 

arkadaş, sağlık profesyoneli) yardım alabildiğinde, kendisini iyi hissettiren ilişkilere 

sahip olabildiğinde, bu ilişkileri sürdürebildiğinde ve hatta güçlendirdiğinde ruhsal 

iyileşme gerçekleşir. 

Bireyin hastalık tanısı ile başlayan ve kendine özgü olan iyileşme süreci, tek 

başına ilerleme kaydettiği bireysel bir yolculuk olarak görülmektedir (6,24). Ancak 

hastalık deneyimi yaşayan bir birey ruhsal iyileşme yolculuğunda yalnız değildir, 

kurduğu ilişkiler önemli rol oynamaktadır (8,26,31,89,90). 

Ruhsal iyileşme sürecinde bireyin informal ve formal ilişkiler sürdürdüğü 

görülmektedir.  Bu süreçte bireyin ihtiyaçlarını karşılamak üzere aile üyeleri, arkadaş, 

akran ve aynı hastalığı deneyimleyen bireylerle kurduğu ilişkiler informal ilişki; sağlık 

profesyonelleri, sivil toplum kuruluşları, çeşitli destek organizasyonları, sağlık kurum 

ve kuruluşları ile kurduğu ilişkiler ise formal ilişki olarak tanımlanmaktadır. 

Tanımlanan bu iki ilişkinin ruhsal iyileşmede önemli olduğu vurgulanmaktadır 

(6,9,16,29,31,90). 
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İyileşme sürecinde iyi hissettiren ilişkiler, değişen durumlara ve yeni ortamlara 

uyum sağlayabilmeyi, diğerleriyle ve ait olunan gruplarla tutarlı ilişkiler kurabilmeyi 

ve sürdürebilmeyi kolaylaştırmaktadır (31,50,90). Aynı zamanda iyi hissettiren ilişki 

bireyin stresli durumlarla baş etmesine yardım ederek tampon etkisi yaratabilmekte ve 

bireyi ruhsal olarak korumaktadır (91,92). 

Hastalık süresince iyi hissettiren ilişkiler, bireyin kendi davranışları ve iletişim 

biçimini gözden geçirmesi ve kendini daha rahat ifade etmesi ile ruhsal iyileşmeye 

yardımcı olmaktadır (93). İyi hissettiren ilişkilerin temelinde ilişkiye olan inanç, 

güven, saygı ve empati gibi unsurlar bulunmaktadır (11,29,30,90). Bu unsurlar bireyin 

güçlü ve zayıf yönleriyle ilişkiye aktif katılımını sağlayarak ruhsal iyileşme 

yolculuğunu sürdürmesine yardımcı olmaktadır (9,31). Aynı zamanda iyi hissettiren 

ilişkiler, bireyin yalnızca hastalık kimliği ile değil her türlü kimliği ile etkileşime 

geçmesi ve toplumda yer almasını da sağlamaktadır (8,35). 

Bireyin bir hastalık tanısı alması başlıca bir stresör olmakla birlikte, hastalığın 

beraberinde getirdikleri (tedaviler, ilaçlar, beden imajında değişiklik, ağrı vs.) yaşadığı 

süreci etkileyen diğer stresörlerdendir (30,41,42). Bu stresörler, bireyin diğerleriyle 

kurmuş olduğu ilişkileri olumsuz etkileyebilmektedir (30,42,50). Bununla birlikte 

birey olumsuz etkilenen ilişkilerini düzenleme, devam ettirme ve yeni ilişkiler kurma 

ihtiyacı içindedir (94). Bu ihtiyacı karşılamak için gösterdiği çaba ruhsal iyileşmenin 

göstergesi olmak ile birlikte ruhsal iyileşmeyi de artırmaktadır (24,31,65). 

2.5.5.2. Duyguların paylaşılması  

Birey kendisi için önem taşıyan, değer verdiği, aynı yaşantıları paylaştığı ve 

sağlıklı ilişkiler kurduğu kimselerle duygularını paylaştığında ruhsal iyileşme 

gerçekleşir. 

Bireyin sahip olduğu ilişkiler, duyguların fark edilmesi ve ifade edilmesi yolu 

ile gerçekleşen duygu paylaşımı için önemli bir yere sahiptir. İlişkiler, bireyin kendisi 

için önemli ve değerli olduğunda, benzer yaşantılar ve kültürel özellikler taşıyan 

bireyler ile kurulduğunda ve sağlıklı olduğunda nitelikli hale gelmektedir (93). Bu 

niteliğe sahip ilişkiler duyguların paylaşılmasına imkân vererek mevcut sosyal 

ilişkilerin düzenlenmesi veya derinleşmesini, yakın ilişkilerin geliştirilmesini, başka 
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kişiler tarafından kabul edilme düşüncesini, olumlu duyguların artmasını 

sağlamaktadır (50,93,95,96). Stanton’ın aktardığına göre, meme kanseri tanısı alan 

kadınlarla yapılan bir çalışmada hastalık deneyimi ile ilişkili duygularını daha fazla 

ifade edenlerin distres seviyelerinin daha düşük, algıladıkları sağlık seviyelerinin daha 

yüksek olduğunu bildirmektedir (96). 

Yapılan araştırma sonuçları, duyguları ifade etmenin bilişsel yeniden 

yapılanma ve duyarlılığı azaltma yoluyla ruhsal iyileşmeyi sağladığını göstermektedir 

(95, 96). Yadigaroğlu’nun kanser hastaları ile yaptığı çalışmasında, 60 yaşında kanser 

tanısı olan bir birey duygularını paylaşmasının kendisinde yarattığı olumlu etkileri 

“Eş-dost oturup sohbet edince unutuyorsun hastalığı. Psikolojik olarak rahatlıyorsun. 

Evde kalıp hastalıkla baş başa kalınca kötü oluyor. … Kendini motive edeceksin. En 

iyi ilaç arkadaştır. İnsanlara yaklaşıp hastalığa unutuyorsun olayları. Toplumla iç içe 

olmada fayda var.” şeklinde ifade etmiştir (50). 

2.5.5.3. Toplumsal aidiyet 

Birey hastalığına rağmen kendini bir grubun veya toplumun bir parçası olarak 

gördüğünde, sosyal ilişkilerini bu yönde geliştirdiğinde, toplum içinde yer aldığında 

ve gücünü ortaya koyduğunda ruhsal iyileşme gerçekleşir. Toplumsal aidiyet aynı 

zamanda bireyin beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermesine de yardımcı 

olur. 

Toplumsal bir varlık olan insanın “ait olma hissi” en temel sosyal ihtiyaçlarının 

başında yer almaktadır (91,97). Aidiyet, bireyin kendini bir grup veya toplumun 

anlamlı, değerli ve önemli bir parçası olarak algılaması ve yer aldığı toplumun içinde 

gücünü ortaya koyabilmesidir (93,97). Sosyal bağlılığın önemli bir bileşeni olan 

aidiyet, kişiler arası ilişkiler kurma veya belli bir gruba dâhil olma şeklinde mümkün 

olmaktadır (57,97). Her bireyin ihtiyaç duyduğu aidiyet duygusu ilişkilerden 

beslenmekle birlikte, diğerleriyle kurmuş olduğu ilişkinin niteliğine ve içeriğine göre 

farklı düzeylerde olabilmektedir (97). 

Hastalık deneyimi yaşayan bireyin kendisini aile, dernek, grup veya kültür gibi 

ortak değerlerle kurulmuş bir yapının parçası olarak görmesi ruhsal iyileşme sürecinde 

önemli rol oynamaktadır (93,97). Bireyin almış olduğu bir hastalık tanısı, türü, şiddeti 
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ve beraberinde getirdiği sorunlar sosyal olarak dışlanmasına ve toplumda hasta kimliği 

ile kabul edilmesine neden olabilmektedir (8,42). Hastalığından dolayı damgalanma 

sorunu yaşayan bireyin başta kendisi olmak üzere sosyal ilişkileri etkilenerek 

değişebilmektedir. Sosyal çevresinin bireye karşı sergilediği olumsuz tutum ve 

davranışlar, bireyin ruhsal olarak iyileşmesini engellemektedir (16,50). Oysaki birey 

hastalık kimliği ile değil, her türlü kimliği ile ortak değerlerle kurulmuş bir yapının 

içinde yer aldığında, kişisel rol ve sorumluluklarını gerçekleştirdiğinde ve kendisini 

topluma ait hissettiğinde ruhsal olarak iyileşmektedir (8,16). 

Ruhsal iyileşme, bireysel bir yolculuk olmasının yanı sıra bireyin topluma aktif 

katılımını da gerektiren sosyal bir süreçtir (29). Bu aşamada birey, iyileşme sürecinde 

edindiği beceriler ve aldığı destek ile toplumda kendisine yeniden bir yer edinmeyi 

amaçlamaktadır. Kendisini ait olduğu grubun ve toplumun bir parçası olarak görebilen 

birey öz saygısı ve öz yeterlilik duygusunu geliştirir, kendisini güvende ve güçlü 

hisseder, yeni sosyal roller edinme ve hastalık deneyimini paylaşma imkânı bulur (16). 

Cruwys ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada depresyon tanısı alan yaşlı yetişkinlerin, 

iki yıl boyunca kurmuş olduğu yeni sosyal bağlantılar sayesinde depresyondan 

iyileşme olasılıklarının yüksek olduğu, tanı almayanlarda ise depresyon gelişme 

olasılığının daha düşük olduğu saptanmıştır (98). 

Ruh sağlığı alanında iyileşme yaklaşımını ortaya koyan çalışmalar 

incelendiğinde toplumsal aidiyetin bireyin beslenme, barınma, istihdam, eğitim gibi 

temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayarak ruhsal iyileşme sürecine olumlu 

etkilerinin olduğu saptanmıştır (16,24). 

Yukarıda bahsi geçen “iyi hissettiren ilişki”, “duyguların paylaşılması”, 

“toplumsal aidiyet” kavramları ruhsal iyileşmede ilişkinin etkisini tanımlamaktadır. 

Bireyler ailesi, arkadaşları ve sağlık profesyonelleri ile iyi hissettiren ilişkiler 

kurduklarında, duygularını paylaştıklarında ve kendilerini bir topluma ait 

hissettiklerinde ruhsal iyileşme gerçekleşir. 

2.5.6. Destek 

Ruhsal iyileşmenin bir parçası olan ilişki kavramının altında “duygusal 

destek”, “araçsal destek” ve “bilgi desteği” kavramları yer almaktadır. 
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2.5.6.1. Duygusal destek 

Bireyin etkileşimde olduğu (aile, arkadaş ve diğer) kişilerin verdiği duygusal 

destek ruhsal iyileşmeyi sağlamaktadır. 

Ruhsal iyileşme sürecinde bireyin aldığı desteğin bireyi cesaretlendiren, ait 

olma, sevgi, güven, değer verme, empati gibi olguları içeren, stresli durumlarla baş 

edebilmesine yardım eden duygusal bir boyutu bulunmaktadır (57,89,94,99). Literatür 

incelendiğinde hastalık deneyimi yaşayan bireylerin duygusal destek kaynaklarını 

bireyin ailesi, arkadaşları, benzer deneyimleri yaşayan bireyler ve sağlık 

profesyonellerinin oluşturduğu görülmektedir (4,50). Özellikle aile, Türk kültürü başta 

olmak üzere diğer kültürlerde de duygusal anlamda destek kaynaklarının önemli bir 

paydasını oluşturmaktadır (50). Çünkü hastalık tanısı alma ile başlayan süreçte bireyin 

yanında olan aile üyeleri (eş, anne, baba, çocuk), bu süreçte yaşanan gerilemelerin ve 

olumlu gelişmelerin en yakın tanığı olurlar (24,50). 

Bireyi seven, değer veren, anlayan, inanan, cesaret veren, güvenebileceği aile, 

arkadaş ve diğerleri bu süreçte, bireyin kendisi ve yaşantıları ile ilgili olumlu bakış 

açılarını yeniden kazanmasına ve toplumun bir parçası olduğunu hissetmesinde aktif 

rol oynayarak ruhsal iyileşmeye yardımcı olmaktadırlar (11,89). Ruhsal iyileşme 

sürecinde bireyin durumu ile ilgili dinleme/konuşma yoluyla bilgi paylaşımı, 

stresörlerle mücadelede motivasyon sağlama, gelecek için planlar yapma, başarıların 

ve dönüm noktalarındaki sevinçlerin paylaşımı, eğlence ve mizah yoluyla dikkati 

başka yöne çekme ve en önemlisi de koşulsuz sevgi gösterme bireye verilen duygusal 

destek örneklerindendir (89). 

Literatür incelendiğinde hastalık deneyimi yaşayan bireye verilen duygusal 

destek bireyin çaresizlik duygusunu azaltarak, yaşadığı zorluklarla baş etmeyi 

kolaylaştırarak, benlik saygısını artırarak, anksiyete ve depresyon gibi ruhsal 

sorunların yaşanmasını en aza indirgeyerek ruhsal iyileşmeyi beraberinde 

getirmektedir (6,99). 

Hill çalışmasında yumurtalık kanseri tanısı alan, hem tedavisi devam eden hem 

de remisyonda olan kadınlar için duygusal desteğin önemli bir baş etme stratejisi 

olduğunu, daha yüksek seviyede yaşam kalitesini ve daha düşük depresyon puanlarını 
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öngördüğünü göstermektedir (99). Yadigaroğlu’nun yetişkin kanser hastalarının 

hastalık deneyimleri ve hasta-yakın ilişkilerini incelediği çalışmasında, 35 yetişkin 

kanser hastadan 20’si yakınlarının kendisiyle “ilgilendiğini”, 16’sı yakınlarının 

kendisine “moral verdiğini” ifade etmişlerdir. Aynı çalışmada moral verme, hastaya 

ilgi gösterme, hal-hatır sorma ve nasihat etme şeklinde verilen desteklerin, hastaları 

duygusal yönden beslediği ifade edilmektedir (50). 

2.5.6.2. Araçsal destek  

Birey gereksinim duyduğu yardımları (fatura ödemek, ev işi yapmak gibi) 

destek kaynaklarından alabildiğinde ruhsal iyileşme gerçekleşmektedir. 

Ruhsal iyileşme sürecinde bireyin aldığı desteğin, bireyin sorumlu olduğu rutin 

işleri onun adına çözme eylemlerini ve gereksinim duyduğu somut yardımları içeren 

araçsal (yardımsal) boyutu bulunmaktadır (57,94,100). Araçsal desteğin önemli 

unsurunu, bireyin sürdürdüğü ilişkilerinin nitelik ve niceliğinin yanı sıra, ihtiyaç 

duyduğu anda yardım alabileceği kişilerin varlığı oluşturmaktadır. Bireyin sosyal 

çevresindeki kişiler, sorunlar karşısında bireyin gereksinim duyduğu anda pratik ve 

somut yardımları sağlamak suretiyle destek sağlayabilirler. Araçsal desteği bu noktada 

diğer destek türlerinden ayıran şey ise, bireyin sorunlarını doğrudan onun yerine 

çözme ile sağlamış olduğu yarardır (92). Karşılaştığı sorunları, tek başına başarması 

zor olan sorumlulukları diğerlerinin sağlamış olduğu bu destekle çözüme kavuşturan 

birey, yaşadığı stresörleri azaltma, hayatının kontrolünü elinde tutma, daha fazla 

zamana sahip olma ve bu yolla kendisini daha iyi hissettirecek etkinliklere katılma 

şansı bulabilmektedir (89,92,101). 

Araçsal destek kaynakları bireye temizlik ve yemek hazırlama gibi ev işlerinde 

yardım, çocuk bakımı ve kişisel bakım konularında yardım, fatura ödeme, alışveriş 

yapma, tıbbi malzeme/ilaç temin etme gibi sosyal ve sağlık konularında yardım 

sunarak ruhsal iyileşmeye katkı sağlamaktadırlar (57,99). Araçsal desteğin ruhsal 

iyileşme yolculuğundaki işlevselliğinin, bireyin ihtiyaçları ile verilen destek doğrudan 

ilişkili olduğunda arttığı düşünülmektedir. Örneğin; evli ve bebeği olan bir hasta için 

öncelikli olan bebek bakımı gibi bir sorun karşısında komşusunun sağlayacağı 

duygusal destekten ziyade araçsal destek (bebek bakımı) daha faydalı olabilmektedir 

(92). 
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Hastalık deneyimi yaşayan bireyler hastalığın farklı evrelerinde araçsal (pratik, 

maddi vb.) konularda endişeler yaşayabilmektedir. Bireyin bu endişelerini ifade 

edememesi veya destek kaynakları (sağlık profesyonelleri, dernek vb.) tarafından ele 

alınmaması bu süreçte anksiyete, depresyon gibi ruhsal sorunların yaşanmasına neden 

olabilmektedir (101). Literatürde ruhsal iyileşmeye engel teşkil eden durumları en aza 

indirgemeyi amaçlayan ve araçsal desteğin önemine vurgu yapan çalışmalara 

rastlanmaktadır (92,101). Bu konu ile ilgili Linn ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, 

birçok hasta hemşirelerin doktorlara göre daha fazla zamana sahip olduğunu ve daha 

empatik olduğunu düşündükleri için, doktorların hastaların araçsal (pratik) 

konulardaki endişeleri hakkında ve gerekli desteği sağlamak üzere hemşirelerle 

birlikte çalışmaları gerektiğini dile getirmişlerdir (101). 

2.5.6.3. Bilgi desteği  

Birey gereksinim duyduğu bilgileri doğru şekilde ona verebilecek destek 

kaynaklarına ulaşabildiğinde ve kendisiyle aynı durumda olan diğer kişilerin baş etme 

yollarını öğrendiğinde ruhsal iyileşme gerçekleşir. 

Ruhsal iyileşme sürecinde birey, hastalık ve iyileşme ile ilgili daha fazla bilgi 

edinir, içinde bulunduğu durumla diğerlerinin nasıl başa çıktığını gözler, aldığı destek 

ile hastalıkla baş etmeyi öğrenir (11,92,94,100). Bilgi desteği bireyin karşılaştığı bir 

sorunu tanımlamasına, anlamasına, bununla başa çıkması için sunulan önerileri ve 

imkânları değerlendirmesine katkı sağlar (30,92). Destek kaynaklarından gelen 

öneri/tavsiye, onay, yönlendirme, karşılaştırma gibi geri bildirimler ise bireyin ne 

yapması gerektiğine yönelik birer araçtır (30,42). 

Hastalık tanısı alan bir birey, kendisi ve sağlığı ile ilgili önemli kararlar 

vermesini gerektiren bir yolculuğa çıkmaktadır (30). Tanı alma süreci ile başlayan 

bireyin bilgi arayışı, iyileşme yolculuğunun sonuna kadar devam etmektedir (89,102). 

Bilgi ihtiyaçları; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, kültürel yapısı, hastalığı deneyimleme 

ve baş etme şekli gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık göstermektedir (103). 

İyileşme yolculuğunun farklı aşamalarındaki bilgi gereksinimini karşılamanın amacı 

bireyi tedaviye hazırlamak, tedaviye uyum sağlamasını artırmak, hastalıkla başa çıkma 

gücünü artırmak ve ruhsal iyileşmeye teşvik etmektir (102,103). İyileşme sürecinde 

bireyin ihtiyaçlarına uygun bilgi sağlamak ruhsal iyileşme açısından önemli bir 
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belirleyicidir (103). Destek kaynakları tarafından verilen bilgi desteği, yaşanan 

belirsizlik ve ruhsal sorunları azaltarak bireyin hastalık üzerinde kontrol duygusunun 

ve semptom yönetiminin güçlenmesine yardımcı olmaktadır (9,92,102,103). Bireyin 

kontrol duygusundaki güçlenme, tedaviye uyumunu kolaylaştırmasına, yaşamıyla 

ilgili daha gerçekçi beklentiler oluşturmasına, kişisel bakımına aktif katılmasına, 

kendini güvende hissetmesine neden olarak ruhsal iyileşmeyi sağlamaktadır (92,102). 

Literatür incelendiğinde hastalık deneyimi yaşayan bireylere bilgi desteği 

verecek kaynaklar arasında daha çok sağlık profesyonellerinin, benzer deneyimi 

yaşayan bireylerin ve destek gruplarının olduğu görülmektedir (89,104). Sağlık 

profesyonelleri bireye yaşadığı hastalık deneyimine dair bilgileri sözlü, yazılı veya 

farklı araçlarla sağlayarak süreçle ilgili beklentilerini karşılamaktadırlar. Bireye bilgi 

verme noktasında dürüst, saygılı, güvenilir bir yaklaşım sergileyen, alternatif tedavi 

yollarını anlatan, zaman ayıran ve empati yapan sağlık profesyonelleri bireyin ruhsal 

iyileşme yolculuğunda önemli bir pozisyondadır (104). 

Hastalık deneyimi yaşayan bireyin ruhsal iyileşme sürecini olumlu yönde 

etkileyen diğer destek kaynakları ise benzer deneyimi yaşayan bireyler ve bu bireylerin 

yer aldığı destek gruplarıdır. Destek gruplarının benzer deneyimlerin ve duyguların 

paylaşıldığı, farklı baş etme yöntemlerinin öğrenildiği ortamlar sunması ruhsal 

iyileşmeye yardımcı olabilmektedir (89).  

Literatür incelendiğinde hastalık deneyimi yaşayan bireye verilen bilgi desteği 

ile olumlu sağlık davranışlarına aktif katılım ve yüksek seviyede yaşam kalitesi 

arasında pozitif, depresyon ve anksiyete arasında negatif bir ilişki olduğu 

görülmektedir (102,103). Bu ilişkilere bakıldığında bilgi desteğinin ruhsal iyileşmenin 

önemli bir yordayıcısı olduğu saptanmıştır (92,102,103). 

Yukarıda bahsi geçen “duygusal destek”, “araçsal destek”, “bilgi desteği” 

kavramları ruhsal iyileşmede desteğin etkisini tanımlamaktadır. Bireyler aile 

üyelerinden, akranlardan, arkadaşlardan ve sağlık çalışanları, sivil toplum kuruluşları, 

çeşitli destek organizasyonları, sağlık kurum ve kuruluşlarından farklı zamanlarda 

ihtiyaçları doğrultusunda duygusal, araçsal destek ve bilgi desteği aldıklarında ruhsal 

iyileşme gerçekleşir. 
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2.6. RUHSAL İYİLEŞMENİN ÖNEMİ 

Ruhsal iyileşme dinamik olduğu kadar bütünsel bir süreçtir (3). Bu araştırmada 

ele alınan ve ruhsal iyileşmenin çerçevesini oluşturan kavramlar, iç içe geçmiş ve 

birbirlerini tamamlayan bir ilişki içinde bulunmaktadır. Kavramlar arası bu etkileşim 

aynı zamanda ruhsal iyileşmenin bağlamını oluşturmaktadır.  

Ruhsal iyileşmeyi tanımlayan çerçevedeki her bir kavramın ve bu kavramlar 

arasındaki ilişkinin açıklanması, sağlık profesyonellerinin hastalık deneyimi yaşayan 

bireylerin ruhsal iyileşme sürecini daha iyi anlamalarında oldukça etkilidir (7,16). Bu 

araştırma kapsamında oluşturulan çerçeve “ruhsal iyileşme” kavramının sınırlarını 

çizmekle birlikte, ileride ruhsal iyileşmeye yönelik yapılacak olan müdahaleler ve 

araştırmalar için yol gösterici niteliktedir. Ek olarak oluşturulan çerçevede yer alan 

kavramların, ruhsal iyileşme ile ilgili yapılacak diğer araştırmalar için anahtar kelime 

niteliğinde olacağı öngörülmektedir. 

Uluslararası ruh sağlığı hizmetleri alanında iyileşme odaklı ve kanıta dayalı 

bakıma doğru bir dönüşüm gerçekleşmektedir. Bu dönüşüm sürecinde, bireye sunulan 

hizmetlerin ve sonuçların değerlendirilmesi amacıyla iyileşme odaklı ölçüm araçlarına 

ihtiyaç duyulmaktadır (3,11). Yapılacak değerlendirmeler amacıyla geliştirilen 

ölçeklerin içinde bulunulan toplumun özelliklerine ve kültürel yapısına uygun olması 

gerekmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan ölçeklerin kullanılması hem uygulama 

kolaylığı sağlayacak hem de daha doğru sonuçlar verecektir (105). 

Hastalık deneyimi yaşayan bireylerde ruhsal iyileşme kavramı, daha önce bir 

çalışmanın odak noktasını oluşturmadığı için, ruhsal iyileşme sürecini Türk kültürüne 

duyarlı bir şekilde değerlendirecek, anlaşılır ve kolay uygulanabilir bir ölçeğe ihtiyaç 

olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma sonucunda “iyileşme” anlayışı içerisine “ruhsal 

iyileşme” kavramının yerleşmesi ve ileride “ruhsal iyileşme” ile ilgili çalışma 

alanlarının genişletilmesi ve literatüre katkı sağlanması beklenmektedir.  

2.7. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ÖLÇEK GELİŞTİRME 

Literatür incelendiğinde iyileşme ile ilgili çok sayıda çalışma ve model olduğu 

görülmektedir (7,12,16). İyileşme alanında yeni bir kavram ortaya koyabilmek için, 

söz konusu kavramı içeren bir çerçevenin belirlenmesi gerekmektedir.  
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Kavram, belli izlenimlerin genellemeleri sonucu şekillendirilen zihinsel 

oluşumlardır. Kavramın ögelerini oluşturan davranışlar, özellikler ve faaliyetler 

tanımlandığında ve açıklandığında kavram ölçülebilir hale gelmektedir. Kavramlar, 

modeller ve kuramların yapı taşları olup bilimsel sorgulama sürecini başlatmaktadır. 

Her bilimsel çalışma belirli kavramlar ve kuramlar üzerine inşa edilmektedir (15). Bu 

çalışmanın kavramsal ve kuramsal çerçeve bölümü, araştırmacının yaratıcı yönünü 

ortaya çıkarabilmesi bakımından önemlidir. Araştırmanın bir kuram ve söz konusu 

kuramla bağlantılı kavramlar ışığında ele alınması, araştırmanın bilimsel 

gerekliliklerinden biri olduğu gibi özgünlüğünün de göstergesidir (50).  

Bu araştırmada “ruhsal iyileşme”nin kavramsal çerçevesinin oluşturulmasında 

aşağıdaki aşamalar takip edilmiştir.  

-İlgili kavram ve tanımlayıcı kavramlarının belirlenmesi,  

-Kavram tanımlarının oluşturulması, 

-Tanımlayıcı kavramlar ile ilişkili diğer kavramların belirlenmesi,  

-Tanımlayıcı kavram ve ilişkili diğer kavramların uzman görüşüne sunulması. 

Ölçme bireylerin, nesnelerin, olguların nitelik ve özelliklerinin ne olduğu 

gözlemlenip, gözlem sonuçlarının sayılar ve sembollerle ifade edilmesidir. 

Değerlendirme ise ölçme işleminden elde edilen sonuçları belirli ölçütlerle 

karşılaştırarak, ölçülen niteliğe ilişkin bir karar verme sürecini ifade 

etmektedir. Ölçme işlemi için bir araç olan ölçekte, bir konuyu ayrıntılı ve sistematik 

biçimde incelemek amacıyla farklı biçimlerde maddeler bulunmaktadır. Ölçek ile 

katılımcılar tarafından maddelere verilen tepkiler ve ölçme düzeyi incelenmektedir 

(106). 

Ölçek geliştirme, ciddi bir alan ve ölçme bilgisi gerektirmektedir. Ölçek 

geliştirmede amaç ölçülen özelliğin ne ve nasıl olduğunu anlamak ve ortaya 

çıkarmaktır. Bir ölçek kuramsal ya da deneysel süreçlerden geçerek oluşturulmaktadır. 

Bu süreçte ölçülecek nitelikler önermeler halinde sıralanmakta, bu önermelerden 

önemli olanlar seçilmekte, ölçek tasarlanmakta, ön testleri ve istatistiksel analizleri 
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yapılmakta ve ölçeğe nihai şeklini verilmektedir (107). Bu aşamalarla devam eden 

ölçek geliştirme sürecinde, geliştirilen ölçeğin farklı örneklemlerde uygulanması ve 

psikometrik özelliklerinin tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir (11). 

Ölçeğin standart bir ölçme aracı olması, verilerin istatistiksel özelliklere sahip 

veriler olmasını sağlar. Bir ölçeğin standart bir ölçme aracı olması için de bazı 

özellikler taşıması gerekmektedir (105). Ölçeğin standardize olabilmesi ve sonrasında 

uygun bilgiler üretme yeteneğine sahip olması için “güvenirlik” ve “geçerlik” olarak 

nitelendirilen iki özelliğe sahip olması gerekmektedir (106). Yeni bir ölçüm aracının 

geliştirilmesi aşamasında ilgili ölçeğin güvenirlik ve geçerliğinin gösterilmiş olması 

yeterli değildir (107). Ölçeğin mutlaka kullanılacağı toplum için kültürel 

uyarlamasının yapılması ve o kültür için güvenirlik ve geçerliğinin değerlendirilmesi 

gerekmektedir (105). 

Ölçek geliştirmede izlenecek adımlar aşağıda belirtilmiştir. Bu araştırma 

kapsamında yürütülen ölçek güvenirlik ve geçerlik aşamalarına ilişkin ayrıntılı bilgiler 

“gereç ve yöntem” bölümünde açıklanmıştır. 

Bu araştırmanın ölçek geliştirme bölümünde aşağıdaki aşamalar takip 

edilmiştir. 

- Ölçülecek özelliğin tanımlanması, 

- Ölçülecek özelliğin kapsamının belirlenmesi, 

- Kapsama uygun pilot ölçek ifadelerinin belirlenmesi, 

- Pilot ölçeğin düzenlenmesi ve pilot uygulama, 

- Pilot ölçekten elde edilen verilerin analizi. 
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3. GEREÇ YÖNTEM 

 

3.1. ARAŞTIRMANIN ŞEKLİ 

Bu araştırma, “ruhsal iyileşme” kavramı ile ilgili yeni bir kavramsal çerçevenin 

oluşturulması amacı ile keşifsel, “Ruhsal İyileşme Ölçeği”nin geliştirilmesi ve kanser 

tanısı alan birey örnekleminde güvenirlik ve geçerliğinin test edilmesi amacı ile 

metodolojik araştırma olarak planlanmış ve uygulanmıştır. 

3.2. ARAŞTIRMANIN YAPILDIĞI YER VE ÖZELLİKLERİ 

Araştırma, Ankara ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GEAH) Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji klinikleri ve 

polikliniklerinde Ağustos 2019-Mayıs 2021 tarihleri arasında yürütülmüştür. 

Hematoloji kliniği ve polikliniğinin özellikleri ise şöyledir. SBÜ GEAH 

Hematoloji Kliniği Dâhili Tıp Bilimleri binası altıncı katta 31 adet yatağa sahip olan 

ve yatan hasta hizmeti veren bir kliniktir. Dâhili Tıp Bilimleri binasının giriş katında 

hematolojik hastalıkların ayaktan takip ve tedavisinin yapıldığı dört adet poliklinik 

odası, yedinci katında ise “Ayaktan Müdahale Girişim Ünitesi”, Tıbbi Onkoloji kliniği 

ile ortak olarak kullanılan “Terapötik Aferez Merkezi” ve 12 yataklı “Kemik İliği 

Nakil Ünitesi” yer almaktadır. Hematoloji Kliniği aylık toplam hasta yatış sayısı 

ortalama 84’tür. Hematoloji polikliniğinde yıllık ortalama 20.000 hastaya hizmet 

verilmektedir. Ayaktan Müdahale Girişim Ünitesi’nde günlük ortalama 30 hastaya 

hizmet verilmektedir. Terapötik Aferez Merkezi’nde yıllık ortalama 250-350 terapötik 

aferez işlemi yapılmaktadır. 

Tıbbi Onkoloji kliniği ve polikliniğinin özellikleri ise şöyledir. SBÜ GEAH 

Tıbbi Onkoloji Kliniği Dâhili Tıp Bilimleri binası yedinci katta 35 adet yatağa sahip 

olan ve yatan hasta hizmeti veren bir kliniktir. Dâhili Tıp Bilimleri binasının giriş 

katında onkoloji hastalarının ayaktan takip ve tedavisinin yapıldığı dört adet poliklinik 

odası, Hematoloji Kliniği ile ortak olarak kullanılan “Ayaktan Kemoterapi Ünitesi” 

yer almaktadır. Günübirlik kemoterapi tedavisinin verildiği “Ayaktan Kemoterapi 

Ünitesi”nde toplamda 40 tedavi koltuğu bulunmaktadır. Bu ünitede 18 yaş üzerindeki 

hastaların tedavisi sağlanmakta olup, günlük hasta kapasitesi yaklaşık 50-60 hastadır.  
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3.3. ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ 

Araştırmanın evrenini Ankara ilinde bulunan SBÜ GEAH Hematoloji ve Tıbbi 

Onkoloji kliniklerinde ve polikliniklerinde yatarak veya ayaktan tedavi alan tüm 

hastalar oluşturmaktadır. 

Bu araştırmanın keşifsel bölümünün örneklemini, kanser tanısı alan 30 birey 

oluşturmaktadır. 

Bu araştırmanın metodolojik bölümünün örneklemi, ölçek geliştirme 

çalışmaları için öngörülen örneklem büyüklüğü hesaplamasında kullanılan aşağıdaki 

formül kullanılarak hesaplanmıştır. 

Örnek sayısı= (Madde Sayısı) X (Gözlem/kişi sayısı) 

Bu formüle göre örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde güvenirlik ve 

geçerliği değerlendirilecek olan ölçekte yer alan her bir madde başına beş ila on kişi 

olması önerilmektedir (105). Pilot ölçekte yer alan madde sayısı 27 olup, ulaşılması 

planlanan örneklem sayısı en az 27x5=135, en fazla 27x10=270 olacak şekilde 

hesaplanmıştır.  

Yine literatürde ölçek geliştirme çalışmalarında örneklem sayısı ile ilgili 100 

kişinin zayıf, 200 kişinin orta, 300 kişinin iyi, 500 kişinin çok iyi ve 1000 kişinin 

mükemmel olduğu ifade edilmektedir (108). 

Araştırma sonucunda 300 kişiye ulaşılmıştır. Ulaşılan kişi sayısının ölçek 

geçerlik ve güvenirlik analizlerinde önerilen sınırlarda olduğu görülmüştür. 

Araştırmaya Dâhil Olma Kriterleri; 

• Araştırmaya katılmaya gönüllü olmak, 

• Kanser tanısı almış olmak, 

• 18 yaş ve üzeri olmak, 

• Türkçe iletişim kurabilmek. 

Araştırma Hariç Olma Kriterleri; 

• Soruları cevaplamaya ve anlamaya engel bir durumunun olması,  
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• Hastanın kanser türünün iletişim kurmaya engel olacak özellikler taşıması (örn: 

oral kanser). 

3.4. VERİLERİN TOPLANMASI 

 

3.4.1. Araştırmanın Etik Yönü  

Araştırma için, SBÜ GEAH Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik 

Kurulu’ndan (Sayı-Karar No: 46418926-19/278) (EK-1) ve GEAH Tıbbi Onkoloji 

Kliniği ve Hematoloji kliniklerinden (EK-2) yazılı izin alınmıştır. Etik kurul 

onayından sonra araştırmanın uygulanabilmesi için SBÜ GEAH Tıpta Uzmanlık 

Eğitim Kurulundan (TUEK) onay alınmıştır (EK-3).  

Güvenirlik ve geçerlik analizine ilişkin verilerin toplanması sırasında hastalara 

gerekli açıklamalar yapılmış, araştırmaya katılmayı kabul eden hastalardan 

“Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur (Rıza) Formu” (EK-5) aracılığı ile onay alınmıştır.  

3.4.2. Veri Toplama Formları 

 

3.4.2.1. Hasta tanıtıcı bilgi formu 

Araştırmacı tarafından literatür incelemesi sonucunda oluşturulan form, 

hastaların sosyodemografik özelliklerini içeren (yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk 

sayısı, meslek, çalışma durumu, gelir durumu, eğitim durumu, birlikte yaşadığı kişiler) 

dokuz soru ve hastalığa ait özelliklerini içeren (tanı, tanı tarihi, evresi, eşlik eden başka 

hastalık ve ruhsal hastalık durumu) beş soru olmak üzere toplam 14 sorudan 

oluşmaktadır (EK-6A). 

3.4.2.2. Yarı yapılandırılmış niteliksel görüşme formu 

Araştırmacı tarafından literatür incelemesi sonucunda oluşturulan form, hasta 

için iyileşmenin ve ruhsal iyileşmenin anlamını içeren dört sorudan oluşmaktadır (EK-

4). 

1. “İyileşme”nin sizin için anlamı nedir? 

       Alternatif: “İyileşme” denildiğinde aklınıza ne gelmektedir? 
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2. Ne/ neler olursa kendinizi iyileşmiş olarak kabul edersiniz? 

3. “Ruhsal iyileşme”nin sizin için anlamı nedir? 

      Alternatif: Ruhsal olarak iyileşmek denildiğinde aklınıza ne gelmektedir? 

4. Ne/neler olursa kendinizi ruhsal olarak iyileşmiş kabul edersiniz? 

3.4.2.3. Ruhsal iyileşme ölçeği 

Bu araştırma kapsamında geliştirilen, güvenirlik ve geçerliği test edilen 

“Ruhsal İyileşme Ölçeği” hastalık deneyimi yaşayan bireylerde ruhsal iyileşmeyi 

değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Ölçeğin geliştirilme aşamaları araştırmada 

ayrıntılı olarak yer almakta olup, taslak versiyonu 87 maddeden (EK-7), pilot 

versiyonu 27 maddeden (EK-7) ve ölçeğin son hali olan beta versiyonu ise toplam 24 

maddeden oluşmuştur (EK-7).  Ölçek tek faktörlü yapıdan oluşmakta olup Cronbach 

alfa değeri 0,95 bulunmuştur. Ölçek “beşli likert” şeklinde düzenlenmiştir. Seçenekler 

“Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, Kesinlikle 

Katılıyorum” şeklindedir. Maddelerin puanlandırılması 1’den (Kesinlikle 

Katılmıyorum) 5’e (Kesinlikle Katılıyorum) doğru yapılmıştır. Ölçeğin 4, 8 ve 9. 

maddeleri ters puanlanan maddelerdir ve hesaplanırken ters kodlanarak toplanması 

önerilmektedir. Ölçekten alınan en az puan 24, en fazla puan 120’dir. Ölçekten elde 

edilen toplam puanın artışı, ruhsal iyileşmenin artışına işaret etmektedir. Ölçek toplam 

puanı arttıkça ruhsal iyileşmenin de arttığı söylenebilir.  

3.4.2.4. Öznel iyileşmeyi değerlendirme ölçeği 

Bu araştırma kapsamında geliştirilen ölçeğin ölçüt geçerliğini test etmek 

amacıyla “Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır (EK-6C). Şizofreni 

tanısı alan bireylerin öznel iyileşme durumlarını değerlendirmek amacıyla Yıldız ve 

arkadaşları tarafından geliştirilen 17 soruluk öz bildirim ölçeğidir. Ölçek beşli likert 

tipi bir ölçek olup, her madde 1’den 5’e kadar puanlanmaktadır. Ölçekten alınan 

puanın artışı bireyin kendisini daha iyileşmiş olarak algıladığını göstermektedir. 

Ölçeğin alt boyutu bulunmayıp tek faktörlü olarak değerlendirilmektedir. Ölçeğin 

Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,987 olarak hesaplanmıştır. Ölçeği bu çalışmada 

kullanabilmek için Yıldız’dan izin alınmıştır (17). (EK-6D) 
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3.5. KEŞİFSEL ARAŞTIRMA SÜRECİNDE İZLENEN ADIMLAR 

 

3.5.1. Kavramsal Çerçeve Geliştirme 

 

3.5.1.1. “Ruhsal iyileşme” ile ilgili tanımlayıcı kavramların belirlenmesi 

“Ruhsal iyileşme” ile ilgili tanımlayıcı kavramların belirlenmesi için üç 

basamaklı bir yaklaşım izlenmiştir. Bunlardan ilki, araştırmacı ve arkadaşları 

tarafından yürütülen Walker ve Avant’ın kavram analizi yönteminin kullanıldığı 

“Ruhsal Hastalıklarda İyileşme: Kavram Analizi” başlıklı bir çalışmadır ve ruhsal 

iyileşme kavramı geniş bir şekilde ele alınmıştır (4).  

İkinci basamak, bu kavram analizini esas alarak yapılandırılmış, nitel 

görüşmeler yoluyla elde edilen “ruhsal iyileşme” tanımlayıcı kavramlarının 

belirlenmesidir. Keşfedici araştırmalarda, niteliksel görüşmeler veri toplamada 

oldukça önemlidir. Bu şekilde, cevap verenlerin kendilerini ifade edebilmeleri ve 

önemli konuların ortaya çıkması sağlanabilmekte ve gereksiz çıkarımlar 

önlenebilmektedir (18). Ruhsal iyileşme ile ilgili verilerin literatürle sınırlı kalmasını 

önlemek, hasta merkezli veriye derinlemesine ulaşmayı sağlamak amacıyla SBÜ 

GEAH Tıbbi Onkoloji kliniğinde yatmakta olan, kanser tanısı alan ve görüşme 

yapmayı kabul eden 30 hasta ile “Yarı Yapılandırılmış Niteliksel Görüşme Formu” 

kullanılarak niteliksel görüşmeler gerçekleştirilmiştir (EK-4). Nitel araştırmalarda, 

görüşme sayısının belirlenmesinde örneklem büyüklüğüne ilişkin net bir fikir birliği 

yoktur. Verilerin doyuma ulaşması önemlidir (106). 30 hasta ile yapılan niteliksel 

görüşmelerde ortaya çıkan kavramlar ve süreçler birbirini tekrar etmeye başladığında, 

yani veriler doyuma ulaştığında, yeterli sayıda veri kaynağına ulaşıldığına karar 

verilmiştir. Araştırma izinleri alındıktan sonra “ruhsal iyileşme”nin kavramsal 

çerçevesini oluşturmak üzere SBÜ GEAH Tıbbi Onkoloji kliniğinde yatmakta olan 

kanser tanısı alan bireylerden “Yarı Yapılandırılmış Niteliksel Görüşme Formu” 

kullanılarak niteliksel görüşme yöntemi ile veriler elde edilmiştir (EK-4). Hasta ile yüz 

yüze yapılan görüşmelerde yarı yapılandırılmış sorular sorulmuş ve görüşmeler 

araştırmacı tarafından yazılı olarak kaydedilmiştir. Görüşmeler yazılı kayıt altına 

alınmadan önce hastadan, verdiği bilgilerin sadece araştırma için kullanılacağı 
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konusunda izin alınmıştır. Hasta ile yapılan görüşmelerde hastanın yanında 

refakatçının olmamasına, görüşmelerin sağlık bakım hizmetleri personeli (doktor, 

hemşire, yemek servis elemanı, temizlik personeli vs.) tarafından bölünmemesi için 

vizit, tedavi, yemek ve temizlik saatlerinin dışında yapılmasına dikkat edilmiştir. Yarı 

yapılandırılmış soru formundaki sorular sırasıyla hastaya okunmuş ve verdikleri 

cevaplar kayıt altına alınmıştır. Görüşmeler sırasında hastanın tavırları, 

duygulanımları (ağlama, üzülme vb.) hareketleri gözlenerek kaydedilmiştir. 

Üçüncü basamakta ise, ruhsal iyileşme ile ilgili uzman olan akademisyen ve 

sağlık profesyonellerinden görüş alınmıştır. 

Literatür incelemesi, niteliksel görüşmeler ve uzman görüşlerinden elde edilen 

verilerle “ruhsal iyileşme”nin tanımlayıcı kavramları belirlenmiştir. 

Bu araştırmada belirlenen ruhsal iyileşme ile ilgili tanımlayıcı kavramlar 

“bireysellik, güçlenme, anlam bulma, umut, ilişki ve destek” olarak belirlenmiştir (Bk. 

Bulgular). 

3.5.1.2. Kavram tanımlarının oluşturulması  

Literatür, niteliksel görüşmeler ve uzman görüşlerinden elde edilen verilere 

dayanarak “ruhsal iyileşme” ile ilgili belirlenen tanımlayıcı kavramların her birinin 

ruhsal iyileşme kapsamında ayrı ayrı tanımları yapılmıştır. 

Bu araştırmada “bireysellik, güçlenme, anlam bulma, umut, ilişki ve destek” 

kavramlarının her birinin tek tek tanımları oluşturulmuştur. Örneğin ruhsal iyileşmede 

bireysellik; bireyin, hastalık sürecinde kimliğini yeniden yapılandırması, rol ve 

işlevlerini buna uygun olarak güncellemesi, baş etme becerilerini gözden geçirmesi ve 

etkili baş etmelerini aktive ederek kabul safhasına ulaşması, ruhsal iyileşme 

serüveninin eşsiz ve deneyimlerinin kendine özgü olmasıdır (Bk. Bulgular). 

3.5.1.3. Tanımlayıcı kavramlar ile ilişkili diğer kavramların belirlenmesi 

Literatür incelemesi, niteliksel görüşmeler ve uzman görüşlerinden elde edilen 

veriler doğrultusunda “ruhsal iyileşme”nin her bir tanımlayıcı kavramının ilişkili 

olduğu diğer kavramlar ve bu diğer kavramların tanımlaması yapılmıştır. Böylece elde 

edilen kavramlardan “ruhsal iyileşme”nin bir kavram haritası oluşturulmuştur. 
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Örneğin bu araştırmada belirlenen ruhsal iyileşme ile ilgili tanımlayıcı 

kavramlardan “bireysellik” ile ilişkili diğer kavramlar “özgünlük”, “kimlik”, “rol ve 

işlev”, “baş etme” ve “kabul” olarak belirlenmiştir (Bk. Bulgular). 

3.5.1.4. Tanımlayıcı kavram ve ilişkili diğer kavramların uzman görüşüne 

sunulması 

“Ruhsal iyileşme” ile ilgili tanımlayıcı kavramlar ve ilişkili diğer kavramların 

yer aldığı “Ruhsal İyileşmenin Kavramsal Çerçevesi” değerlendirilmek üzere uzman 

görüşüne sunulmuştur. Bu kapsamda beş Psikiyatri Hemşireliği Öğretim Üyesi, bir 

Halk Sağlığı Hemşireliği Öğretim Üyesi, bir Hematoloji Uzmanı, bir Klinik Psikolog 

olmak üzere toplam sekiz uzman (EK-8) görüşü alınmıştır. Uzman görüşlerinin elde 

edilmesinde “Kavramsal Çerçeve Uygunluk Değerlendirme Formu” kullanılmıştır 

(EK-9). Bu form, uzman görüşü vermeyi kabul eden sekiz uzmana e-mail yolu ile 

ulaştırılmıştır. Uzman değerlendirme formu aracılığıyla oluşturulan kavramsal 

çerçeveyi, 

-Kavramsal çerçevede yer alan “tanımlayıcı kavramlar” ruhsal iyileşmeyi tanımlıyor 

mu? 

-Kavramsal çerçevede yer alan “ilişkili kavramlar ve tanımları” ruhsal iyileşmeyi 

tanımlıyor mu?  

Gibi kriterler doğrultusunda değerlendirmeleri istenmiştir. Bu doğrultuda uzmanların 

her bir tanımlayıcı kavramı ve ilişkili kavramı, “uygun” (belirtilen kavramı net olarak 

tanımlayan bir kavram) ve “uygun değil” (belirtilen kavramı tanımlamıyor) şeklinde 

derecelendirmeleri istenmiş, ilave önerileri var ise eklemeleri istenmiştir. Uzman 

görüşlerinin alınması 45 günlük süreçte tamamlanmıştır. Bu aşamada, kavramsal 

çerçeve için uzman görüşleri değerlendirilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılarak 

kavramsal çerçeveye son hali verilmiştir. 

3.6. METODOLOJİK ARAŞTIRMA SÜRECİNDE İZLENEN 

ADIMLAR 

 

3.6.1. Ölçek Geliştirme 



46 

 

 

3.6.1.1. Ölçülecek özelliğin tanımlanması 

Bu araştırmada ölçülmek istenen özellik “ruhsal iyileşme” olarak 

belirlenmiştir. Ruhsal iyileşme ile ilgili kavramlar, genel bilgiler bölümünde detaylı 

olarak ele alınmıştır. 

3.6.1.2. Ölçülecek özelliğin kapsamının belirlenmesi 

Bu araştırmada ölçülecek özelliğin kapsamı, araştırmanın kavramsal çerçeve 

aşamasında belirlenmiştir. Bu aşamada ek olarak literatürde ruhsal iyileşmeyi 

değerlendiren benzer ölçme araçları da ölçülecek özelliğin kapsamı açısından 

değerlendirilmiştir. Bütün bu aşamalar sonucunda ölçekte yer alabilecek ifadeler 

yazılmaya başlanmıştır. 

3.6.1.3. Kapsama uygun pilot ölçek ifadelerinin belirlenmesi 

Bu araştırmada belirlenen kavramsal çerçeveden yola çıkılarak ölçek 

maddeleri oluşturulmuştur. Ölçek maddeleri oluşturulurken örneklemin 

sosyodemografik ve kültürel özelliklerine, maddelerin sade ve anlaşılır olmasına, bir 

maddenin birden fazla yargı/düşünce/duygu içermemesine, benzer ifadelerin 

bulunmamasına, hastaların ruhsal iyileşmelerini değerlendirebilecek ifadeleri 

kapsamasına ve ölçekte hem olumlu hem de olumsuz ifadelerin bulunmasına dikkat 

edilmiştir. 

Sonuç olarak bu aşamada geliştirilen ölçeğin taslak versiyonu için ruhsal 

iyileşme ile ilgili olduğu düşünülen 17’si ters madde olmak üzere toplam 87 madde 

belirlenmiştir. 

3.6.1.4. Ölçek materyalinin hazırlanması  

Bu araştırmada geliştirilen ölçek materyali, geleneksel kâğıt kalem yöntemi 

aracılığıyla basılı materyal şeklinde düzenlenmiştir. Düzenlemede harf büyüklüğü, 

satır aralığı, satır uzunluğu vb. ölçütler cevaplayıcı kitlenin okumasını ve 

cevaplamasını etkileyebilecek özellikleri dikkate alınarak seçilmiştir. 
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3.6.1.5. Ölçek yönergesinin ve cevaplama düzeninin hazırlanması 

Bu araştırmada ölçek materyalinin girişinde cevaplayıcı kitleye yönelik kısa, 

anlaşılabilir bir ifade ile ölçeğin nasıl cevaplanacağına ilişkin bir yönerge verilmiştir. 

Ayrıca ilerleyen dönemlerde ölçeği kullanacak uygulayıcılara yönelik, ölçeğe ait 

açıklamaları içeren ek bir yönerge de hazırlanmıştır. Bu yönergede ölçek maddelerine 

ilişkin özellikler, ölçeğin puanlamasının nasıl olacağı ve nasıl yorumlanacağına ilişkin 

açıklamalara yer verilmiştir.  

3.6.1.6. Maddelerin ölçek içerisindeki düzeninin belirlenmesi 

Maddelerin ölçek içerisindeki düzeninin belirlenmesinde, kavramsal çerçevede 

yer alan tanımlayıcı ve ilişkili kavramlar göz önüne alınmış, olumlu ve olumsuz 

maddeler ölçek içerisinde rastgele dağıtılmıştır. 

Bu araştırmada kavramsal çerçeve oluşturma aşamasında belirlenen 

tanımlayıcı kavramlar “bireysellik, güçlenme, anlam bulma, umut, ilişki ve destek” 

olarak belirlenmiştir. Ölçek içerisinde bu tanımlayıcı kavramlar ve bu kavramlar ile 

ilişkili her bir kavramı temsil eden maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler (ölçeğin 

beta versiyonunda yer alan 24 madde) aşağıda gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.1. Ruhsal iyileşme ölçeği beta versiyonu 

B
İR

E
Y

S
E

L
L

İK
 Özgünlük Madde 1 

Aynı hastalığa sahip insanların yaşadıkları birbirinden 

farklıdır. 

Kimlik Madde 2 Bu hastalık kendimi daha iyi tanımama fırsat verdi. 

Rol ve İşlev Madde 3 
Hastalığın yaşattığı sıkıntıları dert etmiyorum, evde/iş 

yerinde yapmam gerekenleri iyi kötü yapıyorum. 

Baş Etme Madde 4 Hastalıktan kaynaklanan sorunlarla baş edemiyorum. 

Kabul Madde 5 Hastalığımla ilgili gerçekleri kabul ediyorum. 

 

G
Ü

Ç
L

E
N

M
E

 Güçlü Yönlere 

Odaklanma 

Madde 6 
Şu an yapamadıklarıma değil, yapabileceğim şeylere 

odaklanıyorum. 

Madde 7 Bu hastalık güçlü yönlerimi keşfetmeme neden oldu. 

Hastalığını ve 

Hayatını Nasıl 

Yaşayacağının 

Seçimini Yapma 

Madde 8 
Hastalıktan sonra kendi kararlarımı alamayacak duruma 

geldim. 

Madde 9 Hayatımın kontrolü elimde değil. 
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Çizelge 3.1.(Devam) Ruhsal iyileşme ölçeği beta versiyonu 
A

N
L

A
M

 B
U

L
M

A
 Yaşamı Yeniden 

Değerlendirme 
Madde 10 

Hastalıktan sonra değiştirmem gereken şeyler olduğunu 

fark ettim. 

Hedef ve Eylem Madde 11 
Hastalıktan sonra kendimi değiştirmek için yeni kararlar 

aldım. 

Spiritüalite 

Madde 12 
Her şeyde bir hayır olduğu gibi bu hastalıkta da bir hayır 

olduğuna inanıyorum. 

Madde 13 
Neden tüm bunları yaşadığıma ilişkin artık bir cevap 

buldum. 

 

U
M

U
T

 

Özetkililik 

  

Madde 14 Hastalıkla baş etme kapasitem olduğuna inanıyorum. 

Madde 15 
Hastalıktan sonra karşılaştığım engellerin üstesinden 

gelebildiğimi gördüm. 

Madde 16 
Karşılaştığım güçlüklerin üstesinden gelebileceğime dair 

umudum var. 

İyimserlik 

Madde 17 İyileşme konusunda iyimserim. 

Madde 18 
Hastalığın kötü yanları olduğu kadar iyi yanları da 

olabilir. 

 

İL
İŞ

K
İ 

İyi Hissettiren 

İlişki 
Madde 19 Bu hastalık ilişkilerimin güçlenmesine neden oldu. 

Duyguların 

Paylaşılması 
Madde 20 

Hastalandıktan sonra duygularımı paylaşmanın bana iyi 

geldiğini fark ettim. 

Toplumsal 

Aidiyet 
Madde 21 

Hastalıktan önce görüştüğüm kişilerin beni hala arayıp 

sorması bana iyi geliyor. 

 

D
E

S
T

E
K

 Duygusal Destek Madde 22 
Çevremdekilerin duygularımı önemsemesi iyileşmemi 

kolaylaştırıyor. 

Araçsal Destek Madde 23 
Bir sıkıntı yaşadığımda arayıp yardım alabileceğim kişiler 

(arkadaş, aile üyesi vs.) var. 

Bilgi Desteği Madde 24 
Bu hastalık ile ilgili bana doğru bilgi verecek kaynakların 

(doktor, hemşire vb) varlığı beni rahatlatıyor. 

 

3.6.1.7. Ön inceleme 

Bu araştırmada oluşturulan maddelerin son hali araştırmacı, beş psikiyatri 

hemşireliği öğretim üyesi ve Türk Dili Okutmanı tarafından kontrol edilmiştir ve 

sonraki aşamalar için ölçeğin taslak versiyonu oluşturulmuştur. 

3.6.1.8. Uzman görüşüne başvurma 

Bu araştırmada ölçeğin taslak halinin değerlendirilmesi için sekiz uzman 

görüşü alınmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir (EK-10). Uzman görüşlerinin elde 

edilmesinde “Uzman Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Bu form, uzman görüşü 
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vermeyi kabul eden sekiz uzmana e-mail yolu ile ulaştırılmıştır. Uzman değerlendirme 

formu aracılığıyla uzmanlardan, her bir aday ölçek maddesini; 

-Ölçülecek özelliği temsil edebiliyor mu? 

-Hedef kitle (hastalar) tarafından kolayca anlaşılabilir mi? 

-Yeteri kadar açık ifade edilmiş mi? gibi kriterler doğrultusunda değerlendirmeleri 

istenmiştir.  

Bu doğrultuda uzmanların her bir maddeyi, “Madde uygun değil”, “Biraz 

uygun/maddenin revizyonu gerekir”, “Oldukça uygun ancak ufak düzeltmeler gerekli” 

ve “Çok uygun” şeklinde derecelendirmeleri istenmiş, ilave önerileri var ise eklemeleri 

istenmiştir. Uzman görüşlerinin alınması 45 günlük süreçte tamamlanmıştır. Ayrıca 

ölçeğin son hali için uygulama gerçekleşmeden önce tekrar Türk Dili Okutmanının 

görüşü alınmıştır. Bu kapsamda elde edilen veriler ölçeğin kapsam geçerliğinin 

değerlendirilmesi için kullanılmıştır. 

3.6.1.9. Ön uygulama 

Bu araştırmanın ön uygulama aşaması, uzman görüşleri sonucunda oluşturulan 

ölçeğin pilot halinin uygulanmasıdır. Bu uygulama, Kasım-Aralık 2019 tarihleri 

arasında SBÜ GEAH Tıbbi Onkoloji kliniğinde yatmakta olan 30 hasta ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada ölçeğin anlaşılabilirliği ve uygulanabilirliği 

araştırılmıştır. Bu aşama sonrasında uygulamaya katılan hastaların görüşleri 

değerlendirilmiş ve ölçekte gerekli düzenlemeler yapılmış ve pilot ölçek 

oluşturulmuştur. 

3.6.1.10. Pilot uygulama 

Ölçek güvenirlik ve geçerlik çalışmasının bir parçası olan pilot uygulama 

aşamasında ölçek, SBÜ GEAH Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji kliniklerinde Aralık 

2019-Mayıs 2020 tarihleri arasında yatarak veya ayaktan tedavi alan, araştırmaya dâhil 

olma kriterlerini karşılayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden hastalara 

uygulanmıştır. Bu aşamada ek olarak, geliştirilen ölçeğin ölçüt geçerliğini test etmek 

amacıyla “Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği”de örnekleme uygulanmıştır. 
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Güvenirlik ve geçerlik analizine ilişkin veriler hastalar ile yüz yüze görüşülerek 

araştırmacı tarafından toplanmıştır. Bazı tıbbi bilgiler (hastalık evresi ve tanı alma 

tarihi gibi) hasta dosyalarından öğrenilmiştir. Veriler, klinikte yatan hastalar ile 

(refakatçılardan hasta ile yalnız görüşülmesi konusunda izin alınarak) hasta odasında, 

ayaktan hastalardan kemoterapi tedavisi alan hastalar ile ilaç aldığı sürede ayaktan 

kemoterapi ünitesinde, sadece kontrol amaçlı gelen hastalar ile boş poliklinik 

odalarında toplanmıştır. Görüşmeler bir kez gerçekleştirilmiş olup, yaklaşık 20-30 

dakika sürmüştür. 

3.6.2. Pilot Ölçekten Elde Edilen Verilerin Analizi  

 

3.6.2.1. Madde ve ölçek puanları 

Bu araştırma kapsamında geliştirilen ölçek maddeleri beşli likert tipinde 

oluşturulmuştur. Katılımcılar ölçekte yer alan ifadelere kendilerine göre en uygun 

cevabı beşli likert tipi ölçekten (Kesinlikle katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, 

Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum) seçerek cevaplamışlardır. 

3.6.2.2. Ölçek puanlarının hesaplanması 

Ölçekten alınan toplam puan, ölçekte bulunan 27 maddeye verilen cevapların 

toplamından elde edilmiştir. Psikometrik bir ölçüm aracı olarak tasarlanan güvenirlik 

ve geçerliği test edilen pilot ölçekten alınabilecek en az puan 27, en çok puan ise 

135’tir. 

3.6.2.3. Madde analizi 

Pilot ölçekteki 27 maddenin her birinin ayrı ayrı ölçeğe katkısını incelemek 

için madde analizi uygulanmıştır. İlaveten bu analiz, maddelerin ölçekteki 

performansını değerlendirmeye ve sorunlu olabilecek içerik alanlarının 

tanımlanmasına, maddelerin ölçekte kalıp kalmaması gerektiğine karar vermeye katkı 

sağlamaktadır (109).  

Bu araştırmada geliştirilen ölçeğin her bir maddesinin ölçme gücünü 

belirlemek için; 
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• Korelasyon katsayısına dayalı madde analizi 

• Alt-üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi yapılmıştır. 

3.6.2.4. Korelasyon katsayısına dayalı madde analizi 

Korelasyon katsayısına dayalı madde analizinde, her bir madde için, bu madde 

ile bütün (bu madde dışındaki maddelerin toplanmasıyla elde edilen yeni değişken) 

arasındaki korelasyonların hesaplanması önerilmektedir (109). “Ruhsal İyileşme 

Ölçeği”nin madde-bütün korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Madde-bütün 

korelasyon katsayısı ile maddelerin ölçeğin bütünü ile ölçülmek istenen özelliği iyi 

ölçebilen maddeler oldukları ifade edilebilmekte ve maddelerin iyi düzeyde ayırıcılık 

gösterdiği belirlenmektedir (110). Bir maddenin, “madde bütün korelasyon katsayısı” 

çok küçük (+0,20’den küçük) ya da negatif ise bu maddenin ilgili ölçekte yer 

almamasına karar verilmektedir (111). Ayrıca geliştirilen ölçek için korelasyon 

katsayısı 1 ve 1’e çok yakın olduğunda mükemmel derecede güvenli yorumu 

yapılmaktadır. Bu araştırmada bir maddenin madde bütün puan korelasyon 

katsayısının, negatif ve 0,20’den küçük olması veya maddenin ölçekten çıkarılması ile 

ölçeğin Cronbach alfa katsayısının yükselmesi durumunda, ilgili maddenin ölçekten 

çıkartılması uygun görülmüştür (112). Bu aşamada ruhsal iyileşme ölçeğinden 

herhangi bir madde çıkarılması gerekmemiştir. 

3.6.2.5. Alt-üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi 

Madde analizi için ölçekte yer alan her bir maddenin bireyleri ayırt etmede ne 

derecede yeterli olduğunu saptamak amacıyla ölçek puanlarına göre üst %27 ve alt 

%27’lik grubun madde puanları arasındaki farkın anlamlılık derecesine bakılmaktadır 

(106). Analizde üst grubu ölçülmek istenen tutuma olumlu yönde sahip olanlar, alt 

grubu ise olumsuz yönde sahip olanlar oluşturmaktadır. Madde analizi sonucunda 

ayırdedicilik kriterini değerlendirirken “ayırdedicilik indeksi sıfır veya negatif olan ve 

alt üst gruplarda anlamlı olmayan maddeler ölçeğe dâhil edilemez” kriterlerine dikkat 

edilmektedir (112). Araştırmamızda ruhsal iyileşmeyi ölçen maddelerin 

ayırdediciliğini belirlemede bu kriterlere göre değerlendirme yapılmıştır. Bu aşamada 

ruhsal iyileşme ölçeğinde yer alan her bir maddenin bireyleri ayırt etmede yeterli 

olduğu saptanmıştır. 
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3.6.3. Ölçeğin Psikometrik Özellikleri 

Bir ölçme aracı geliştirirken o veri toplama aracının standardize olabilmesi ve 

sonrasında uygun bilgiler üretme yeteneğine sahip olması için güvenirlik ve geçerlik 

gibi iki özelliğe sahip olması beklenmektedir (110). 

3.6.3.1. Ölçek güvenirliği 

Ölçeğin güvenirliğinin değerlendirilmesinde; 

• İç tutarlılık analizi 

•  Test-tekrar test güvenilirliği analizi kullanılmıştır. 

3.6.3.1.1. İç tutarlılık analizi 

İç tutarlık analizinin amacı bir ölçeğin bütün yönlerinin ölçme yeteneğine sahip 

olup olmadığını belirlemektir. İç tutarlılık analizi için yaygın olarak kullanılan 

yöntemlerden biri “Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplama”dır (112). Cronbach 

alfa güvenirlik katsayısı, ölçeğin her bir maddesinin kendi içinde aynı tutumu ölçüp 

ölçmediği hakkında bilgi vermektedir (110). Cronbach alfa katsayısının en az 0,70 

olması, bu çalışmanın iç tutarlılık kriteri olarak kabul edilmiştir (113). 

3.6.3.1.2. Test-tekrar test güvenirliği 

Bir ölçme aracının kararlılığını hesaplamak için test-tekrar test yöntemi 

kullanılmaktadır. Bu yöntemde, ilk ölçüm ve belli bir süre sonraki ölçüm arasındaki 

ilişki değerlendirildiğinde, iki ölçümden elde edilen korelasyon katsayısı, ölçeğin 

güvenirlik katsayısını göstermektedir (112). Bu iki uygulama arasında geçen sürenin 

belirlenmesi önemlidir. Süre kısa olduğunda kararlılık katsayısı yapay olarak 

artabilmektedir. Süre uzun olduğunda ise ölçülen özellik bakımından katılımcılarda 

önemli ölçüde değişimler meydana gelebilmektedir. Bu bağlamda geçen sürenin 2-3 

ile 4-6 hafta arasında olması gerekmektedir (111). 

Test-tekrar test güvenirliği için örneklemin %25-50’sine ulaşmanın yeterli 

olduğu belirtilmektedir (112). Bu araştırmada geliştirilen ölçek, örneklemdeki 75 

bireye ilk uygulamadan 2-4 hafta sonra tekrar uygulanmıştır. “Eşleştirilmiş 

Örneklemler t Testi” ile ölçeğin test ile tekrar test toplam puan ortalamaları arasındaki 

farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı araştırılmıştır. Test ile test-tekrar test 
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toplam puanları arasındaki korelasyona bakılarak iki ölçüm arasındaki tutarlılığı 

belirlemek için “kararlılık katsayısı” hesaplanmıştır (106). Bu sonuçlara göre, ölçeğin 

zamana göre tutarlı sonuçlar vermesi ve test-tekrar test güvenirliğinin sağlaması 

değerlendirilmiştir. Bu aşamada ruhsal iyileşme ölçeğinin zamana göre tutarlı sonuçlar 

verdiği ve test-tekrar test güvenirliğinin sağlandığı bulunmuştur. 

3.6.3.2. Ölçek Geçerliği 

Bir ölçme aracının güvenirliği uygun yöntemle saptansa bile, güvenirliğin 

ölçme aracının kararlılığı ile ilgili olmasından dolayı, ölçme aracının neyi ölçmek 

istediği, maddelerin amaç doğrultusunda doğru ölçüm yapıp yapmadığı geçerliğin 

sınanması ile mümkündür (106). “Ruhsal İyileşme Ölçeği”nin ölçmeyi hedeflediği 

özelliği gerçekten ölçüp ölçmediğini ve sonuçların gerçekten ölçülmek istenen özelliği 

yansıtıp yansıtmadığını belirlemek amacıyla geçerliği incelenmiştir. Bu araştırmada 

aşağıdaki ölçüm yöntemleri kullanılmıştır: 

• Kapsam geçerliği, 

• Yüzey geçerliği, 

• Ölçüt geçerliği, 

• Yapı geçerliği. 

3.6.3.2.1. Kapsam geçerliği 

Kapsam geçerliği bir bütün olarak ölçeğin ve ölçekteki her maddenin ölçülmek 

istenen kavramı ölçüp ölçmediğini ve ölçülmek istenen kavram dışında farklı 

kavramları barındırıp barındırmadığını değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır (110). 

“Ruhsal İyileşme Ölçeği”nde yer alan maddelerin ölçülmek istenen alanı temsil edip 

etmediğini belirlemek amacıyla kapsam geçerliği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda 

araştırılan konuyu alt bileşenleri ile birlikte değerlendirebilen ölçek, kapsam 

geçerliğine sahiptir.  

Kapsam geçerliği analizi aşamasında ilk olarak ölçeğin taslak versiyonu geniş 

bir literatür incelemesi sonucunda geliştirilmiştir. Toplam 87 madde içeren madde 

havuzu oluşturulmuştur. Ölçeğin taslak versiyonu için kapsam geçerliğinin 



54 

 

değerlendirilmesi amacıyla uzman görüşleri alınmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Uzman grubu, beş Psikiyatri Hemşireliği Öğretim Üyesi, bir Halk Sağlığı Hemşireliği 

Öğretim Üyesi, bir Hematoloji Uzmanı, bir Klinik Psikolog olmak üzere toplam sekiz 

üyeden oluşturulmuştur. Uzman görüşlerinin elde edilmesinde “Uzman 

Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Bu form, uzman görüşü vermeyi kabul eden 

sekiz uzmana e-mail yolu ile ulaştırılmıştır. Konunun uzmanları tarafından bu 

maddelerin araştırılan konuyu bütün alt boyutları ile beraber kapsayıp kapsamadığı 

değerlendirilmiştir. Uzman görüşlerinin alınması süreci yaklaşık 45 günde 

tamamlanmıştır. Uzman görüşlerinin değerlendirilmesinde Davis tekniği 

kullanılmıştır (105). Dörtlü derecelendirmenin kullanıldığı Davis tekniğine göre 

uzmanlardan ölçek maddelerini; 

“Uygun değil” (1 puan), 

“Biraz uygun/maddenin revizyonu gerekir” (2 puan), 

“Oldukça uygun ancak ufak düzeltmeler gerekli” (3 puan), 

“Çok uygun” (4 puan) şeklinde değerlendirmeleri, ilave önerileri var ise eklemeleri 

istenmiştir. 

Buna göre her bir maddenin Kapsam Geçerlik İndeksi oranı belirlenmiştir. Her 

bir maddenin Kapsam Geçerlik İndeksi değeri, 3 puan ve 4 puan seçeneklerini 

işaretleyen uzman sayısının toplam uzman sayısına bölünmesiyle hesaplanmıştır. 

Ölçeğin kapsam geçerliğinin sağlanmasında Kapsam Geçerlik indeksi ≥ 0,80 olarak 

kabul edilmiştir (110). Bu ölçeğin Kapsam Geçerlik İndeksi oranı 0,80’in üzerinde 

bulunmuştur. 

3.6.3.2.2. Yüzey geçerliği 

Yüzey geçerliği, örneklemi temsil eden katılımcılar tarafından ölçek 

maddelerinin anlaşılırlığı, açıklığı, anlamlılığı ve benzeri niteliklerin 

değerlendirilmesi ile yapılan bir analiz yöntemidir (113). 

“Ruhsal İyileşme Ölçeği”nin yüzey geçerliğinin test edilmesinde öncelikle 

ölçekte yer alan tüm ifadeler uzman görüşleri dikkate alınarak araştırmacı ve danışman 
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tarafından ifade ve anlaşılabilirlik yönünden değerlendirilmiş ve gerekli düzenlemeler 

yapılmıştır. Daha sonra ölçek Türk Dili Okutmanı tarafından incelenmiştir.  

Bir ölçeğin yüzey geçerliğini test etmek için pilot çalışmalarda 12 ile 25 

arasında örnek sayısının yeterli olacağı bildirilmektedir (113). Bu araştırmada 

örneklem dışında tutulan 30 kanser tanısı alan birey ile ön uygulama yapılmış, ölçek 

maddeleri anlaşılabilirlik, okunabilirlik, maddelerin uzunluğu gibi kriterler açıdan 

değerlendirilmiştir. Bu uygulama ile ölçeğin katılımcıların eğitim düzeylerine ve 

kültürel yapılarına uygun olup olmadığı da incelenmiştir. Ön uygulamada yer alan 30 

bireyin verileri deneme uygulaması verilerine dâhil edilmemiştir. Ön uygulama 

sonucu “Ruhsal İyileşme Ölçeği”nin maddelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış 

ve yüzey geçerliğinin olduğu kabul edilmiştir. Bu aşamalardan sonra ölçek artık 

uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 

3.6.3.2.3. Ölçüt geçerliği 

Ölçüt geçerliği, test edilen ölçeğin ölçülmek istenen özellik açısından 

güvenirlik ve geçerliği yapılmış diğer bir ölçek ile benzerliğinin değerlendirildiği bir 

yöntemdir (113). Bu araştırmada geliştirilen ölçeğin ölçüt geçerliğini değerlendirmek 

için Yıldız ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş “Öznel İyileşmeyi Değerlendirme 

Ölçeği” kullanılmıştır (17). Bu araştırmada geliştirilen ölçme aracından alınan puanlar 

ile ölçüt geçerliği için kullanılacak ölçüm aracından alınan puanlar arasındaki 

korelasyon katsayısı hesaplanarak değerlendirme yapılmıştır. Bu çalışmada ölçüt 

geçerliğinin sağlanması için korelasyon katsayısının en az 0,30 olması kriter olarak 

kabul edilmiştir (113). Bu araştırmada korelasyon katsayısının 0,30’un üzerinde 

olması, Ruhsal İyileşme Ölçeği’nin ölçüt geçerliğini sağladığını göstermiştir. 

3.6.3.2.4. Yapı geçerliği 

Ruhsal İyileşme Ölçeği’nin değerlendirdiği niteliklerin neler olduğunu 

araştırmak amacı ile önce açımlayıcı faktör analizi, daha sonra doğrulayıcı faktör 

analizi yapılarak ölçeğin yapı geçerliği hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi 

yapmak için ilk olarak örneklemin uygunluğuna yani örneklem büyüklüğüne 

bakılmıştır. Örneklemin büyüklüğünün geçerliğini, istatistiksel olarak test etmek için 

Kaiser Meyer-Oklin’in (KMO) örneklem yeterliği ölçümü yapılmıştır. KMO, 0 ile 1 

arasında değer alabilmektedir. Bu araştırmada örneklem büyüklüğünün faktör analizi 
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yapılması için uygun olduğunu değerlendirmede KMO değerinin 0,60’ın üzerinde 

olması kriteri kabul edilmiştir (106). Araştırma kapsamında geliştirilen likert tipi 

ölçeğin kaç boyutlu olduğu bilinmediğinden açımlayıcı faktör analiz yöntemlerinden 

temel bileşenler analizi yöntemi kullanılmıştır. Geliştirilen ölçeğin birden fazla 

faktörden oluştuğu düşünülmüş ve bu alt boyutları ortaya çıkarmak amaçlandığı için 

de dik açılı döndürme yöntemlerinden biri olan varimax rotasyonu yapılmıştır. Faktör 

yapılarını belirlemede, faktör analizi sonunda ortaya çıkan ilgili faktördeki maddelerin 

faktör yüklerinin en az 0,50 olmasına dikkat edilmiştir (112). Ruhsal İyileşme 

Ölçeği’nin açımlayıcı faktör analizinden sonra belirlenen faktör yapılarının 

doğruluğunun gösterilmesi amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 

Doğrulayıcı faktör analizinde GFI (Goodness of Fit Index), AGFI (Adjusted Goodness 

of Fit Index), CFI (Comperative Fit Index), RMSEA (Root Mean Square Error of 

Approximation), NFI (Normed Fit Index), TLI (Tucker- Lewis Index), IFI 

(Incremental Fit Index) gibi uyum iyiliği istatistikleri kullanılmıştır. Ölçek geliştirme 

aşamalarına ilişkin yapılan işlemleri içeren çalışmanın akış şeması Şekil 3.1.’de 

özetlenmiştir.  

Şekil 3.1. Araştırmanın akış şeması 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. AŞAMA 

Eylül-Aralık 

2019 

3.AŞAMA 

Aralık 2019- 

Mayıs 2020 

4. AŞAMA 

Haziran 

2020- Mayıs 

2021 

1.AŞAMA 

Ağustos-

Eylül 2019 

 

Literatür incelemesi, uzman 

görüşlerin alınması ve niteliksel 

görüşmeler ile ölçülecek özelliğin 

tanımlanması, kapsamının ve 

ifadelerinin belirlenmesi 

 
Uzman görüşlerinin alınması. KGİ 

değerlerine göre ölçek taslak 

versiyonu maddelerinin incelenmesi 

(kapsam geçerliği)  

Ön uygulama 

Yüzey geçerliğinin 

değerlendirilmesi 

 

Deneme / pilot uygulama 

 

Deneme / Pilot uygulamadan elde 

edilen verilerin analiz edilmesi 

Madde analizi 

Güvenirlik analizi 

Geçerlik analizi 

 

Ölçek taslak versiyonunun 

maddelerinin oluşturulması 

Ölçek taslak versiyonu 

maddelerinin gözden 

geçirilmesi ve uzman 

görüşlerine göre hesaplanan 

KGİ’ye göre istatistiksel 

olarak anlamsız olan 

maddelerin elenmesi ve 

yeniden düzenlenmesi 

Uzman görüşleri ve ön 

uygulama sonrasında son hali 

oluşturulan ölçeğin örneklemde 

uygulanması  

 
Madde analizi sonucunda 

kriterlere uymayan maddelerin 

ölçekten çıkarılması 

Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik 

sonuçlarının yorumlanması 

Sonuçların rapor edilmesi 

 



57 

 

 

3.7. VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ruhsal İyileşme Ölçeği, Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği ve Tanıtıcı 

Bilgi Formu’ndan oluşan veri toplama formlarındaki bilgiler gerekli hata kontrolleri 

ve düzeltmeler yapıldıktan sonra bilgisayara aktarılmıştır. Kategorik veriler için 

tanımlayıcı olarak sayı ve yüzde, sürekli veriler için ortalama ± standart sapma 

verilmiştir. 

Verilerin normal dağılıp dağılmadığı normallik testlerinin yanı sıra histogram, 

Q-Q grafiği ve kutu-çizgi (box-plot) grafikleri ile; çarpıklık ve basıklık; varyasyon 

katsayısı gibi dağılım ölçüleriyle değerlendirilebilmektedir (114). Normalliğin 

sağlanması için verilerin saçılma diyagramında değerlerin 45 derecelik doğruya yakın 

gözlenmesi ve kutu çizgi grafiğinde kutunun ortanca çizgisini ortalayarak 

konumlanması gerekmektedir (115). Normal dağılıma uygunluk, normallik testleri ve 

basıklık çarpıklık değerleri ile kontrol edilmiştir. 

Ölçeğin madde analizleri sırasında, korelasyonlara dayalı madde analizi için 

Spearman korelasyon katsayısı, alt-üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi 

için alt ve üst gruplarda bağımsız gruplar için iki yönlü t testi kullanılmıştır.  

Ölçeğin güvenirlik analizleri sırasında iç tutarlılık analizi Cronbach alfa 

katsayısı hesaplaması ile yapılmıştır. Test-tekrar test analizlerinde Spearman 

korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. 

Ölçeğin geçerlik analizleri sırasında, kapsam geçerliği için kapsam geçerlik 

indeksi hesaplanmıştır. Ölçüt geçerliği için Spearman korelasyon katsayısı 

hesaplanmıştır. Yapı geçerliği için, faktör analizi öncesinde örneklem büyüklüğünün 

uygunluğu için KMO testi ve Barlett Testi, birden fazla faktör (alt boyut) ortaya 

çıkarmak amaçlandığı için dik açılı döndürme yöntemlerinden Varimax Rotasyonu 

yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi yöntemlerinden temel bileşenler analizi, 

doğrulayıcı faktör analizinde ise GFI, AGFI, CFI, RMSEA, NFI, TLI, IFI gibi uyum 

iyiliği istatistikleri kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde normal dağılım varsayımı sağlanmadığı için niceliksel 

verilerin karşılaştırılmasında iki grup karşılaştırılması için Mann Whitney U testi, 
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ikiden fazla grup karşılaştırılması için Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Sürekli 

değişkenler arasındaki ilişki Spearman korelasyon analizi ile incelenmiştir. 

Verilerin değerlendirilmesinde, temel bileşenler analizinde ve açıklayıcı faktör 

analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 25,0 programı, 

doğrulayıcı faktör analizinde Amos 22,0 paket programları kullanılmıştır. İstatistiksel 

kararlar p˂0,05 anlamlılık seviyesine göre verilmiştir. 

3.8. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

Araştırmanın örneklemini Ağustos 2019-Mayıs 2021 tarihleri arasında 

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji kliniklerinde 

yatarak veya ayaktan tedavi alan hastaların oluşturması ve sadece bir hastanede 

yapılması sonuçların geneli açısından bir sınırlılık oluşturmaktadır. Araştırma 

bulguları çalışma grubu ile sınırlıdır. 

Araştırmanın yürütüldüğü tarihler arasında ortaya çıkan Covid-19 pandemisi, 

katılımcıların kanser tanılarının olması, bağışıklık sistemlerinin zayıf olması ve olası 

bulaş korkusu gibi nedenlerle araştırmacı ile görüşme yapmak istememelerine 

araştırmanın bir süreliğine kesintiye uğramasına yol açmıştır. Bu durum araştırma 

açısından bir sınırlılık oluşturmaktadır. 
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4. BULGULAR 

 

Bu araştırmada bulgular iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, keşifsel 

araştırma kapsamında “ruhsal iyileşme” kavramı ile ilgili oluşturulan kavramsal 

çerçeveye ilişkin bulgular yer almaktadır. İkinci bölümde, metodolojik araştırma 

kapsamında “Ruhsal İyileşme Ölçeği” pilot uygulamasından elde edilen verilere 

ilişkin bulgular ve 300 kanser tanısı alan bireyin sosyodemografik özelliklerine ilişkin 

bulgular yer almaktadır. 

4.1. KEŞİFSEL ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

4.1.1. “Ruhsal İyileşme” Kavramsal Çerçevesine İlişkin Bulgular 

 “Ruhsal iyileşme” ile ilgili tanımlayıcı kavramlar ve ilişkili diğer kavramların 

yer aldığı “Ruhsal İyileşmenin Kavramsal Çerçevesi” değerlendirilmek üzere uzman 

görüşüne sunulmuştur. Uzmanlardan, kavramsal çerçeveyi, 

-Kavramsal çerçevede yer alan “tanımlayıcı kavramlar” ruhsal iyileşmeyi tanımlıyor 

mu? 

-Kavramsal çerçevede yer alan “ilişkili kavramlar ve tanımları” ruhsal iyileşmeyi 

tanımlıyor mu? gibi kriterler doğrultusunda değerlendirmeleri istenmiştir. 

Görüşü alınan sekiz uzmanın hepsi kavramsal çerçevede yer alan “tanımlayıcı 

kavramlar”ı ruhsal iyileşmeyi tanımlama işlevi açısından uygun bulmuştur. Sadece bir 

uzman, ruhsal iyileşme ile ilgili tanımlayıcı kavramlar arasında olan “ilişki”nin alt 

kavramı olan “doyurucu (nitelikli) ilişki” kavramını “iyi hissettiren ilişki” olarak 

değiştirilmesini önermiştir. Uzman görüşü değerlendirilerek gerekli düzenleme 

yapılmış “Ruhsal İyileşme Kavram Haritası”nda “doyurucu (nitelikli) ilişki” kavramı 

“iyi hissettiren ilişki” olarak değiştirilmiştir. 

Uzmanlar, kavramsal çerçevede yer alan “ilişkili kavramlar ve tanımları” ile 

ilgili ruhsal iyileşmeyi dana net, anlaşılır tanımlayabilmesi için önerilerde 

bulunmuşlardır. Bu önerilerde dikkate alınarak kavramsal çerçevede yer alan “ilişkili 

kavramlar ve tanımları”nda gerekli düzenlemeler yapılarak son hali verilmiştir.  
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Bu araştırmada “ruhsal iyileşme” kavramı ile ilgili oluşturulan kavramsal 

çerçeveye ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Çizelge 4.1. Ruhsal İyileşme’nin Kavramsal Çerçevesi 

 

BİREYSELLİK 

Bireyin, hastalık sürecinde kimliğini yeniden yapılandırması, rol ve işlevlerini buna 

uygun olarak güncellemesi, baş etme becerilerini gözden geçirmesi ve etkili baş 

etmelerini aktive ederek kabul safhasına ulaşması, ruhsal iyileşme serüveninin eşsiz ve 

deneyimlerinin kendine özgü olmasıdır.  

Özgünlük Kimlik Rol ve işlev Baş etme Kabul 

Bireyin, 

hastalık 

sürecinde 

hastalığı 

deneyimleme 

şeklinin, 

kültürünün, 

tutumunun, 

hedeflerinin, 

tercihlerinin 

özgünlüğünü 

fark etmesi ve 

kabul 

etmesidir. 

Bireyin, hastalık 

deneyimi ile 

beraber kendini 

yeniden 

tanımlaması, 

hastalığı 

kimliğinin bir 

bütünü değil 

sadece bir 

parçası olarak 

kabul etmesidir. 

Bireyin, var 

olan koşullarda 

(hastalık 

devam etse 

bile) rol ve 

işlevlerini 

yeniden 

tanımlaması, 

devam 

ettirmesi ve 

geliştirmesinin 

bir yolunu 

bulmasıdır.  

Bireyin, hastalık 

sürecinde farklı 

baş etme 

mekanizmalarını 

öğrenerek 

geliştirmesi, 

zorluklarla baş 

etme ve yeni 

durumlara uyum 

sağlamayı 

öğrenmesidir. 

Bireyin, hastalık 

sürecinde 

hastalığın 

varlığını ve 

yarattığı 

güçlükleri kabul 

etmesi ve bunları 

etkili şekilde 

yönetebilmesi ve 

önerilen tedaviye 

uyum sağlama 

isteği taşımasıdır.  
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Çizelge 4.1. (devam) Ruhsal İyileşme’nin Kavramsal Çerçevesi 

GÜÇLENME 

Bireyin, güçlü yönlerine odaklanması, bu güçlü yönlerini kullanarak hastalığını ve hayatını 

nasıl yaşayacağının seçimini yapabilmesidir. 

Güçlü Yönlere Odaklanma 
Hastalığını ve Hayatını Nasıl 

Yaşayacağının Seçimini Yapma 

Bireyin, aile, sağlık personeli gibi destek 

kaynakları ile karşılıklı işbirliği içerisinde, 

eksikliklerinden çok güçlü yönlerine 

odaklanması, hastalıkla ilgili sonucun yanı 

sıra süreci dikkate almasıdır. 

Bireyin, hastalığı süresince hayatındaki 

olaylar üzerinde mümkün olan en üst 

düzeyde kontrol sahibi olması, özgürce 

seçimlerini yapabilmesi ve tüm bunları 

engelleyen koşulları mümkün olduğu ölçüde 

ortadan kaldırmasıdır. 

 

ANLAM BULMA 

Bireyin, hastalık sürecinde yaşamı yeniden değerlendirmesi, bu değerlendirme sonucunda 

kendisine yeni hedefler belirlemesi, bu hedeflerle uyumlu eylemler sergilemesi ve spiritüel 

bakış açısıyla olup bitenleri değerlendirmesi, yaşadığı bu deneyimden bir anlam 

bulmasıdır. 

Yaşamı Yeniden 

Değerlendirme 
Hedef ve Eylem Spiritüalite 

Bireyin, hastalık deneyimi 

sayesinde kendisine, 

seçimlerine, düşünce ve 

davranışlarına yani yaşamına 

ilişkin yeniden bir 

değerlendirme yapması ve 

değiştirmeye ihtiyaç 

duyduğu alanları fark 

etmesidir. 

Bireyin, hastalık 

yaşantısından edindiği 

deneyimler ışığında yeni 

hedefler belirleyerek eyleme 

geçmesidir.  

Bireyin, inandığı değerler, 

zihnini hastalıktan çok var 

olmanın anlamına 

yönlendirmesi, hastalığı 

üzerinde kontrol sağlama 

veya kontrolü kendisinden 

üstün bir güce bırakma 

ihtiyacı ve manevi pratikler 

yolu ile baş etmesi, yaşadığı 

süreçten anlam bulmasıdır. 

 

UMUT 

Bireyin içinde bulunduğu zor durumlarla ya da gelecekte karşılaşabileceği olumsuz 

deneyimlerle baş edebileceğine yani öz etkililiğine dair inancı ve bu süreçten ruhsal olarak 

daha güçlü şekilde çıkabileceğine dair iyimser beklentileridir.  

Özetkililik İyimserlik 

Bireyin, iyileşmenin mümkün olduğuna 

inanması, içinde bulunduğu zor durumlarla 

ya da gelecekte karşılaşabileceği olumsuz 

deneyimlerle baş edebileceğine dair 

umudunun olmasıdır.  

Bireyin, geleceğin olumlu olacağına dair 

umudunun olması ve olumlu sonuçlar elde 

edebilmek için çaba harcamasıdır. 
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Çizelge 4.1. (devam) Ruhsal İyileşme’nin Kavramsal Çerçevesi 

İLİŞKİ 

Bireyin, ailesi, arkadaşları ve sağlık profesyonelleri ile iyi hissettiren ilişkiler kurması, 

duygularını paylaşması ve kendisini bir topluma ait hissetmesidir. 

İyi Hissettiren İlişki Duyguların Paylaşılması Toplumsal Aidiyet 

Bireyin, güçlü ve zayıf 

yanları ile birlikte ihtiyaç 

duyduğunda diğerlerinden 

(aile, arkadaş, sağlık 

profesyoneli) yardım 

alabilmesi, kendisini iyi 

hissettiren ilişkilere sahip 

olabilmesi, bu ilişkileri 

sürdürebilmesi ve hatta 

güçlendirebilmesidir. 

Bireyin, kendisi için önem 

taşıyan, değer verdiği, aynı 

yaşantıları paylaştığı ve 

sağlıklı ilişkiler kurduğu 

kimselerle duygularını 

paylaşmasıdır. 

Bireyin, hastalığına rağmen 

kendini bir grubun veya 

toplumun bir parçası olarak 

görmesi, sosyal ilişkilerini 

bu yönde geliştirmesi, 

toplum içinde yer alması ve 

gücünü ortaya koymasıdır. 

 

DESTEK 

Bireyin, aile üyelerinden, akranlardan, arkadaşlardan ve sağlık çalışanları, sivil toplum 

kuruluşları, çeşitli destek organizasyonları, sağlık kurum ve kuruluşlarından farklı 

zamanlarda ihtiyaçları doğrultusunda duygusal, araçsal destek ve bilgi desteği almasıdır. 

Duygusal Destek Araçsal Destek Bilgi Desteği 

Bireyin, etkileşimde olduğu 

(aile, arkadaş ve diğer) 

kişilerden aldığı destektir. 

Bireyin, gereksinim duyduğu 

yardımları (fatura ödemek, 

ev işi yapmak gibi) destek 

kaynaklarından almasıdır. 

Bireyin, gereksinim duyduğu 

bilgileri doğru şekilde ona 

verebilecek destek 

kaynaklarına ulaşması ve 

kendisiyle aynı durumda 

olan diğer kişilerin baş etme 

yollarını öğrenmesidir. 

 

4.2. METODOLOJİK ARAŞTIRMA BULGULARI 

4.2.1. “Ruhsal İyileşme Ölçeği” Pilot Uygulamasına İlişkin Bulgular 

 

4.2.1.1. Ölçeğin puan dağılımlarına ilişkin bulgular 

Bu araştırmada geliştirilen ölçekten (madde analizi öncesi ve sonrası) elde 

edilen puanların tanımlayıcı özellikleri ve katılımcıların bu ölçekte yer alan maddelere 

verdikleri puanların ortalamaları değerlendirilmiştir. 
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Çizelge 4.2.’de geliştirilmiş olan ölçekten (madde analizi öncesinde 27 madde, 

analiz sonrasında 24 madde bulunmakta) elde edilen puanların tanımlayıcı 

özelliklerine ilişkin bulgular yer almaktadır. Madde analizi öncesi genel ölçek puan 

ortalaması 100,10±25,01 ve madde analizi sonrası ölçek puan ortalaması 

89,70±22,84’tür. 

Çizelge 4.2. Madde Analizi Öncesi/Sonrası Ölçek Puanlarının Tanımlayıcı 

Özellikleri 

Özellikler   Öncesi (27 maddelik) Sonrası (24 maddelik) 

Ortalama 100,10 89,70 

Standart Sapma 25,01 22,84 

En az puan 27 24 

En çok puan 135 120 

Varyans 625,66 521,72 

Ranj (dizi genişliği) 108,00 96,00 

Çarpıklık (skewness) -0,832 -0,869 

Sivrilik (kurtosis) -0,097 -0,092 

Ortanca 107,00 97,00 

 

Çizelge 4.3.’te katılımcıların “Ruhsal İyileşme Ölçeği”nde yer alan maddelere 

verdikleri puanların ortalamaları ve standart sapmaları yer almaktadır. Her bir madde 

1-5 arasında puan alarak her birinin puan ortalaması hesaplanmış ve elde edilen 

sonuçlar en yüksek ortalama değerinden en küçük ortalama değerine doğru 

sıralanmıştır. Ölçekte yer alan Madde 26 (4,43±1,017) en yüksek puan ortalamasına 

sahip iken, Madde 19 (2,92±1,508) en düşük puan ortalamasına sahiptir. 
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Çizelge 4.3. Ölçek Maddelerine Verilen Cevaplardan Elde Edilen Puan Ortalama ve 

Standart Sapma Değerleri 

Sıra Ruhsal İyileşme Ölçeği Maddeleri  x ss 

1 26. madde 
Bu hastalık ile ilgili bana doğru bilgi verecek kaynakların 

(doktor, hemşire vb.) varlığı beni rahatlatıyor. 
4,43 1,017 

2 20. madde 
Bir sıkıntı yaşadığımda arayıp yardım alabileceğim kişiler 

(arkadaş, aile üyesi vs.) var. 
4,37 1,025 

3 5. madde Hastalığımla ilgili gerçekleri kabul ediyorum. 4,32 1,024 

4 13. madde 
Her şeyde bir hayır olduğu gibi bu hastalıkta da bir hayır 

olduğuna inanıyorum. 
4,22 1,282 

5 25. madde* 
Hastalıktan dolayı yapamadığım ve sorumlu olduğum işlerde 

yakınlarımdan yardım alıyorum. 
4,07 1,179 

6 15. madde Hastalıkla baş etme kapasitem olduğuna inanıyorum. 4,03 1,061 

7 18. madde İyileşme konusunda iyimserim. 3,96 1,303 

8 17. madde 
Karşılaştığım güçlüklerin üstesinden gelebileceğime dair 

umudum var. 
3,93 1,28 

9 1. madde Aynı hastalığa sahip insanların yaşadıkları birbirinden farklıdır. 3,84 1,336 

10 14. madde Neden tüm bunları yaşadığıma ilişkin artık bir cevap buldum. 3,78 1,387 

11 23. madde 
Hastalıktan önce görüştüğüm kişilerin beni hala arayıp sorması 

bana iyi geliyor. 
3,77 1,536 

12 16. madde 
Hastalıktan sonra karşılaştığım engellerin üstesinden 

gelebildiğimi gördüm. 
3,76 1,257 

13 24. madde 
Çevremdekilerin duygularımı önemsemesi iyileşmemi 

kolaylaştırıyor. 
3,74 1,49 

14 2. madde Bu hastalık kendimi daha iyi tanımama fırsat verdi. 3,7 1,362 

15 8. madde Hastalıktan sonra kendi kararlarımı alamayacak duruma geldim. 3,66 1,483 

16 4. madde Hastalıktan kaynaklanan sorunlarla baş edemiyorum. 3,6 1,329 

17 22. madde 
Hastalandıktan sonra duygularımı paylaşmanın bana iyi geldiğini 

fark ettim. 
3,55 1,502 

18 11. madde 
Hastalıktan sonra değiştirmem gereken şeyler olduğunu fark 

ettim. 
3,54 1,457 

19 21. madde Bu hastalık ilişkilerimin güçlenmesine neden oldu. 3,52 1,432 

20 7. madde Bu hastalık güçlü yönlerimi keşfetmeme neden oldu. 3,51 1,408 

21 9. madde Hayatımın kontrolü elimde değil. 3,44 1,619 

22 6. madde 
Şu an yapamadıklarıma değil, yapabileceğim şeylere 

odaklanıyorum. 
3,41 1,406 

23 12. madde Hastalıktan sonra kendimi değiştirmek için yeni kararlar aldım. 3,38 1,478 

24 10. madde* Bana pişmanlık veren şeyleri artık değiştirmem lazım. 3,37 1,461 

25 3. madde 
Hastalığın yaşattığı sıkıntıları dert etmiyorum, evde/iş yerinde 

yapmam gerekenleri iyi kötü yapıyorum. 
3,3 1,425 

26 27. madde* 
Diğer hastaların sorunlarını nasıl çözdüğünü öğrenmek bana iyi 

geliyor. 
2,96 1,541 

27 19. madde Hastalığın kötü yanları olduğu kadar iyi yanları da olabilir. 2,92 1,508 

Madde Puan Ortalaması 3,71±0,93 

*Maddeler faktör analizi sonrasında ölçekten çıkarılmıştır. 
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Ruhsal İyileşme Ölçeği’nin uygulama sonrasında elde edilen puanların nasıl 

yorumlanacağına ilişkin değerlendirmeler, madde analizi sonucunda elenen 3 madde 

çıkarılarak oluşturulan ölçeğin beta hali (24 maddelik) kullanılarak hesaplanmıştır. 

Ölçekten elde edilen puanların yorumlanmasında, toplam ölçek puanın artışı, ruhsal 

iyileşmenin artışı anlamına gelmektedir. Bu ölçekten alınabilecek en düşük toplam 

puan 24, en yüksek toplam puan ise 120’dir. 4., 8. ve 9. maddeler tersten 

puanlanmaktadır. 

4.2.1.2. “Ruhsal İyileşme Ölçeği”nin madde analiz sonuçları 

Geliştirilen ölçekte yer alan maddeler için kullanılan; 

1. Korelasyonlara dayalı madde analizine,  

2. Alt-üst grup ortalamalarına dayalı madde analizine ilişkin bulgular aşağıda 

verilmiştir. 

Çizelge 4.4.’te korelasyona dayalı madde analizi için madde-bütün korelasyon 

katsayıları ve madde silindiğinde ölçeğin Cronbach alfa değerleri yer almaktadır. Tüm 

maddelerin madde-bütün korelasyon katsayılarının 0,471 ile 0,812 arasında değiştiği 

belirlenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde her bir maddenin bütünle olan ilişkisi anlamına 

gelen madde-bütün puan korelasyonunun sınır olarak kabul edilen 0,40’tan büyük 

olduğu görülmektedir. Bu nedenden dolayı bu aşamada madde çıkartma işlemi 

yapılmamıştır. 

Çizelge 4.5.’te alt-üst grup ortalamalarına dayalı madde analizi sonuçları yer 

almaktadır. Ölçekte yer alan maddelerin ayırt ediciliklerinin belirlenmesi amacıyla 

ölçekten elde edilen ham puanlar büyükten küçüğe doğru sıralanmış, alt %27 ve üst 

%27’de yer alan grupların puan ortalamaları bağımsız grup t-testi ile karşılaştırılmıştır. 

Karşılaştırma sonucunda alt ve üst grup madde puanlarının ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<0,001). 
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Çizelge 4.4. “Ruhsal İyileşme Ölçeği”nin Madde-Bütün Korelasyon Katsayısına 

Dayalı Madde Analizi Sonuçları 

n=300 

 

Madde 

sayısı= 27 

 

Cronbach 

alfa= 0,955 

 

Ort±ss= 

100,10±25,01  

Ölçek 

Maddeleri 

Madde 

Silindiğinde 

Ölçek Puan 

Ortalamaları 

Madde 

Silindiğinde 

Ölçek 

Varyansı 

Madde-

Bütün 

Korelasyon 

Katsayısı 

R2 

Madde 

Silindiğinde 

Ölçek 

Cronbach 

Alfa 

Madde 1 96,26 582,900 0,635 0,487 0,953 

Madde 2 96,40 583,271 0,616 0,531 0,954 

Madde 3 96,80 579,545 0,643 0,582 0,953 

Madde 4 96,50 584,124 0,619 0,552 0,954 

Madde 5 95,78 596,074 0,571 0,462 0,954 

Madde 6 96,69 577,467 0,684 0,524 0,953 

Madde 7 96,59 575,106 0,719 0,623 0,953 

Madde 8 96,44 576,468 0,660 0,681 0,953 

Madde 9 96,66 572,846 0,648 0,663 0,953 

Madde 10* 96,73 588,761 0,490 0,569 0,955 

Madde 11 96,56 585,218 0,544 0,658 0,954 

Madde 12 96,72 583,562 0,559 0,584 0,954 

Madde 13 95,88 579,959 0,714 0,660 0,953 

Madde 14 96,32 587,569 0,538 0,486 0,954 

Madde 15 96,07 582,922 0,812 0,741 0,952 

Madde 16 96,34 580,077 0,727 0,628 0,953 

Madde 17 96,17 574,396 0,809 0,758 0,952 

Madde 18 96,14 575,472 0,776 0,717 0,952 

Madde 19 97,18 576,054 0,654 0,543 0,953 

Madde 20 95,73 594,492 0,603 0,527 0,954 

Madde 21 96,58 575,796 0,696 0,595 0,953 

Madde 22 96,55 569,787 0,748 0,701 0,952 

Madde 23 96,33 567,185 0,767 0,684 0,952 

Madde 24 96,36 568,806 0,769 0,737 0,952 

Madde 25* 96,03 597,140 0,471 0,454 0,955 

Madde 26 95,67 592,924 0,640 0,547 0,954 

Madde 27* 97,14 583,956 0,528 0,425 0,955 

*Maddeler faktör analizi sonrasında ölçekten çıkarılmıştır. 
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Çizelge 4.5. Alt-Üst Grup Ortalamalarına Dayalı Madde Analizi Sonuçları 

Maddeler Gruplar N Ort±ss t p 

Madde 1 
Alt grup  81 2,53±1,23 

13,205 0,000* 
Üst grup  81 4,69±0,80 

Madde 2 
Alt grup 81 2,49±1,37 

11,952 0,000* 
Üst grup 81 4,59±0,78 

Madde 3 
Alt grup 81 1,98±1,09 

15,65 0,000* 
Üst grup 81 4,48±0,93 

Madde 4 
Alt grup 81 2,37±1,17 

13,305 0,000* 
Üst grup 81 4,57±0,90 

Madde 5 
Alt grup 81 3,35±1,28 

9,334 0,000* 
Üst grup 81 4,81±0,59 

Madde 6 
Alt grup 81 2,06±1,15 

16,056 0,000* 
Üst grup 81 4,54±0,77 

Madde 7 
Alt grup  81 2,12±1,24 

16,059 0,000* 
Üst grup 81 4,64±0,65 

Madde 8 
Alt grup 81 2,23±1,29 

15,371 0,000* 
Üst grup 81 4,73±0,67 

Madde 9 
Alt grup 81 1,88±1,26 

14,93 0,000* 
Üst grup 81 4,58±1,02 

Madde 10* 
Alt grup 81 2,46±1,33 

10,961 0,000* 
Üst grup 81 4,42±0,91 

Madde 11 
Alt grup 81 2,58±1,39 

12,029 0,000* 
Üst grup 81 4,64±0,65 

Madde 12 
Alt grup 81 2,33±1,32 

11,733 0,000* 
Üst grup 81 4,51±1,01 

Madde 13 
Alt grup 81 2,74±1,47 

13,467 0,000* 
Üst grup 81 4,96±0,19 

Madde 14 
Alt grup 81 2,68±1,37 

11,279 0,000* 
Üst grup 81 4,64±0,74 

Madde 15 
Alt grup 81 2,80±0,99 

18,213 0,000* 
Üst grup 81 4,90±0,30 

Madde 16 
Alt grup 81 2,47±1,22 

15,583 0,000* 
Üst grup 81 4,77±0,50 

Madde 17 
Alt grup 81 2,35±1,15 

19,637 0,000* 
Üst grup 81 4,93±0,26 

Madde 18 
Alt grup 81 2,42±1,22 

15,779 0,000* 
Üst grup 81 4,85±0,65 

Madde 19 
Alt grup 81 1,57±1,03 

17,018 0,000* 
Üst grup 81 4,20±0,92 

Madde 20 
Alt grup 81 3,40±1,26 

10,267 0,000* 
Üst grup 81 4,91±0,42 

Madde 21 
Alt grup 81 2,09±1,15 

15,864 0,000* 
Üst grup 81 4,58±0,82 

Madde 22 
Alt grup 81 1,91±1,13 

20,643 0,000* 
Üst grup 81 4,79±0,54 
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Çizelge 4.5. (Devam) Alt-Üst Grup Ortalamalarına Dayalı Madde Analizi Sonuçları 

Maddeler Gruplar n Ort±ss t p 

Madde 23 
Alt grup 81 1,94±1,32 

18,035 0,000* 
Üst grup 81 4,83±0,56 

Madde 24 
Alt grup 81 2,07±1,28 

18,912 0,000* 
Üst grup 81 4,89±0,38 

Madde 25* 
Alt grup 81 3,22±1,34 

9,279 0,000* 
Üst grup 81 4,74±0,61 

Madde 26 
Alt grup 81 3,41±1,34 

9,587 0,000* 
Üst grup 81 4,91±0,42 

Madde 27* 
Alt grup 81 1,85±1,23 

12,266 0,000* 
Üst grup 81 4,10±1,10 

*Maddeler faktör analizi sonrasında ölçekten çıkarılmıştır. 

4.2.1.3. “Ruhsal İyileşme Ölçeği” güvenirliğine ilişkin bulgular 

Ölçeğin güvenirlik analizi için; 

1) İç tutarlılık analizi ve 

2) Test-tekrar test güvenirliği değerlendirilmiştir. 

4.2.1.3.1. İç tutarlılık analiz sonuçları 

Ölçeğin iç tutarlılık analizi Cronbach alfa katsayısı hesaplaması ile yapılmıştır. 

Ruhsal İyileşme Ölçeği uygulaması sonrası 27 madde için hesaplanan Cronbach alfa 

katsayısı 0,955’tir. Faktör analizi sonucunda elenen 3 madde sonrasında kalan 24 

madde için hesaplanan Cronbach alfa ise yine 0,955’tir. Bu sonuçlara göre ölçek için 

hesaplanan Cronbach alfa değerinin 0,70’in üzerinde olması, ölçeğin güvenirliği için 

kabul edilebilir bir bulgu olarak değerlendirilmiştir. 

4.2.1.3.2. Test-tekrar test güvenirliği analiz sonuçları 

Çizelge 4.6.’da Ruhsal İyileşme Ölçeği’nin güvenirliğinin 

değerlendirilmesinde uygulanan test-tekrar test sonuçlarına ilişkin bulgular yer 

almaktadır. Ölçeğin, test-tekrar test güvenirliğinin değerlendirilmesinde ilk 

uygulamadan 2-4 hafta sonrasında 75 katılımcıya ölçek tekrar uygulanmıştır. İlk 

uygulamadaki toplam ölçek puan ortalamaları 96,17±2,33 ve tekrar test ölçek puan 

ortalamaları 88,92±2,26’dır. Test-tekrar test güvenirliği için yapılan korelasyon 

analizinde, katılımcıların ilk uygulama ve tekrar uygulama sonucunda aldıkları ölçek 



69 

 

 

puanları arasında anlamlı ve pozitif bir korelasyon olduğu bulunmuştur (r=0,767; 

p<0,001).  

Çizelge 4.6. Test-Tekrar Test Güvenilirliği Analizi Sonuçları  

Uygulama  n  Ort±ss  p  r 

İlk Test 75 96,17±2,33 

0,000** 0,767* 
Tekrar Test 75 88,92± 2,26 

*Spearman korelasyon katsayısı, **p ≤ 0,05 seviyesinde anlamlı 

4.2.1.4. “Ruhsal İyileşme Ölçeği”nin Geçerliğine İlişkin Bulgular 

Bu bölümde ölçeğin geçerliğinin değerlendirilmesi amacı ile yapılan kapsam 

geçerliği, yüzey geçerliği, ölçüt geçerliği ve yapı geçerliği analiz sonuçlarına yer 

verilmiştir. 

4.2.1.4.1. Kapsam geçerliğine ilişkin bulgular 

Geliştirilen ölçeğin kapsam geçerliği için sekiz uzman görüşü alınmıştır. 

Uzmanlardan her bir maddeyi Davis Tekniği’ne uygun olarak;  

“Uygun değil” (1 puan), 

“Biraz uygun/maddenin revizyonu gerekir” (2 puan), 

“Oldukça uygun ancak ufak düzeltmeler gerekli” (3 puan), 

“Çok uygun” (4 puan) şeklinde değerlendirmeleri istenmiştir. 

 Daha sonra her bir maddenin ayrı ayrı Kapsam Geçerlik İndeksi belirlenmiştir. 

Uzman görüşleri sonrasında ölçekteki 87 maddeden 27’sinin Kapsam Geçerlik İndeksi 

oranı 0,80’in üzerinde (0,87) bulunmuştur. Geriye kalan 60 madde taslak ölçekten 

çıkarılmıştır.  

Ölçek maddelerinin (27 madde) Kapsam Geçerlik İndeksi değerleri yeterli 

bulunması ile birlikte 7 madde için (madde 1, madde 3, madde 6, madde 8, madde 11, 

madde 12, madde 16) uzmanların önerileri doğrultusunda minör değişiklikler 

yapılmıştır. Madde 1=“Benim yaşadıklarım aynı hastalığa sahip insanların 

yaşadıklarından farklıdır”, “Aynı hastalığa sahip insanların yaşadıkları birbirinden 

farklıdır” şeklinde, madde 3=“Hastalığın yaşattığı sıkıntıları dert etmem, evde/iş 

yerinde yapmam gerekenleri iyi kötü yaparım” ifadesindeki “dert etmem ve iyi kötü 
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yaparım”, “dert etmiyorum ve iyi kötü yapıyorum” şeklinde, madde 6=“Hastalık 

süresince yapamadıklarıma değil yapabileceğim şeylere odaklanıyorum” ifadesinde 

“hastalık süresince” ifadesi “şu an” şeklinde, Madde 8=“Hastalıkla beraber kendi 

kararlarımı alamayacak duruma geldim” ifadesinde “hastalıkla beraber”, “hastalıktan 

sonra” şeklinde, madde 11=“Hastalıkla birlikte değiştirmem gereken şeyler olduğunu 

fark ettim” ifadesinde “hastalıkla birlikte”, “hastalıktan sonra” şeklinde, madde 

12=“Hastalık ile birlikte kendimi değiştirmek için bir şeyler yapmaya hazırım”, 

“Hastalıktan sonra kendimi değiştirmek için yeni kararlar aldım” şeklinde, madde 

16=“Hastalık sürecinde karşılaştığım engellerin üstesinden gelebilirim”, “Hastalıktan 

sonra karşılaştığım engellerin üstesinden gelebildiğimi gördüm” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

Araştırılan konuyu bütün alt boyutları ile kapsadığı düşünülen 27 maddenin bir 

sonraki aşamada yüzey geçerliği test edilmiştir.  

4.2.1.4.2. Yüzey geçerliğine ilişkin bulgular 

“Gereç ve Yöntem” bölümünde belirtildiği gibi geliştirilen ölçeğin yüzey 

geçerliğinin değerlendirilmesi için ölçeğin uzman görüşleri dikkate alınarak taslak hali 

oluşturulmuş ve kanser tanısı alan 30 birey ile ön uygulama yapılmıştır. Ön uygulama 

sırasında katılımcılara, ölçekte yer alan maddelerin anlaşılma durumu, cevaplamada 

problem olup olmadığı sorulmuştur. Katılımcılar ölçekte yer alan maddelerin anlaşılır 

olduğu, cevaplamada herhangi bir problem yaşamadıkları ile ilgili geribildirim 

vermişlerdir. Ön uygulamada görüşülen 30 katılımcının verileri deneme uygulaması 

verilerine dâhil edilmemiştir. 

4.2.1.4.3. Ölçüt geçerliğine ilişkin bulgular 

Çizelge 4.7.’de Ruhsal İyileşme Ölçeği’nin ölçüt geçerlik analizi sonuçları yer 

almaktadır. Ruhsal İyileşme Ölçeği’nin ölçüt geçerliğinin test edilmesi amacıyla 

paralel form olarak Türkçe geçerlik ve güvenirliği yapılan “Öznel İyileşmeyi 

Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği için 

Cronbach alfa katsayısı 0,926 olarak hesaplanmıştır. Ruhsal İyileşme Ölçeği’nin 

toplam madde puanı ile Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği’nin toplam madde 

puanı hesaplanmıştır. Ölçeklerden alınan toplam puanlar arasında Spearman 
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korelasyon analizi yapılmıştır. İki ölçek arasında istatistiksel olarak pozitif yönde, 

yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir (r=0,89; p<0,001). 

Çizelge 4.7. Ruhsal İyileşme Ölçeği’nin Ölçüt Geçerlik Analizi 

  

Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği  

(Cronbah Alfa=0,926) 

 r* p** 

Ruhsal İyileşme Ölçeği 0,89 0,000 

* Spearman korelasyon katsayısı, **p ≤ 0,05 seviyesinde anlamlı 

4.2.1.4.4. Yapı geçerliğine ilişkin bulgular 

Çizelge 4.8. Ruhsal İyileşme Ölçeği’nin Açımlayıcı Faktör Analizi, KMO ve 

Bartlett’s Test Sonuçları 

Faktör Maddeler Faktör Yükü 

Faktör 1 

Madde 1 0,661 

Madde 2 0,648 

Madde 3 0,685 

Madde 4 0,666 

Madde 5 0,614 

Madde 6 0,721 

Madde 7 0,736 

Madde 8 0,711 

Madde 9 0,685 

Madde 11 0,534 

Madde 12 0,555 

Madde 13 0,756 

Madde 14 0,581 

Madde 15 0,848 

Madde 16 0,764 

Madde 17 0,846 

Madde 18 0,820 

Madde 19 0,671 

Madde 20 0,639 

Madde 21 0,726 

Madde 22 0,770 

Madde 23 0,801 

Madde 24 0,794 

Madde 26 0,675 

Açıklanan Varyans % 50,343 

Öz Değer  12,082 

Ölçeğin Toplam Cronbach Alfa Katsayısı 0,955 

Kaiser–Mayer–Olkin (KMO) 0,949 

Barlett Testi 
χ2(276) =4841,949 

Bartlett Küresellik Testi (p) = 0,000 

*10., 25. ve 27. maddeler elenmiştir.  

** Varimax rotasyonu ve temel bileşenler analizi 
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Çizelge 4.8.’de Ruhsal İyileşme Ölçeği’nin yapı geçerliği analiz sonuçları yer 

almaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör 

analizleri yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi uygulamasından önce, örneklem 

büyüklüğünün faktörleştirmeye uygunluğunu test etmek amacıyla KMO testi 

uygulanmış ve Barlett’s testi sonuçlarına bakılmıştır. Analiz sonucunda KMO 

değerinin 0,949 olduğu belirlenmiştir. Bartlett küresellik testi sonuçları incelendiğinde 

elde edilen ki-kare değerinin anlamlı olduğu görülmüştür (χ2=4841,949; p<0,01) 

(Çizelge 4.8.). Verilerin ise çok değişkenli normal dağılımdan geldiği kabul edilmiştir. 

Bu bulgu doğrultusunda, örneklem büyüklüğünün faktör analizi yapmak için 

“mükemmel derecede yeterli” olduğu sonucuna ulaşılmıştır (112). 

Verilerin faktör analizine uygunluğu teyit edildikten sonra ölçeğin faktör 

yapısının incelenmesi amacıyla temel bileşenler analizi yöntemi kullanılarak 

açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır.   

Araştırma kapsamında oluşturan “ruhsal iyileşme”nin kavram haritasında yer 

alan altı bileşen (‘bireysellik’, ‘güçlenme’, ‘umut’, ‘anlam bulma’, ‘ilişki’ ve ‘destek’) 

için uygulanan altı faktörlü yapı analizinde maddelerin aynı faktör altında 

toplanmadığı görülmüştür. Yapılan analiz sonucunda, tüm maddeler için öz değeri 1’in 

üzerinde olan faktör deseni incelendiğinde bazı maddelerin teorik olarak geliştirilen 

ölçek faktör desenine uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu maddeler (10, 25, 27) analiz 

dışı bırakılmış ve tekrar faktör analizi yapılmıştır. Son olarak yapılan açımlayıcı faktör 

analizine göre toplam varyansın %50,343’ünü açıklayan ve tek faktörden oluşan bir 

ölçme aracı elde edilmiştir. Çizelge 4.8.’de görüldüğü gibi ölçek tek boyutludur. 

Ortaya çıkan faktörün öz değeri 12,082 olup 1’in üzerindedir. Ölçek maddelerinin 

faktör yüklerinin 0,534-0,848 arasında değiştiği Çizelge 4.8.’de görülmektedir. Ruhsal 

iyileşmeyi ölçmeyi amaçlayan ölçeğin faktör desenini ortaya koymak amacıyla 

yapılan açımlayıcı faktör analizinde faktör yük değerleri için kabul düzeyi 0,400 olarak 

belirlenmiştir.  

Çizelge 4.9.’da doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen model uyum 

indeksleri yer almaktadır. Ruhsal İyileşme Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi 

AMOS 22,0 programı kullanılarak yapılmıştır. 
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Doğrulayıcı faktör analizine göre ölçeğin yapısal denklem model sonucu 

p=0,000 düzeyinde anlamlı olduğu, ölçeği oluşturan 24 madde ve tek faktörlü ölçek 

yapısıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.9.). Modelde iyileştirme yapılmıştır. 

İyileştirme yapılırken düzeltme indis değeri yüksek hatalar arasında kovaryans 

oluşturulmuştur (e2-e7; e8-e9; e10-e11; e21-e23). Birinci düzey tek faktör analizi 

sonuçlarına göre Ruhsal İyileşme Ölçeği’nin uyum iyiliği indekslerine bakıldığında; 

RMSEA=0,074; GFI=0,842; CFI=0,914 ile kabul edilebilir uyum gösterdiği, χ2 

/df=2,635 ile mükemmel uyum gösterdiği tespit edilmiştir (p< 0,001). 

Çizelge 4.9. Ruhsal İyileşme Ölçeği’nin Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Model 

Uyumu Değerleri 

Uyum 

İyiliği 

Ölçümleri 

Mükemmel 

Uyum Ölçütleri 

Kabul Edilebilir 

Uyum Ölçütleri 

Modifikasyon 

Öncesi Uyum 

Modifikasyon 

Sonrası 

Uyum 

CMIN/Df 0≤χ2/df≤3 3≤χ2/df≤5 3,944 2,635 

GFI 0,90≤GFI 0,80≤GFI 0,773 0,842 

AGFI 0,90≤AGFI 0,80≤AGFI 0,729 0,808 

CFI 0,95≤CFI 0,85≤CFI 0,843 0,914 

RMSEA 0,0≤RMSEA≤0,05 0,05<RMSEA≤1,0 0,099 0,074 

NFI 0,95≤NFI 0,80≤NFI 0,801 0,869 

TLI 0,90≤TLI 0,80≤TLI 0,828 0,904 

IFI 0,95≤IFI 0,85≤IFI 0,843 0,914 

 
“Ki Kare/Degrees of Freedom (CMIN (χ2)/SD)” 

“Goodness of Fit Index (GFI): Uyum İyiliği İndeksi”  

“Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI): Ayarlanmış Uyum İyiliği İndeksi” 

“Comparative Fit Index (CFI): Karşılaştırmalı Uyum İndeksi” 

“Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA):Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü” 

 “Normed Fit Index (NFI): Normlaştırılmış Uyum İndeksi” 

“Turker-Lewis Index (TLI): Tucker-Lewis İndeksi” 

“Incremental Fit Index (IFI): Artan Uyum İndeksi” 

 

Şekil 4.1.’de doğrulayıcı faktör analizin grafiksel gösterimi yer almaktadır. 

Ruhsal İyileşme Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi sonucunda maddelerin faktör 

yüklerinin en düşük 0,48 ile en yüksek 0,86 arasında değiştiği görülmektedir. 
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Şekil 4.1. Ruhsal İyileşme Ölçeği’nin Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Model
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4.2.2. Katılımcıların Sosyodemografik ve Hastalık Özelliklerine Göre 

Dağılımına İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan katılımcıların sosyodemografik ve hastalık özelliklerine 

ilişkin bulgular Çizelge 4.10 ve 4.11’de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.10. Katılımcıların Sosyodemografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

 

Sosyodemografik Özellikler n % 

Yaş (ort±ss) 43,69 ± 12,18 (min=18 max=65) 

Cinsiyet     

Kadın 139 46,3 

Erkek 161 53,7 

Medeni durum   

Evli 204 68,0 

Bekâr 64 21,3 

Dul 21 7 

Boşanmış  11 3,7 

Çocuk sayısı   

Yok 79 26,3 

1 çocuk 40 13,3 

2 çocuk 104 34,7 

3 çocuk 50 16,7 

4 ve üzeri 27 9 

Meslek   

            Ev hanımı 77 25,6 

            Serbest 38 12,6 

            İşçi  30 10 

            Diğer (Öğretmen, memur, astsubay…) 155 51,6 

Çalışma/İş durumu     

Çalışıyor 26 8,6 

Çalışmıyor 203 67,7 

Emekli 56 18,7 

Öğrenci 15 5 

Gelir durumu     

Gelir giderden az 34 11,3 

Gelir gidere eşit 249 83 

Gelir giderden fazla 17 5,7 

Eğitim durumu     

Okuryazar 14 4,7 

İlköğretim mezunu 86 28,7 

Lise mezunu 82 27,3 

Ön lisans/Lisans mezunu 118 39,3 

Birlikte yaşadığı kişi     
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Yalnız 26 8,6 

Eş ile birlikte 54 18 

Eş ve çocuklar ile birlikte 143 47,7 

Anne ve/veya baba ile 50 16,7 

Eş, çocuk ve anne/baba ile birlikte 8 2,7 

Çocuklar ile 19 6,3 

 

Araştırmaya katılan 300 hastanın yaş ortalaması 43,69±12,18 yıldır. 

Katılımcıların %53,7’si erkek, %68’i evli, %34,7’sinin 2 çocuğu olup %47,7’si eşi ve 

çocukları ile birlikte yaşamaktadır. Katılımcıların %25,6’sı ev hanımı, %39,3’ü ön 

lisans/lisans mezunu, %67,7’si çalışmamakta ve %83’ünün geliri gidere eşit 

şeklindedir (Çizelge 4.10.). Katılımcıların arasında en çok görülen hastalık tanısı 

sırasıyla %19,6 lösemi, %12 meme kanseri ve %6,6 oranında over kanseri şeklindedir. 

Katılımcıların %41,7’si 0-1 yıl arasında hastalık tanılarını almış olup, %64,7’sinin 

hastalığına eşlik eden herhangi bir fiziksel hastalığı, %92’sinin ise hastalığına eşlik 

eden herhangi bir ruhsal hastalığı bulunmamaktadır (Çizelge 4.11.) 

Çizelge 4.11. Katılımcıların Hastalık Özelliklerine Göre Dağılımı 

Hastalık Özellikleri n % 

Hastalık tanısı   

Lösemi  59 19,6 

Meme kanseri 36 12 

Over kanseri 20 6,6 

Diğer (Testis, mide, akciğer kanseri vd.) 185 61,8 

Tanı alma süresi /Hastalık süresi     

0- 1 yıl 125 41,7 

1- 5 yıl 135 45 

5 yıl ve üzeri 40 13,3 

Eşlik eden fiziksel hastalık     

Evet 106 35,3 

Hayır 194 64,7 

Eşlik eden ruhsal hastalık     

Evet 24 8 

Hayır 276 92 
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Çizelge 4.12. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Ruhsal İyileşme 

Ölçeği ve Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği Ortalama Puanları 

Sosyo-demografik 

özellikler 
n 

Ruhsal İyileşme Ölçeği Ort±SS 

/ Medyan/Min-Mak 

Test 

değeri p 

değeri 

Öznel İyileşmeyi Değerlendirme 

Ölçeği Ort±SS / Medyan/Min-Mak 

Test 

değeri p 

değeri 

Yaş        Ort= 43,69±12,18  r=-0,021 p=0,718 r=-0,081 p=0,162 

Cinsiyet           

Kadın 139 91,15±22,72 / 99,0 /31,0-120,0 -1,218* 

0,223*** 

65,22±15,84 / 69,0 /23,0-85,0 -1,025* 

0,305*** Erkek 161 88,45±22,94 / 95,0 / 34,0-120,0 63,76±15,76 / 67,0 / 18,0-85,0 

Medeni Durum          

Evli 1 204 92,95±21,46 / 99,0 / 24,0-120,0 

21,069** 

0,000*** 

 (1>3,4)  

66,70±14,78 / 70,0 / 18,0-85,0 
30,937** 

0,000*** 

(1>3,4) 

(2>3,4) 

Bekâr2 64 87,45±23,33 / 92,0 / 33,0-120,0 64,55±15,58 / 68,0/ 29,0-85,0 

Dul3 21 77,52±23,22 / 86,0 / 39,0-112,0 53,52±13,53 / 56,0 / 31,0-73,0 

Boşanmış4 11 65,82±23,66 / 72,0 / 31,0-109,0 42,64±15,67 / 42,0 / 24,0-77,0 

Çocuk Sahibi           

Evet  221 90,12±22,44 / 97,0 / 24,0-120,0 -0,295* 

0,768*** 

  

64,25±15,46 / 67,0 / 18,0/85,0 
-0,772* 

0,44*** Hayır 79 88,52±24,03 / 93,0 / 33,0-120,0 64,96±16,76 / 69,0 / 18,0-85,0 

Çalışma Durumu         

Çalışıyorum1 26 102,35±16,23 / 108,0 / 51,0-120,0 
12,771** 

0,005*** 

(1>2,3,4) 

  

73,58±11,74 / 79,0 / 42,0-85,0 
13,874** 

0,003*** 

(1>3,4) 
 

Çalışmıyorum2 203 88,61±23,96 / 96,0 / 29,0-120,0 63,88±16,55 / 69,0 / 18,0-85,0 

Emekli3 56 89,36±19,44 / 93,50 / 24,0-119,0 62,66±13,85 / 65,0 / 18,0-85,0 

Öğrenci4 15 83,87±23,45 /83,0 / 38,0-120,0 62,73±14,06 / 66,0 / 36,0-80,0 

Gelir Durumu          

Gelir giderden az 34 84,50±22,58 / 89,0 / 31,0-116,0 4,362** 

0,113*** 

  

60,26±16,09 / 64,50 / 30,0-81,0 

4,67** 

0,097*** 
Gelir giderden fazla 17 89,93±23,19 / 97,0 / 24,0-120,0 64,57±16,01 / 68,0 / 18,0-85,0 

Gelir gidere eşit 249 96,76±15,91 /101,0/ 61,0-115,0 70,76±8,59 / 71,0 / 55,0-83,0 

Eğitim Durumu          

Okuryazar 14 77,71±22,2 / 79,0 / 39,0-110,0  5,186** 

0,159*** 

  
  

  

55,64±15,01 / 55,5 / 31,0-82,0 

7,653** 

0,054*** 

İlköğretim mezunu 86 92,17±18,49 / 97,5 / 38,0-117,0 64,14±3,34 / 67,0 / 24,0-85,0 

Lise mezunu 82 88,83±26,04 / 99,0 / 29,0-120,0 64,51±17,58 / 69,50 / 21,0-85,0 

Önlisan/Üniversite 

Mezunu 
118 89,92±23,21 / 95,50 / 24,0-120,0 65,64±16,06 / 68,5 / 18,0-85,0 

* Mann Whitney U testi,  ** Kruskal Wallis H testi, ***p ≤ 0,05 seviyesinde anlamlı 

 

Çizelge 4.12.’de katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre Ruhsal 

İyileşme Ölçeği ve Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği’nden aldıkları ortalama 

puanlar verilmiştir. Katılımcıların yaş, cinsiyet, çocuk sahibi olma, gelir durumu ve 

eğitim durumu gibi sosyo-demografik özellikleri ile Ruhsal İyileşme Ölçeği ve Öznel 

İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p>0,05). Katılımcıların medeni durumları ile Ruhsal İyileşme Ölçeği 

ve Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

olduğu, evli olan bireylerin dul ve boşanmış olan bireylere göre ruhsal ve öznel 



78 

 

iyileşme puan ortalamalarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 

Katılımcıların çalışma durumları ile Ruhsal İyileşme Ölçeği ve Öznel İyileşmeyi 

Değerlendirme Ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu, çalışan 

bireylerin ruhsal ve öznel iyileşme puan ortalamaları çalışmayan, emekli ve öğrenci 

olan bireylere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Çizelge 4.13. Katılımcıların Hastalık Özelliklerine Göre Ruhsal İyileşme Ölçeği ve 

Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği Ortalama Puanları 

Hastalık Özellikleri n 
Ruhsal İyileşme Ölçeği 

Ort±SS / Medyan/Min-Mak 

Test 

değeri 

p değeri 

Öznel İyileşmeyi 

Değerlendirme Ölçeği 

Ort±SS / Medyan/Min-Mak 

Test 

değeri 

p değeri 

Tanı süresi           

0- 1 yıl1 125 94,94±20,12 /100,0/33,0-120,0 
10,382** 

0,006*** 

(1>2) 

67,92±14,05 /70,0/ 25,0-85,0 
11,493** 

0,003*** 

(1>2,3) 
1- 5 yıl2 135 86,63±22,62 /93,0/29,0-120,0 63,07±15,38 /66,0/ 21,0-85,0 

5 yıl ve üzeri3 40 83,70±28,21 /93,0/24,0-119,0 58,18±19,63 /62,50/18,0/82,0 

Eşlik eden fiziksel hastalık           

Evet 106 89,36±22,39 /96,0/24,0-120  -0,512* 

0,609*** 

63,07±15,33 /65,0/18,0-85,0  -1,554* 

 0,12*** 
Hayır 194 89,89±23,14 /97,0/33,0-120 65,19±16,03 /69,50/18,0-85,0 

Eşlik eden ruhsal hastalık           

Evet 24 68,50±25,21 /61,50/31,0-110  -4,039* 

0,000*** 

47,50±17,01 /42,50/18,0-81,0  -4,745* 

0,000*** 
Hayır 276 91,54±21,71 /98,50/24,0-120 65,91±14,82 /69,50/18,0-85,0 

* Mann Whitney U testi,  ** Kruskal Wallis H testi ***p ≤ 0,05 seviyesinde anlamlı 

Çizelge 4.13.’te katılımcıların hastalık özelliklerine göre Ruhsal İyileşme 

Ölçeği ve Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği’nden aldıkları ortalama puanlar 

verilmiştir. Katılımcıların tanı süreleri ile Ruhsal İyileşme Ölçeği ve Öznel İyileşmeyi 

Değerlendirme Ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu, tanı süresi 

0-1 yıl olan bireylerin ruhsal ve öznel iyileşme puan ortalamalarının tanı süresi 1-5 yıl 

olan bireylere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların eşlik eden 

ruhsal bir hastalığın bulunma durumu ile Ruhsal İyileşme Ölçeği ve Öznel İyileşmeyi 

Değerlendirme Ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu, ruhsal 

hastalığı olmayan bireylerin ruhsal ve öznel iyileşme puan ortalamalarının ruhsal 

hastalığı olan bireylere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 

Katılımcıların eşlik eden fiziksel bir hastalık bulunma durumu ile Ruhsal İyileşme 

Ölçeği ve Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı 

bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). 
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5.TARTIŞMA  

Bu araştırmada, elde edilen bulgulara ilişkin tartışma iki bölüm halinde 

sunulmuştur. İlk bölümde, keşifsel araştırma sürecinde oluşturulan “ruhsal iyileşmenin 

kavramsal çerçevesi” iyileşme modelleri kapsamında tartışılmıştır. İkinci bölümde, 

Ruhsal İyileşme Ölçeği’nin güvenirlik ve geçerlik analizlerine ilişkin bulgular ve 300 

kanser tanısı alan bireyin sosyodemografik ve hastalık özelliklerine göre dağılımına 

ilişkin bulgular tartışılmıştır.  

5.1. KEŞİFSEL ARAŞTIRMA BULGULARINA İLİŞKİN TARTIŞMA 

 

5.1.1. “Ruhsal İyileşmenin Kavramsal Çerçevesi”nin İyileşme Modelleri 

Kapsamında Tartışılması  

Bu araştırmanın ilk aşamasında “ruhsal iyileşme” ile ilgili tanımlayıcı 

kavramlar ve ilişkili diğer kavramların yer aldığı “Ruhsal İyileşmenin Kavramsal 

Çerçevesi” oluşturulmuştur (Şekil 2.1.). “Ruhsal iyileşme” ile ilgili tanımlayıcı 

kavramlar “bireysellik, güçlenme, anlam bulma, umut, ilişki ve destek”ten 

oluşmaktadır. Bu kavramlar kendilerini oluşturan ilişkili kavramlarla beraber ruhsal 

iyileşmenin gerçekleşmesi için beklendik eylemleri, durumları, değişimleri açıklamak 

için kullanılmıştır. Literatürde her ne kadar ruhsal iyileşmeyi direkt ele alan bir model 

veya teori olmasa da; bu kavramlar arasındaki ilişkiler mevcut iyileşme modelleri ve 

teorilerine temellendirilmiştir (7,10-13). Bu nedenle kavramlar, iyileşme modelleri ve 

teorileri kapsamında tartışılmıştır. 

Bu araştırmada, ruhsal iyileşmenin bir parçası olan bireysellik kavramının 

altında “özgünlük”, “kimlik”, “rol ve işlev”, “baş etme” ve “kabul” olmak üzere beş 

ilişkili kavram yer almaktadır. Bu kavramlar ruhsal iyileşmede bireyselliğin etkisini 

tanımlamaktadır. Bu araştırmada, ruhsal iyileşmede bireysellik şu şekilde 

tanımlanmıştır: “Bireyin, hastalık sürecinde kimliğini yeniden yapılandırması, rol ve 

işlevlerini buna uygun olarak güncellemesi, baş etme becerilerini gözden geçirmesi ve 

etkili baş etmelerini aktive ederek kabul safhasına ulaşması, ruhsal iyileşme 

serüveninin eşsiz ve deneyimlerinin kendine özgü olmasıdır”. İyileşme modellerinden 

biri olan Tidal Model’de de bireyselliği öne çıkaran yani birey merkezli bir yaklaşım 

kullanılır. Birey, kendi hikayesini, kendi kelimelerini, kendine özgü bir şekilde 
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anlatmaya teşvik edilir (12,24). Modele göre danışan, kendi iyileşme sürecine yön 

veren kişidir (7). Model aynı zamanda bireyin yaşadığı problemlere uyum sağlamasına 

odaklanmaktadır (10). Kavramsal çerçevemizde bireyselliğin altında yer alan “baş 

etme”nin tanımında bulunan “bireyin, hastalık sürecinde yeni durumlara uyum 

sağlamayı öğrenmesi” ifadesi Tidal Model’le benzerlik göstermektedir. Baş etme 

kavramı İyileşme İttifakı Teorisi’nde de temel altı yapıdan (hümanistik felsefe, 

iyileşme, ortaklık ilişkisi, güçlüklere odaklanma, güçlendirme ve insanlardaki ortak 

özellikler) türeyen kavramlar arasında karşımıza çıkmaktadır (13). Kavramsal 

İyileşme Modeli’nde ise, iyileşme sürecini olumlu yönde etkileyen içsel ve dışsal 

durumlar tanımlanmıştır. İçsel durumlar arasında ‘öz ile yeniden bağ kurma’ yer 

almaktadır (7,35). Bu durum bizim araştırmamızda bireyselliğin altında yer verdiğimiz 

ilişkili kavramlardan “kimlik”e değinmektedir. Yani bireyin, hastalık deneyimi ile 

beraber kendini yeniden tanımlaması, hastalığı kimliğinin bir bütünü değil, sadece bir 

parçası olarak kabul etmesine vurgu yapılmaktadır. 

Bu araştırmada, ruhsal iyileşmenin bir parçası olan güçlenme kavramının 

altında “güçlü yönlere odaklanma” ve “hastalığını ve hayatını nasıl yaşayacağının 

seçimini yapma” olmak üzere iki ilişkili kavram yer almaktadır. Bu kavramlar ruhsal 

iyileşmede güçlenmenin etkisini tanımlamaktadır. Bu araştırmada, ruhsal iyileşmede 

güçlenme şu şekilde tanımlanmıştır: “Bireyin, güçlü yönlerine odaklanması, bu güçlü 

yönlerini kullanarak hastalığını ve hayatını nasıl yaşayacağının seçimini 

yapabilmesidir”. Tidal Model’de güçlenme kavramı, “uygun araçlar” başlığı altında 

karşımıza çıkmaktadır. Tidal Model’e göre iyileşme sürecinin temel aracı bireysel 

güçtür. Birey, geçmişte nelerin işe yaradığına ya da gelecekte nelerin işe 

yarayabileceğine odaklanır ve bunlar, iyileşme hikayesini oluştururken kullanılması 

gereken uygun araçları temsil eder (7,10,12,14). İyileşme İttifakı Teorisi’ne göre, 

güçlenme altı temel yapıdan biridir. Teori, bireyin güçlü yönlerini geliştirebileceğini 

ve kendi seçimlerini yapabilme yeterliliğine sahip olabileceğini savunmaktadır (13).  

Bu araştırmada, ruhsal iyileşmenin bir parçası olan anlam bulma kavramının 

altında “yaşamı yeniden değerlendirme”, “hedef ve eylem” ve “spiritüalite” olmak 

üzere üç ilişkili kavram yer almaktadır. Bu kavramlar ruhsal iyileşmede anlam 

bulmanın etkisini tanımlamaktadır. Bu araştırmada, ruhsal iyileşmede anlam bulma şu 

şekilde tanımlanmıştır: “Bireyin, hastalık sürecinde yaşamı yeniden değerlendirmesi, 
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bu değerlendirme sonucunda kendisine yeni hedefler belirlemesi, bu hedeflerle uyumlu 

eylemler sergilemesi ve spiritüel bakış açısıyla olup bitenleri değerlendirmesi, 

yaşadığı bu deneyimden bir anlam bulmasıdır”. Tidal Model, yaşamımızdaki bazı zor 

olayların bize bir şeyler yapmamız gerektiğinin sinyalini verdiğini ve bireyin kendine 

ait hedeflerinin olması gerektiğini söylemekte, bu hedefleri de ileriye doğru basamak 

oluşturma olarak tanımlamaktadır (7,10,12,14). Bu bakış açısı, bizim araştırmamızda 

anlam bulmanın altında yer verdiğimiz “yaşamı yeniden değerlendirme” ve “hedef ve 

eylem” ile benzer anlayışı ifade etmektedir. Bununla birlikte, araştırma bulgumuzdan 

farklı olarak Kavramsal İyileşme Modeli’nde “hedef belirlemek ve hedefe ulaşmak 

için planlar geliştirmek” bireyin iyileşme yolculuğunda deneyimlediği içsel 

durumlardan biri olan güçlenmenin konusu olarak karşımıza çıkmaktadır (7). İyileşme 

modellerinde kullanılan kavramlar birbirleri ile oldukça güçlü bir etkileşime sahiptir. 

Bir kavramla açıklanan bir durumun varlığı bir diğer kavramın varlığını açığa 

çıkarabildiği gibi bu tam tersi şekilde de ele alınabilir. Bu sebeple, model veya 

teorilerde kullanılan kavramlar ve aralarındaki ilişkiler farklı kavramsal haritalar ve 

ilişkiler ile gösterilebilmektedir. Kavramlar ve ilişkili kavramlar arasındaki konumsal 

farklılığın bu etkileşimden olabileceği düşünülmektedir. 

Bu araştırmada, ruhsal iyileşmenin bir parçası olan umut kavramının altında 

“özetkililik” ve “iyimserlik” olmak üzere iki ilişkili kavram yer almaktadır. Bu 

kavramlar ruhsal iyileşmede umudun etkisini tanımlamaktadır. Bu araştırmada, ruhsal 

iyileşmede umut şu şekilde tanımlanmıştır: “Bireyin içinde bulunduğu zor durumlarla 

ya da gelecekte karşılaşabileceği olumsuz deneyimlerle baş edebileceğine yani öz 

etkililiğine dair inancı ve bu süreçten ruhsal olarak daha güçlü şekilde çıkabileceğine 

dair iyimser beklentileridir”. Tidal Model’e göre iyileşme mümkündür ve uygulayıcı 

olarak tanımlanan ruh sağlığı profesyonelleri daima çırak konumundadırlar ve 

görevleri, bireye belirli problemleri tanımlamasında ve bu problemleri ele almasında 

ve çözmesinde öz yeteneklerinin farkına varmasını sağlayarak yardımcı olmaktır 

(12,14). Bu açıklamaya, bizim araştırmamızdaki kavramsal çerçeveden baktığımızda 

uygulayıcıların bireyin özyeterliliğini ön plana çıkarmayı amaçladıkları böylece 

umudu besledikleri düşünülebilir. İyileşme İttifakı Teorisi’ne göre ise, birey 

iyileşmenin olacağına inandığında iyileşme olasılığı artmaktadır (13). Bu önerme, 

bizim araştırmamızda umudun altında yer verdiğimiz “iyimserlik” kavramının 
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tanımını desteklemektedir. Umut, Kavramsal İyileşme Modeli’nde de, bireyin 

iyileşmenin mümkün olduğuna dair inancı olarak tanımlanmaktadır. Umut iyileşmenin 

olmazsa olmazıdır (35). Öyle ki, ruhsal hastalığı olan bireylerin iyileşmelerini 

değerlendiren ölçeklerin birçoğunda alt boyut olarak yer almaktadır (10). 

Bu araştırmada, ruhsal iyileşmenin bir parçası olan ilişki kavramının altında 

“iyi hissettiren ilişki”, “duyguların paylaşılması” ve “toplumsal aidiyet” olmak üzere 

üç ilişkili kavram yer almaktadır. Bu kavramlar ruhsal iyileşmede ilişkinin etkisini 

tanımlamaktadır. Bu araştırmada, ruhsal iyileşmede ilişki şu şekilde tanımlanmıştır: 

“Bireyin, ailesi, arkadaşları ve sağlık profesyonelleri ile iyi hissettiren ilişkiler 

kurması, duygularını paylaşması ve kendisini bir topluma ait hissetmesidir”. Tidal 

Model’in temel prensiplerinden birisi, hemşirenin bireyle bakım ve tedaviye yönelik 

ilişki kurmasıdır. Modelde hemşire ve birey arasındaki terapötik ilişki, geçici bir uyum 

hareketini içermekte, hemşire ve bireyin bir süreliğine de olsa bir danstaki dansçılar 

gibi birleşmesi metaforuyla ele alınmaktadır (7,10,12,14). İyileşme İttifakı Teorisi de 

benzer şekilde hasta-hemşire ilişkisine dayanan bir ruh sağlığı hemşireliği teorisidir. 

Bu teoriye göre de, hemşire ve hasta arasındaki ilişki, işbirliğine dayandırılmaktadır 

(7,10,13). Bizim araştırmamızda ele aldığımız ilişki kavramında Tidal Model ve 

İyileşme İttifakı Teorisi’nden farklı olarak, ruhsal iyileşme sürecinde sadece sağlık 

profesyonelleri değil aile ve arkadaşlar da yer almaktadır. Kavramsal İyileşme Modeli 

ise iyileşmenin sosyal bir süreç olduğunu, ilişki içinde olmanın sosyal dünyaya katılma 

anlamına geldiğini söylemektedir. Bu modelde birey, temas kurduğu kişilere yani dış 

dünyasına (aile arkadaş vs.) hastalık ile yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlatır, kendi 

deneyimlerini paylaşır ve başkaları için rol model olmaya çalışır (7,10,35). Kavramsal 

İyileşme Modeli’nde ele alınan ilişkinin bu yönü bizim araştırmamızda ilişki 

kavramının altında tanımladığımız “toplumsal aidiyetle” benzerlik göstermektedir. 

Bu araştırmada, ruhsal iyileşmenin bir parçası olan destek kavramının altında 

“duygusal destek”, “araçsal destek” ve “bilgi desteği” olmak üzere üç ilişkili kavram 

yer almaktadır. Bu kavramlar ruhsal iyileşmede desteğin etkisini tanımlamaktadır. Bu 

araştırmada, ruhsal iyileşmede destek şu şekilde tanımlanmıştır: “Bireyin, aile 

üyelerinden, akranlardan, arkadaşlardan ve sağlık çalışanları, sivil toplum 

kuruluşları, çeşitli destek organizasyonları, sağlık kurum ve kuruluşlarından farklı 
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zamanlarda ihtiyaçları doğrultusunda duygusal, araçsal destek ve bilgi desteği 

almasıdır”. Tidal Model, temelde bireye destek ve hizmet sağlama üzerine odaklanır. 

Modelde, bizim araştırmamızda açıklığa kavuşturduğumuz ve üçe ayırdığımız 

(duygusal, araçsal, bilgi) destek çeşitlerinden üstü örtülü bir şekilde bahsetmektedir. 

Örneğin; “hemşire, bireyle, yaşadığı problemlerle baş etmede ona yardım edecek, 

ihtiyacı olacak destek çeşidini görüşmelidir” veya “‘aynı gemide olan insanlardan 

destek almak” gibi (12,14). Kavramsal İyileşme Modeli’nde ise, destek kavramından 

bizim araştırmamızda ele aldığımızdan daha ayrıntılı bir şekilde, örneğin başvuru ve 

destek kaynaklarından, iyileşmeye olanak sağlayan dışsal durumlardan olan insan 

haklarından ve iyileşme yönelimli hizmetlerden bahsedilmektedir (7,10,35). Bu 

farklılığın, bizim araştırmamızdaki örneklemin fiziksel hastalığı olan bireylerden 

oluşması, ruhsal hastalığı olan bireylere göre destek çeşitlerinin ve içeriklerinin farklı 

olabileceğinden kaynakladığı düşünülmektedir. 

5.2. METODOLOJİK ARAŞTIRMA BULGULARINA İLİŞKİN 

TARTIŞMA 

5.2.1. “Ruhsal İyileşme Ölçeği” Pilot Uygulamasına İlişkin Tartışma 

Bilimsel gelişme ölçmeye dayanır ve ölçmenin temelinde araştırılacak konuya 

özgü veriler yer almaktadır (107). Verilerin doğruluğunu kanıtlamak ve araştırma 

sonuçlarını evrene genelleyebilmek için, kullanılan veri toplama araçlarının objektif 

ve standart olması gerekmektedir (106). Standart ölçüm araçları, konu ile ilgili somut 

verilerin elde edilmesini, anlaşılır ve net açıklamaların yapılmasını sağlamaktadır. 

Ölçüm aracının standardize olabilmesi ve sonrasında uygun bilgiler üretme yeteneğine 

sahip olması için güvenirlik ve geçerlik gibi iki özelliğe sahip olması gerekmektedir 

(110).  Bir ölçüm aracının güvenilir ve geçerli olması için ise, ölçeğin geliştirilmesi ve 

kullanılması aşamalarında birçok kriter ve standarda uygun çalışılması ve yorum 

yapılması gerekmektedir (106). Bu bağlamda ele alınan ölçek, madde ve ölçek puanı, 

madde analizi, güvenirlik ve geçerlik açısından ele alınmalıdır ve değerlendirilmelidir. 

Bu kapsamda bu araştırmada geliştirilen “Ruhsal İyileşme Ölçeği”nin güvenirlik ve 

geçerliğine ilişkin bulguların yorumlanması aşağıdaki başlıklar altında ele alınmıştır.  

5.2.1.1. Madde ve Ölçek Puanı 
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Bu araştırmada geliştirilen ölçek likert tipi bir ölçektir. Bu tür ölçekte 

katılımcılara çeşitli yargılar ve ifadeler yöneltilmektedir. Katılımcılardan bu yargılara 

katılıp katılmama derecelerini belirtmeleri istenmektedir. Genellikle verilen yanıtlarda 

puanlama olumlu ifadelere yüksek, olumsuz ifadelere düşük puan olacak şekilde 

hesaplanmaktadır (107). Değerlendirme ise iki şekilde yapılmaktadır. Birincisinde, 

ölçekte yer alan her ifade ayrı ayrı değerlendirilmekte ve ifadeler arasındaki ilişki 

incelenmektedir. İkincisinde ise ölçeğin her bir maddesinden alınan puanlar, toplam 

puan üzerinden değerlendirilmektedir (110). Bu araştırmada geliştirilen ölçeğin son 

hali toplam 24 maddeden oluşan tek boyutlu bir ölçektir. Ölçek “beşli likert” şeklinde 

düzenlenmiştir. Seçenekler “Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, 

Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum” şeklindedir. Maddelerin puanlandırılması 1’den 

(kesinlikle katılmıyorum) 5’e (kesinlikle katılıyorum) doğru yapılmıştır. Ölçeğin 4., 8. 

ve 9. maddeleri ters maddelerdir ve hesaplanırken ters kodlanarak toplanması 

önerilmektedir. Ölçekten alınan en az puan 24, en fazla puan 120’dir. Toplam ölçek 

puanın yüksek olması ruhsal iyileşmenin gerçekleştiği anlamına gelmektedir. 

5.2.1.2. Madde Analiz Sonuçları 

Madde analizi, ölçekteki maddelerin işleyişini değerlendirmek amacı ile 

yapılması gereken bir analizdir (109). Madde analizi ölçek geliştirme çalışmalarının 

temelini oluşturmakta ve oluşturulan ölçeğin amacına uygun ifadelerini belirlemek 

amacıyla yapılmaktadır. Böylece nitelikli maddeler belirlenerek istenen kalitede bir 

ölçek oluşturulabilmektedir (112). Madde analizi sürecinde, maddelerin güçlük ve 

ayırt edicilik dereceleri belirlenmektedir (106). Analiz sonucunda elde edilen madde 

istatistiklerinden yola çıkarak, ölçekteki her bir maddenin performansı ile ilgili yorum 

yapılabilmektedir. Ölçülmek istenen konuya, kavrama ilişkin olumlu yönde katkısı 

saptanan maddeler ölçekte yer almak üzere seçilmektedir (109). 

Bu araştırmada madde analizi sürecinde madde istatistiklerini hesaplamak için 

korelasyona dayalı madde analizi ve alt-üst grup ortalamalarına dayalı madde analizi 

yöntemleri kullanılmıştır. 

Korelasyona dayalı madde analizi; ölçekteki her bir madde için bu madde ile 

bu madde dışındaki maddelerin toplanması ile elde edilen yeni değişken (bütün) 

arasında korelasyonun hesaplanmasıdır (109). Bir madde ile bütün arasındaki 
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korelasyon, o maddenin geriye kalan maddelerin tümünün ölçtüğü özelliği ölçüp 

ölçmediğini göstermektedir. Eğer bir madde ile toplam puan arasındaki korelasyon 

düşük ise, bu o maddenin ölçeğe olan katkısının düşük olduğunu ve ölçekteki diğer 

maddelerden farklı bir niteliği ölçtüğünü göstermektedir (112). Bu yöntemin 

uygulanabilmesi için ölçekte yer alan madde sayısının en az beş katı oranında 

katılımcıya ulaşmak öngörülmektedir (111,113). Bu araştırma için bu koşul 27 

maddeye karşılık 135 katılımcıya ulaşmak iken, araştırmamızda 300 örneklem 

sayısına ulaşılmış, literatür bilgisi desteklenmiştir. Maddeler arası korelasyon değeri, 

ölçekten madde çıkarılarak Cronbach alfa katsayısına yaptığı katkı açısından da 

incelenmesi gerekmektedir. Bir madde ölçekten çıkarıldığında Cronbach Alfa 

katsayısı yükseliyorsa o maddenin güvenirliği azalttığına ve ölçekten çıkartılması 

gerektiğine karar verilir (112). Literatürde madde-toplam puan korelasyon katsayısı 

pozitif ve 0,40’ın üzerinde olan maddelerin ayırt edicilik özelliğinin “çok iyi”, 0,21 ile 

0,40 arasında olan maddelerin ayırt edicilik özelliğinin “iyi” ve 0,20’nin altında olan 

maddelerin ayırt edicilik özelliğinin “kötü” olduğu ifade edilmektedir. Ayırt edicilik 

özelliği kötü olan maddeler ölçeğin güvenirliğini düşürdüğünden, bu maddeler nihai 

ölçeğe alınmamalıdır (111). Bu araştırmada, tüm maddelerin madde-toplam puan 

korelasyon katsayılarının pozitif ve 0,471-0,812 arasında değiştiği görülmüştür. Yine 

tüm maddeler ölçekten çıkarıldığında ölçeğin Cronbach alfa katsayısında yükselme 

olmadığı görülmüştür. Bu nedenle bu aşamada tüm maddelerin ayırt edicilik 

özelliğinin “çok iyi” olduğuna ve ölçekte kalmasına karar verilmiştir. Sonuç olarak 

Ruhsal İyileşme Ölçeği için yapılan korelasyona dayalı madde analizi sonuçlarının 

ölçeğin güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu gösterdiği düşünülmektedir. 

Alt-üst grup ortalamalarına madde analizi; madde ayırt ediciliği ya da 

madde geçerliğinin belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Ölçeği, ölçek puanına 

göre büyükten küçüğe doğru sıraladıktan sonra üstten ve alttan %27’lik grupları 

belirleyerek ölçekteki maddeleri bağımsız gruplarda iki ortalama arasındaki farkın 

önemlilik testi ile karşılaştırmaktır (109). Madde ayırt ediciliği açısından bu gruplar 

arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı ve t değerlerinin negatif yönlü olmaması 

istenmektedir (112). Bu araştırmada katılımcıların ölçekten almış oldukları puanlar 

büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve alt-üst %27’ye göre 81 kişi alt ve 81 kişi üst 

grubu oluşturmuştur. Alt ve üst grubu oluşturan katılımcıların verdikleri cevaplara 
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göre ölçekte yer alan her maddenin ayırt edicilik indeksi hesaplanmıştır. Madde ayırt 

ediciliği açısından gruplar arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı ve t 

değerlerinin pozitif yönlü olması literatürü destekler niteliktedir ve ölçeğin güvenilir 

olduğunu göstermektedir. 

5.2.1.3. Ölçeğin Güvenirliği 

Bir ölçüm aracının güvenirliğini göstermek için hatalardan arınmış olarak 

ölçme yapabildiği, verileri doğru topladığı ve yinelenebilir bir ölçek olduğu gibi 

kriterler değerlendirilmektedir (116). Güvenilir olmayan ya da güvenirliği düşük olan 

bir ölçüm aracının bilimsel değeri de düşük olarak kabul edilmektedir. Güvenirlik 

analizi; iç tutarlılık güvenirliği, test-tekrar test güvenirliği, paralel formlar güvenirliği, 

gözlemciler arası güvenirlik gibi birden çok yöntemle yapılabilmektedir (110). Bu 

doğrultuda, bu araştırmada Ruhsal İyileşme Ölçeği’nin güvenirliğinin 

değerlendirilmesi amacı ile iç tutarlılık analizi ve test-tekrar test güvenilirlik analizi 

yapılmıştır. 

İç tutarlık güvenirliği; belirli bir konuyu/kavramı ölçtüğü varsayılan ölçek 

maddelerinin kendi aralarında ne kadar homojen olduğunu, maddelerin yalnızca 

istenen konuyu/kavramı ölçüp ölçmediğini gösteren ve sık kullanılan bir güvenirlik 

analizidir (110). Bir ölçeğin iç tutarlık güvenirliğine sahip olduğunu söylemek için, 

ölçeğin tüm alt boyutlarının aynı özelliği ölçtüğünü yani ölçeğin benzeşikliğini 

(homojenliği) kanıtlamak gerekmektedir (116). Likert tipi ölçeklerde maddelerin iç 

tutarlılığının test edilmesinde Cronbach alfa katsayısı kullanılmaktadır (112). Bu 

araştırmada ölçeğin iç tutarlığının değerlendirilmesinde “Cronbach Alfa iç tutarlılık 

katsayısı hesaplanması” kullanılmıştır. 

Cronbach Alfa katsayısı, ölçekteki maddelerin ilgili kavramsal yapıya destek 

verip vermediklerini bir bütün oluşturup oluşturmadıklarını ölçen bir katsayıdır (112). 

Bu katsayının yüksek olması, maddelerin birbirleri ile tutarlı olduğunu ve aynı özelliği 

sorguladığını göstermektedir (117). Cronbach alfa katsayısı, tek boyutlu ölçekler için 

iyi bir güvenirlik katsayısı olarak kabul edilmektedir. Çok boyutlu ölçekler için ise her 

bir faktörün alfa katsayısının hesaplanması önerilmektedir. İlaveten, bu katsayının 

ölçeğin kullanıldığı her bir farklı örneklem için yeniden hesaplanması da 

önerilmektedir (116). Ölçeklerin iç tutarlığının değerlendirilmesinde, ölçeğin likert bir 
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yapıya sahip olması durumunda Cronbach alfa ve yarıya bölme güvenilirlik 

katsayısının hesaplanması önerilmekte ve bu değerlerin 0,70’in üzerinde olması 

gerekmektedir (105,110). 

Bu araştırmada, literatürde önerildiği şekilde ölçeğin güvenirliğinin 

değerlendirilmesi aşamasında Cronbach Alfa katsayısı ölçeğin alt boyutu 

olmadığından tamamı için hesaplanmıştır. Ruhsal İyileşme Ölçeği toplamı için 

hesaplanan Cronbach alfa katsayısı 0,955’tir. Literatürdeki Cronbach alfa katsayısının 

değerine ilişkin bilgiler doğrultusunda, bu araştırmada Ruhsal İyileşme Ölçeği için 

hesaplanan iç tutarlılık katsayısı ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğunun göstergesi 

olarak kabul edilmiştir. 

Test-tekrar test güvenirliği; bir ölçeğin uygulamadan-uygulamaya tutarlı 

sonuçlar verebilmesi, zamana göre değişmezlik gösterebilmesi test-tekrar test 

güvenilirliği ile sınanmaktadır. Test-tekrar test güvenirliği, ölçeğin deneme 

uygulamasından belirli bir süre sonra örneklemin bir kısmına aynı şartlarda tekrar 

uygulanmasına dayanan bir yöntemdir (107). İki test, ara vermeden yapılabildiği gibi 

(aralıksız yöntem) uygun bir süreden sonra da (aralıklı yöntem) yapılabilmektedir 

(110). İki testin uygulama süresi aralığı hakkında iki ila altı hafta arasında farklı 

öneriler bulunmaktadır. İki ölçüm arasındaki sürenin, ölçülen özelliğe göre değişmekle 

birlikte, genellikle “iki-üç” ile “dört-altı” hafta arasında yeterli olabileceği ifade 

edilmektedir (118). Ayrıca ilk ölçek uygulamasına katılanların %25-50’sinin testi 

tekrarlaması yeterli bulunmaktadır (112). Bu bilgiler doğrultusunda, bu araştırmada 

test-tekrar test güvenirliği için tercih edilen iki-dört haftalık zaman aralığının ve 

örneklemin %25’inde testin tekrarlanmasının bilimsel olarak da kabul edilebilir 

olduğu görülmektedir. Test-tekrar test güvenirliği analizinde, geliştirilen ölçeğin test 

ile tekrar test toplam puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 

olup olmadığına, birinci ve ikinci uygulamadan aldıkları puanlar arasındaki 

korelasyon katsayısına (r değeri) bakılmaktadır. Elde edilen r değeri güvenirlik 

derecesini belirlemekte ve bu değerin 1’e yaklaşması ve en az 0,70’in üzerinde olması 

beklenmektedir (106).  

Bu araştırmada geliştirilmiş olan ölçeğin, test-tekrar test güvenirliğinin 

değerlendirilmesinde ilk uygulamadan 2-4 hafta sonrasında 75 katılımcıya ölçek tekrar 
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uygulanmıştır. Test-tekrar test güvenilirliği için yapılan korelasyon analizinde, test-

tekrar test sonuçları arasındaki tutarlılığı açıklayan kararlılık katsayısı (korelasyon 

katsayısı) 0,767 bulunmuştur. Bu sonuçlara göre katılımcıların ilk uygulama ve tekrar 

uygulama sonucunda aldıkları ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve 

güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir (Çizelge 4.6.). Bu doğrultuda, bu araştırmada 

elde edilen test tekrar test kararlılık katsayısının ölçeğin zamana göre tutarlı olduğunun 

bir göstergesi olduğu düşünülmektedir. 

5.2.1.4. Ölçeğin Geçerliği 

Ölçek geliştirmenin ilk aşamasını söz konusu yapının kavramsallaştırılması 

oluşturmaktadır. Devam eden aşamalarda ise, ölçeğin içeriğinin belirlenmesi için 

kavram analizine, literatür taramasına ve uzman görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır 

(105). Oluşturulan kavramsal yapının güvenirliğinin test edilmesinin yanı sıra 

geçerliği de değerlendirilmektedir. Geçerlik, bir ölçme aracının ‘neyi’, ‘ne kadar’, 

‘isabetli’ olarak ölçtüğünü göstermektedir (110). Bir ölçeğin geçerlik analizi “Kapsam 

Geçerliği, Yüzey geçerliği, Ölçüt/Uyum geçerliği ve Yapı geçerliği” gibi yöntemlerle 

yapılabilmektedir (105,110). 

Kapsam geçerliği; ölçülmek istenilen niteliğin tüm gözlenen ve ölçülebilen 

özelliklerinin bir ölçüm aracında bulunup bulunmadığı kapsam geçerliği ile test 

edilmektedir. Kapsam geçerliğinin test edilmesinde konu ile ilgili uzmanların görüşleri 

alınmaktadır (106). Uzmanların ilgili bilim alanında uzman ve ölçek sorusu hazırlama 

teknik ve yöntemlerini bilen kişilerden oluşması gerekmektedir. Söz konusu uzman 

grubunun en az 3 en fazla 20 kişiden oluşması arzu edilmektedir (110). Bu anlamda 

araştırmamızda ilgili konuya ilişkin görüş ve katkı sağlayabilecek yeterli sayıda 

uzman (8 uzman) tercih edilmiştir. Uzman görüşlerinin alınmasında Kapsam Geçerlik 

İndeksi kullanılmıştır. Uzmanlar maddeleri “Madde uygun değil”, “Biraz 

uygun/maddenin revizyonu gerekir”, “Oldukça uygun ancak ufak düzeltmeler gerekli” 

ve “Çok uygun” açısından değerlendirmişlerdir. Uzmanlardan alınan görüşler 

sonucunda Kapsam Geçerlik İndeksi oranı Davis tekniği kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Bu teknikle, 3 puan ve 4 puan seçeneklerini işaretleyen uzman 

sayısı toplam uzman sayısına bölünerek Kapsam Geçerlik İndeksi değeri 

hesaplanmıştır (105). Taslak ölçekte yer alan 27 maddenin Kapsam Geçerlik İndeksi 
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değerleri en düşük istendik değer olan 0,80’nin üzerinde bulunmuştur. Bununla 

birlikte uzman görüşleri doğrultusunda ölçekte yer alan yedi madde için (madde 1, 

madde 3, madde 6, madde 8, madde 11, madde 12, madde 16) düzeltmeler yapılmıştır. 

Ruhsal iyileşme Ölçeği’nin yapılan değişikliklerden sonra kapsam geçerlik çalışmaları 

tamamlanmıştır. 

Yüzey geçerliği; bir araştırmacı yüzey geçerliğini belirlerken, bir ölçeğin 

araştırılan yapıyı ölçüp ölçmediğine ilişkin arkadaş grubunun, konuya ilişkin uzman 

olmayan diğer kişilerin ve ön uygulamaya katılan cevaplayıcıların görüşlerinden 

edindiği bilgilerden faydalanmaktadır (11). Yüzey geçerliği, oluşturulan ölçekte 

uygun kelimeler ve doğru terimlerin kullanılması, maddelerin düzgün ve anlamlı 

şekilde ifade edilmesi, açık ve net bir anlam oluşturulması, belirsiz ve farklı anlama 

gelecek kelimelerin kullanılmaması gibi amaçlara hizmet etmektedir (113). Bu pilot 

araştırmada, aynı zamanda ölçeği cevaplayanların eğitim seviyelerine, kültürel 

özelliklerine ve yetenek düzeylerine uygun olup olmadığı da incelenmektedir (111). 

Bu araştırmada yüzey geçerliğini test etmek için geliştirilen ölçeğin 

anlaşılabilirlik ve uygulanabilirlik yönünden değerlendirilmesi için örneklem dışında 

tutulan 30 kanser tanısı alan birey ile ön uygulama yapılmıştır. Katılımcılardan gelen 

geribildirimler doğrultusunda geliştirilen ölçeğin yüzey geçerliğinin sağlandığı ve 

ilgili ölçeğin anlaşılır ve uygulanabilir olduğu düşünülmektedir. 

Ölçüt geçerliği; bir ölçme aracından elde edilen puan ya da bilgilerin 

geçerliğini test etmenin bir diğer yolu, bu ölçme aracından elde edilen bulguları bir dış 

ölçüt ile karşılaştırmak suretiyle test etmektir. Ölçüt geçerliğinde, geliştirilen ölçme 

aracını uygun bir ölçüt ile kararlaştırarak ölçeğe ilişkin ek kanıtlar toplamaya 

çalışılmaktadır. Ölçüt olarak alınacak olan ölçme aracının önceden güvenilir ve geçerli 

olduğunun ispatlanmış olması gerekmektedir (110). 

Ölçüt geçerliğinde, ölçüt olarak belirlenecek olan ölçme aracının genel olarak 

aynı ya da benzer bir niteliği ölçen bir ölçme aracı olması gerekmektedir. Bu nedenle 

ölçüt olarak alınan ölçme aracından elde edilen bulgular ile geliştirilmeye çalışılan 

ölçme aracından elde edilen bulgular arasında anlamlı bir korelasyon bulunması 
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gerekmektedir. Elde edilen korelasyon katsayısının yüksek çıkması ölçeğin ölçtüğü 

kavramı doğru olarak ölçtüğünü göstermektedir (111). 

Bu araştırmada, ülkemizde fiziksel hastalığı olan (kanser vs.) bireylerin ruhsal 

iyileşmelerini değerlendirmede kullanılan ve daha önce geçerlik ve güvenirliği 

değerlendirilmiş bir iyileşme ölçeği bulunmadığı için alternatif başka bir ölçek 

kullanılmıştır. Bu amaçla şizofreni tanısı alan bireylerin öznel iyileşme durumlarını 

değerlendirmek amacıyla Yıldız ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Öznel 

İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır (17). 

Ölçüt geçerliğinin değerlendirilmesinde, hesaplanan korelasyon katsayısı ile 

ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Büyüköztürk’ün belirttiğine göre, ölçeğin 

geçerliği için hesaplanan korelasyon katsayısı, istatistiksel anlamlılık bakımından 

yorumlanmaktadır ve geçerlik katsayısı için hesaplanan 0,30 ve daha yüksek 

korelasyonlar ölçeğin geçerli olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir 

(115,116). Benzer şekilde, Şencan “ilgili” ölçeklerle yapılan karşılaştırmalarda, 

belirsizliği ifade ettiği için, korelasyon katsayısının 0,30’un altında olmaması 

gerektiğini belirtmektedir (113). Bu bilgiler doğrultusunda, bu araştırmada ölçüt 

geçerliğinin doğrulanması için korelasyon katsayısının en az 0,30 olması kriter olarak 

kabul edilmiştir. 

Bu araştırmada ölçeğin ölçüt geçerliği için yapılan analizlerde, Ruhsal 

İyileşme Ölçeği ile Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r=0,89, p<0,001) (Çizelge 

4.10.). Sonuç olarak, bu araştırmada ölçüt geçerliği katsayısının literatürde belirtildiği 

üzere 0,30’un üzerinde olması, Ruhsal İyileşme Ölçeği’nin ölçüt geçerliğinin 

sağlandığının bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. 

Yapı geçerliği; ölçeğin ölçülmek istenen davranış ve kavramsal yapıya ilişkin 

soyut bir kavramı doğru şekilde ölçebilme derecesini göstermektedir. Bu araştırmada 

yapı geçerliğinin test edilmesinde, temelde birbiri ile bağlantılı değişkenleri belli bir 

kümede bir araya getirmeye yarayan faktör analizi yöntemi kullanılmıştır (107). Faktör 

analizi, birbiriyle ilişkili çok sayıda değişkeni bir araya getirerek, kavramsal olarak 

anlamlı daha az sayıda yeni değişkenler bulmayı ve keşfetmeyi amaçlayan çok 
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değişkenli bir istatistiksel yöntemdir (112). Faktör analizi açımlayıcı ve doğrulayıcı 

olmak üzere iki yöntemle yapılabilmektedir (106). Açımlayıcı faktör analizi, bir ölçme 

aracında yer alan maddelerin (değişkenlerin) kaç alt boyut altında toplanabileceğini ve 

aralarında ne tür bir ilişki olduğunu belirleme yöntemidir. Böylece ölçme aracındaki 

değişken sayısı azalmakta ve kuramsal yapı ile elde edilen yapının karşılaştırılması 

mümkün hale gelmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi ise elde edilen yapının 

doğrulanması işlemidir. Ölçek geliştirme çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizi 

yapmadan önce açımlayıcı faktör analizi yapılması önerilmektedir (110). Bu 

araştırmada da ilk önce ölçeğin yapı geçerliğinin test edilmesinde, faktör yapısını 

belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi, sonrasında ilgili maddelerin belirlenen 

faktör grubu içerisinde ağırlıklı olarak yer alıp almayacağına karar vermek amacıyla 

da doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 

Faktör analizinin yapılabilmesi için ilk olarak örneklemin faktör analizi için 

uygunluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Literatür incelendiğinde, faktör 

analizinin yapılabilmesi için örneklem büyüklüğü konusunda farklı yorumlar olduğu 

görülmektedir. Örneğin; “10 kuralı”nda ölçeğin değerlendirildiği çalışma grubunda 

madde başına en az 10 katılımcı, “100 kuralı”nda ise madde başına 5 katılımcı olmalı 

veya en az 100 kişiye ulaşılmalıdır. Faktör analizi için bir diğer seçenek ise KMO ve 

Bartlett testinin kullanılmasıdır. İyi bir faktör analizi için KMO indeks değerinin en az 

0,60 olması ve ayrıca Bartlett testinin anlamlı çıkması gerektiği belirtilmektedir 

(115,116). Bu araştırmada geliştirilen ölçeğin yapı geçerliğinin değerlendirilmesi için 

yapılan analizlerde elde edilen KMO ve Bartlett testi sonuçlarının anlamlı olduğu 

görülmüştür. Bu sonuçlar, örneklem büyüklüğünün faktör analizi yapılabilmesi için 

uygun olduğunu göstermektedir. İlaveten bu araştırmadaki örneklem büyüklüğünün 

(300 birey), veriler üzerinde faktör analizi yapılabilmesi için belirtilen “100 kuralı”nı 

da sağladığı görülmektedir. 

Faktör analizinde, uygun faktör sayısının belirlenmesinde birçok farklı ölçüt 

kullanılmaktadır. Bu araştırmada açımlayıcı faktör analizinin değerlendirilmesinde; öz 

değer, faktör yükü ve açıklanan varyans ölçütleri dikkate alınmıştır. Öz değer, her bir 

faktörün faktör yükü karelerinin toplamından elde edilen bir katsayıdır. Literatüre 

bakıldığında, özdeğer katsayısı “1” veya “1”in üzerindeki faktörlerin uygun faktör 
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olarak kabul edildiği görülmektedir (119). Faktör yük değeri, maddelerin faktörlerle 

olan ilişkisini açıklayan bir katsayıdır. Poyraz ve arkadaşları faktör yükünün 0,30’un, 

Ustasüleyman ve arkadaşları ise 0,50’nin üzerinde olması gerekliliğini belirtmişlerdir 

(117,120). Açıklanan varyans, anlamlı öz değerlerin (1’in üzeri) toplamının, toplam 

ifade sayısına bölünüp yüzdesinin alınması ile elde edilmektedir (119). Açıklanan 

varyans oranının toplam varyans üzerinden %50’yi geçmesi faktör analizi için önemli 

bir kriterdir. Çünkü oluşturulan faktör yapısı toplam değişken varyansının yarısından 

azını açıklıyor ise temsil yeteneğinden söz etmek yanlış olmaktadır (119). Tek faktörlü 

ölçeklerde açıklanan varyansın %30 ve daha fazla olması da yeterli görülebilmektedir 

(117). Açıklanan varyansın yüksek olması, ilgili kavram ya da yapının o denli iyi 

ölçüldüğünün bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır (112). 

Bu araştırmada açımlayıcı faktör analizi sonunda alt faktörlerin elde 

edilemediği, tek faktörden oluşan bir yapı olduğu tespit edilmiştir. Maddelere ait faktör 

yükleri incelendiğinde faktör yüklerinin 0,534-0,848 arasında değiştiği görülmüştür 

(Çizelge 4.8.). Faktör yükü kriterini 0,50 üzeri olarak kabul ettiğimizde bütün 

maddelerin bu kriteri karşılayarak yeterli düzeyde faktör yüklerine sahip olduğu 

saptanmıştır. Araştırmamızda tek faktörlü yapı için açıklanan varyans %50,343 

bulunmuştur. Sonuç olarak maddelerin toplandığı boyutlar ve faktör yüklerine en 

uygun çözümlemenin tek faktörlü yapı olduğuna karar verilmiştir. Ölçeğin açıklanan 

varyans oranının yeterli (%50,343) olması ve bütün maddelerin aynı ölçmeyi (ruhsal 

iyileşmeyi değerlendirme) yapması nedeniyle tek boyutlu bir ölçek olarak 

kullanılmasının daha uygun olabileceği düşünülmüştür. 

Bu araştırmada elde edilen ölçüm modeline AMOS programı kullanılarak 

doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde uyum iyiliği 

ölçümlerine bakılmıştır. Bu ölçümler yani uygunluk istatistikleri tasarlanan modelin 

gerçek ile ne derece uyuştuğunu test eder, dolayısıyla modelin yapısal geçerliliğini 

ortaya koymaktadır (119). Doğrulayıcı faktör analizinde öncelikli olarak ki-kare (χ2) 

uyumluluk indeksi incelenmiş ve daha sonra ki-kare (χ2) uyum istatistiğinin serbestlik 

derecesine oranına bakılmıştır. χ2/Sd oranının 3’ün altında olması mükemmel uyuma 

3 ile 5 arasında olması kabul edilebilir (iyi) uyuma işaret etmektedir (11). Bu 

araştırmada χ2/Sd oranı 2,635 olarak hesaplanmış ve χ2/Sd değeri 3’ün altında değer 
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alarak mükemmel uyum göstermiştir. Elde edilen modelin uygunluğuna bakıldığında 

RMSEA için 0,074, GFI için 0,842, CFI için 0,914 değerleri bulunmuştur. Sonuç 

olarak bulgular yapısal modelin kabul edilebilirliğini desteklemektedir. Bir model 

yüksek faktör yükleri verebilir fakat örneklemin kovaryans matrisi ile tasarlanan 

kovaryans matrisi arasındaki benzerlik; bir başka deyişle model uygunluğunun test 

edilmesi en az faktör yüklerinin ve faktörlerin varlığı kadar önemlidir (119). Bu 

araştırmada da modelin uygunluk testi aşamasında tek bir değer yerine birden çok 

değere bakarak modelin iyi uyum gösterdiği sonucuna varılmıştır. 

5.2.2. “Ruhsal İyileşme Ölçeği”nin Sosyodemografik ve Hastalık 

Özelliklerine Göre Dağılımına İlişkin Tartışma 

Bu bölümde, ‘Ruhsal İyileşme Ölçeği’nin kanser tanısı alan bireylerden oluşan 

bir örneklemde uygulanması sonucu elde edilen puanların sosyodemografik ve 

hastalık özelliklerine göre dağılımının incelendiği bulgular tartışılmıştır. 

Yaş, cinsiyet, çocuk sahibi olma, gelir, eğitim, medeni ve çalışma durumu gibi 

değişkenler, demografik faktörlerin içeriğini oluşturmaktadır (107). ‘Ruhsal iyileşme’ 

kavramı ise bu araştırma kapsamında görece yeni geliştirilen bir kavramdır. Literatür 

incelendiğinde, söz konusu demografik değişkenlerin fiziksel hastalık deneyimi 

yaşayan bireylerin ruhsal iyileşmelerini yordayan veya aralarındaki ilişkiyi inceleyen 

bir çalışmaya rastlanmamıştır. İlaveten literatürde demografik faktörler ile iyileşme 

ilişkisinin incelendiği randomize kontrollü çalışmalardan elde edilen sistematik 

derlemelerin olmadığı görülmüştür.  

Araştırmamızda medeni duruma bakıldığında evli olan bireylerin dul ve 

boşanmış olan bireylere göre ruhsal iyileşme puan ortalamaları anlamlı derecede daha 

yüksek çıkmıştır. Yetişkin kanser hastalarının hastalık deneyimleri ve hasta-yakın 

ilişkisinin sosyolojik açıdan ele alındığı ülkemizde yürütülen nitel bir çalışmada, aile 

yapısı özelliklerinin, aile içi ilişkilerinin ve aile bireylerinin birbirlerine olan 

bağlılığının kanser tanısı ile birlikte yeniden şekillendiği ve artan bağların bireyler 

üzerindeki olumlu etkileri gösterilmiştir (50). Aynı şekilde, kanser tanısı alan 

bireylerle yapılan farklı çalışmalarda, eşlerden gelen desteğin bireyin hastalıkla baş 

edebilmesinde, hastalığa psikososyal açıdan uyum sağlayabilmesinde ve yaşadığı 

ruhsal sorunların azalmasında etkili olduğu gösterilmiştir (33,50). Araştırmamızda 
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oluşturduğumuz kavramsal çerçeveden baktığımızda, evli olanların, eşlerinden 

duygusal ve araçsal destek alabildikleri, kendilerini iyi hissettikleri bir ilişkinin içinde 

oldukları ve duygularını paylaşabildikleri, tüm bunların bireyin ruhsal iyileşmesine 

etkisi olabileceği bu nedenle yüksek puanlar aldıkları düşünülmektedir.  

Araştırmamızda çalışma durumuna bakıldığında çalışan bireylerde çalışmayan, 

emekli ve öğrenci olan bireylere göre ruhsal iyileşmenin daha yüksek seviyede olduğu 

tespit edilmiştir. Bireyin hastalık deneyimini tecrübe ederken bir yandan çalışıyor 

olması mesleki rollerini yerine getirebilmesine, amaçları için eyleme geçebilmesine, 

sosyal ilişkilerini devam ettirebilmesine fırsat sunmaktadır (3). Çalışmakta olan 

bireylerin ruhsal olarak iyileşmeleri bu durumla ilişkili olabilir. Araştırmamızda 

oluşturduğumuz kavramsal çerçeveden baktığımızda da, çalışan bireylerin hastalıkları 

devam etse de rol ve işlevlerini yeniden tanımlayabildikleri, devam ettirebildikleri 

veya geliştirebildikleri, güçlü yönlerine odaklanabildikleri, içinde bulundukları 

durumla baş edebileceklerine dair inançlarını devam ettirdikleri ve kendilerini bir 

grubun veya topluluğun bir parçası olarak gördükleri, toplumsal aidiyetlerini iş 

anlamında sürdürdükleri, tüm bunların bireyin ruhsal iyileşmesine etkisi olabileceği 

değerlendirilmektedir. 

Katılımcıların hastalık özelliklerine göre ruhsal iyileşme puanları 

incelendiğinde; eşlik eden fiziksel bir hastalık bulunma durumu ile ruhsal iyileşme 

arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir (Çizelge 4.5.). Bununla birlikte, tanı 

süresi ve eşlik eden ruhsal hastalık durumu ile ruhsal iyileşme arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.5.). Tanı süresi 0-1 yıl olan bireylerin ruhsal 

iyileşme puan ortalamalarının, tanı süresi 1-5 yıl olan bireylere göre daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Tanıdan sonra geçen sürenin artmasının, hastalığın evresinin 

değişme ihtimali, hastalığın nüksetme ihtimali, uzun süre yaşanan zorlayıcı 

semptomlar (ağrı, ateş vs.), iyileşmeye dair umudun azalması ile ilişkili olabileceği ve 

ruhsal iyileşmeyi etkileyebileceği düşünülebilir. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

6.1. SONUÇ 

“Ruhsal iyileşme” kavramı ile ilgili bir kavramsal çerçeve oluşturulması ve 

ruhsal iyileşmenin değerlendirilmesine yönelik “Ruhsal İyileşme Ölçeği”nin 

geliştirilmesi, güvenirlik ve geçerliğinin test edilmesi amacıyla yapılan araştırmanın 

sonuçları aşağıda yer almaktadır: 

• “Ruhsal İyileşme” ile ilgili tanımlayıcı kavramlar ve ilişkili diğer kavramların yer 

aldığı bir kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. 

• Ruhsal iyileşme temelde “bireysellik, güçlenme, anlam bulma, umut, ilişki 

ve destek” kavramlarına dayanan çok boyutlu bir kavramdır. 

• Kanser tanısı alan bireylerin ruhsal iyileşmelerini değerlendirmede güvenilir ve 

geçerli bir ölçek geliştirilmiştir. 

• “Ruhsal İyileşme Ölçeği” taslak versiyonu 87 maddeden, pilot versiyonu 27 

maddeden, beta versiyonu ise toplam 24 maddeden oluşmuştur. Beta versiyonu 

faktör analizi sonucu pilot versiyondan çıkarılan 10., 25. ve 27. maddeler sonucu 

ortaya çıkmıştır. 

• “Ruhsal İyileşme Ölçeği” uygulaması sonrası 27 madde için hesaplanan Cronbach 

alfa katsayısı 0,955, faktör analizi sonucunda elenen 3 madde sonrasında kalan 24 

madde için hesaplanan Cronbach alfa ise yine 0,955 olarak hesaplanmıştır. 

• Test-tekrar test güvenirliği için yapılan korelasyon analizinde, katılımcıların ilk 

uygulama ve tekrar uygulama sonucunda aldıkları ölçek puanları arasında anlamlı 

ve pozitif bir korelasyon olduğu bulunmuştur (r=0,767; p<0,001).  

• “Ruhsal İyileşme Ölçeği” için yapılan iç tutarlılık analizleri sonucu ölçeğin 

güvenilir olduğu belirtilerek, Hipotez 1a kabul edilmiştir. 

• Uzmanlardan alınan görüşler sonucunda Kapsam Geçerlik İndeksi oranı Davis 

tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. Uzman görüşleri sonrasında taslak 
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ölçekteki 87 maddeden 27’sinin Kapsam Geçerlik İndeksi oranı 0,80’in üzerinde 

bulunmuştur. Geriye kalan 60 madde taslak ölçekten çıkarılmıştır. 

• Örneklem dışında tutulan 30 kanser tanısı alan birey yapılan ile ön uygulama 

sonucunda, katılımcılardan gelen geribildirimler doğrultusunda geliştirilen 

ölçeğin yüzey geçerliğinin sağlandığı ve ilgili ölçeğin anlaşılır ve uygulanabilir 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

•  Ölçüt geçerliğinin değerlendirilmesi amacıyla “Ruhsal İyileşme Ölçeği” ile 

“Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği” arasındaki uyum değerlendirilmiştir. 

İki ölçek arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu, yani “Ruhsal İyileşme 

Ölçeği”nin “Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği” yerine kullanılabileceği 

saptanmıştır (r=0,89, p<0,001). 

• “Ruhsal İyileşme Ölçeği”nin yapı geçerliği aşamasında uygulanan faktör analizi 

sonucu, ölçek maddeleri toplam varyansın %50,343’ünü açıklayan, tek faktörlü 

bir yapı oluşturmuştur. 

• “Ruhsal İyileşme Ölçeği”nin geçerliğinin değerlendirilmesi aşamasında 

kullanılan kapsam geçerliliği, yüzey geçerliliği, ölçüt geçerliliği ve yapı 

geçerliliği sonuçları neticesinde ölçeğin geçerli olduğu belirtilerek, Hipotez 1b 

kabul edilmiştir. 

6.2.ÖNERİLER 

Araştırma kapsamında oluşturulan “ruhsal iyileşme” kavram haritası ve 

“Ruhsal İyileşme Ölçeği”ne ilişkin elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki 

önerilerde bulunulmuştur. 

• Fiziksel hastalık deneyimi olan bireylerin tedavi ve bakımında “ruhsal iyileşme” 

kavramı aktif yer alabilir, oluşturulan kavram haritası bu konuda bir rehber 

olabilir. 

• Fiziksel hastalık deneyimi olan bireylerin ruhsal iyileşme düzeyinin saptanması, 

ruhsal iyileşmeyi etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, geri bildirimler 
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doğrultusunda tedavi ve bakıma yön verilebilmesi açısından kavram haritası ve 

ölçek klinik uygulamalarda kullanılabilir. 

• Ruhsal iyileşme kavramına ilişkin farkındalığın oluşması, uygulamaya aktarma 

ve gelişen güncel bilgilerin takibinin değerlendirilmesi açısından kavram haritası 

ve ölçek araştırmalarda kullanılabilir. 

• Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizinin test edilmesinde, ilerleyen çalışmalarda daha 

büyük örneklemle ve sadece kanser tanısı alan birey değil, diğer fiziksel hastalığı 

olan bireylerden oluşan örneklemle çalışılması önerilmektedir. 
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8. EKLER 

EK-1.  Etik Kurul Onayı 

  



104 

 

EK-2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi 

Onkoloji Kliniği ve Hematoloji Kliniği İzni 
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EK-2. (Devam) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği ve Hematoloji Kliniği İzni 
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EK-3. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Araştırma GEAH Bilimsel Araştırma Kurumu (TUEK) Onayı 
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EK-4. Yarı Yapılandırılmış Niteliksel Görüşme Formu 

1. “İyileşme” nin sizin için anlamı nedir? 

       Alternatif: “İyileşme” denildiğinde aklınıza ne gelmektedir? 

2.  Ne/ neler olursa kendinizi iyileşmiş olarak kabul edersiniz? 

3.  “Ruhsal iyileşme” nin sizin için anlamı nedir? 

      Alternatif: Ruhsal olarak iyileşmek denildiğinde aklınıza ne gelmektedir? 

4.  Ne/neler olursa kendinizi ruhsal olarak iyileşmiş kabul edersiniz? 
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EK-5. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur (Rıza) Formu 

BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 

 “Ruhsal İyileşme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Kanser Tanısı Alan Birey 

Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirliğinin Test Edilmesi” isimli bir çalışmada yer 

almak üzere davet edilmiş bulunmaktasınız. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına 

dayalıdır. Bu araştırma kapsamında size herhangi bir girişim yapılmayacaktır ancak; 

size ait bazı bilgiler elde etmek istediğimiz için izninizi almak amacı ile bu form 

hazırlanmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul ettiğiniz takdirde parasal yük altına 

girmeyeceksiniz ve size de herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. İstediğiniz takdirde 

çalışmadan ayrılma hakkına sahipsiniz. Size ait bilgilerin, kimliğiniz açıklanmamak 

kaydı ile bilimsel amaçla kullanımını onaylar iseniz bu formu imzalamanız 

istenecektir. Bu araştırma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem YÜKSEL’in sorumluluğu altında olup Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği AD. 

Doktora Öğrencisi Reyhan DOĞAN’ın doktora tezidir. 

(Katılımcının/Hastanın Beyanı) 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri 

Hemşireliği AD. Doktora Öğrencisi Reyhan DOĞAN tarafından tıbbi bir araştırma 

yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı ve ilgili 

metni okudum. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı” olarak davet 

edildim. 

Araştırmaya katılmam konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. 

Eğer katılmayı reddedersem, bu durumun tıbbi bakımıma ve hekim/hemşire ile olan 

ilişkime herhangi bir zarar getirmeyeceğini de biliyorum. Projenin yürütülmesi 

sırasında herhangi bir neden göstermeden araştırmadan çekilebilirim (Ancak 

araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan çekileceğimi önceden 

bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim). Araştırma için yapılacak harcamalarla 

ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına girmiyorum. Bana da bir ödeme 

yapılmayacaktır. 
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Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Bu 

koşullarla söz konusu klinik araştırmaya kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama 

olmaksızın, gönüllülük içerisinde katılmayı kabul ediyorum. İmzalı bu form kâğıdının 

bir kopyası bana verilecektir. 

Hastanın  

Adı-Soyadı:  

Adres:    

Tel: 

İmza:   

Tarih:   

Sorumlu araştırmacı 

Adı soyadı, unvanı: 

Adres: 

Tel 

İmza: 

Tarih: 
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EK-6 (A). Tanıtıcı Bilgi Formu 

 

1. Yaşınız: ………. 

 

2. Cinsiyet:    

a. Kadın     b. Erkek 

 

3. Medeni durumunuz:  

a. Evli   b. Bekar 

 

4. Çocuğunuz var mı?     

a. Evet (kaç tane belirtiniz….)  b. Hayır 

 

5. Mesleğiniz:                  

 

6. Şuan ki çalışma durumunuz?     

 a. Çalışıyorum          b. Çalışmıyorum 

 

7. Gelir durumunuz:  

a. Gelir giderden az    b. Gelir giderden fazla     c. Gelir gidere eşit 

 

8. Eğitim durumunuz:  

a. İlköğretim     b. Lise    c. Ön lisans /Üniversite   d. Yüksek Lisans/ Doktora 

 

9. Birlikte yaşadığınız kişiler:  

a. Yalnız    

b. Eşi ile birlikte        

c. Eş ve çocukları ile birlikte                                        

d. Anne babası ile birlikte       

e. Diğer 

 

10. Hastalık tanınız:………………… 

 

11. Tanı almanızdan beri ne kadar zaman geçti? ……………………ay/yıl 

 

12. Hastalığınız hangi evrede:  

a. İlk Evre     b. Orta Evre     c. İleri Evre 

 

13. Hastalığınıza eşlik eden başka hastalığınız var mı:   

a. Evet (belirtiniz)                       b. Hayır 

 

14. Hastalığınıza eşlik eden ruhsal bir hastalığınız var mı:  

a. Evet (belirtiniz)                 b. Hayır 
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EK-6 (B). Ruhsal İyileşme Ölçeği 

Sayın katılımcı, bu ölçekte hastalık deneyimi yaşayan bireylerde ruhsal 

iyileşmeyi değerlendiren ifadeler yer almaktadır. Lütfen ölçekte yer alan ifadeleri, 

sizin için en uygun olduğunu düşündüğünüz “Hiç Katılmıyorum”, ”Katılmıyorum”, 

“Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” seçeneklerinden birisini 

işaretleyerek cevaplayınız. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Bu nedenle lütfen boş 

bırakmayınız. 

RUHSAL İYİLEŞME ÖLÇEĞİ 
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1 2 3 4 5 

1.   Aynı hastalığa sahip insanların yaşadıkları birbirinden farklıdır.      

2.   Bu hastalık kendimi daha iyi tanımama fırsat verdi.      

3.   Hastalığın yaşattığı sıkıntıları dert etmiyorum, evde/iş yerinde yapmam  

       gerekenleri iyi kötü yapıyorum. 

     

4.   Hastalıktan kaynaklanan sorunlarla baş edemiyorum.      

5.   Hastalığımla ilgili gerçekleri kabul ediyorum.      

6.   Şu an yapamadıklarıma değil, yapabileceğim şeylere odaklanıyorum.      

7.   Bu hastalık güçlü yönlerimi keşfetmeme neden oldu.      

8.   Hastalıktan sonra kendi kararlarımı alamayacak duruma geldim.      

9.   Hayatımın kontrolü elimde değil.      

10. Bana pişmanlık veren şeyleri artık değiştirmem lazım.      

11. Hastalıktan sonra değiştirmem gereken şeyler olduğunu fark ettim.      

12. Hastalıktan sonra kendimi değiştirmek için yeni kararlar aldım.      

13. Her şeyde bir hayır olduğu gibi bu hastalıkta da bir hayır olduğuna inanıyorum.      

14. Neden tüm bunları yaşadığıma ilişkin artık bir cevap buldum.      

15. Hastalıkla baş etme kapasitem olduğuna inanıyorum.      

16. Hastalıktan sonra karşılaştığım engellerin üstesinden gelebildiğimi gördüm.      

17. Karşılaştığım güçlüklerin üstesinden gelebileceğime dair umudum var.      

18. İyileşme konusunda iyimserim.      

19. Hastalığın kötü yanları olduğu kadar iyi yanları da olabilir.      

20. Bir sıkıntı yaşadığımda arayıp yardım alabileceğim kişiler (arkadaş, aile üyesi vs.) 

var. 

     

21. Bu hastalık ilişkilerimin güçlenmesine neden oldu.      

22. Hastalandıktan sonra duygularımı paylaşmanın bana iyi geldiğini fark ettim.      

23. Hastalıktan önce görüştüğüm kişilerin beni hala arayıp sorması bana iyi geliyor.      

24. Çevremdekilerin duygularımı önemsemesi iyileşmemi kolaylaştırıyor.      

25. Hastalıktan dolayı yapamadığım ve sorumlu olduğum işlerde yakınlarımdan yardım  

       alıyorum. 

     

26. Bu hastalık ile ilgili bana doğru bilgi verecek kaynakların (doktor, hemşire vb.)     

       varlığı beni rahatlatıyor. 

     

27. Diğer hastaların sorunlarını nasıl çözdüğünü öğrenmek bana iyi geliyor.      
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EK-6 (C). Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği 

 

Hastalığınızın tedavisi ile birlikte iyileşme durumunuzu 

değerlendirmek amacıyla aşağıda bazı ifadeler verilmiştir. 

Lütfen bunlarla ilgili olarak size en uygun olan seçeneği 

işaretleyiniz. 
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1. Geleceğimle ilgili umutlarım var           

2. Ulaşmak istediğim hedeflerim var           

3. Hedeflerimi gerçekleştirebileceğime inanıyorum           

4. Yeni ilgi alanları ediniyorum           

5. Çevrem de ailem dışında da güvenebileceğim insanlar var           

6. Gereksinim duyduğumda çevremden yardım istiyorum           

7. Kendime güveniyorum           

8. Karşılaştığım zor durumlarla başa çıkabiliyorum           

9. Çevremdeki insanlar bana güveniyor           

10. Çevrem tarafından aranan ve önemsenen birisiyim           

11. Hastalığımın tedavisi için elimden geleni yapıyorum           

12. Hastalığımın belirtileriyle başa çıkabiliyorum           

13. Başka kişilerle olumlu ilişkiler kuruyorum           

14. Kendimi toplumun bir üyesi olarak görüyorum           

15. Sosyal etkinliklere katılıyorum           

16. Boş zamanlarımı faydalı bir şekilde değerlendiriyorum           

17. Benden beklenen görevleri (öğrenci, işçi, memur, ev 

hanımı gibi) yerine getiriyorum 
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EK-6 (D). Öznel İyileşmeyi Değerlendirme Ölçeği Kullanım İzni 
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EK-7. Ruhsal İyileşme Ölçeği Taslak/Pilot/Beta Versiyonları Ruhsal İyileşme 

Ölçeği Taslak Versiyonu 

RUHSAL İYİLEŞME ÖLÇEĞİ 
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1.Herkesin hastalığını yaşayış biçimi birbirinden farklıdır.           

2.Aynı hastalığa sahip insanların yaşadıkları birbirinden farklıdır.           

3.Herkes hastalığı birbirinden farklı şekilde yaşar.           

4.Herkesin hastalığı yaşayışı farklılık gösterir.           

5.Aynı hastalığa sahip olsam da diğerlerinden farklıyım.           

6.Hastalığı yaşayış biçimi kişiden kişiye farklılık gösterir.           

7.Bu hastalığın tanısını alan herkes hep aynı şeyleri yaşar.           

8.Hastalığın bana kattığı olumlu şeyler de var.           

9.Hastalığın yaşattığı sıkıntılara rağmen kendimi olduğum gibi kabul 

edebiliyorum. 
          

10.Hastalık benim sadece bir parçam.           

11.Hastalık sürecinde kim olduğumu yeniden düşündüm.           

12.Daha önce hiç fark etmediğim yönlerimi keşfettim.           

13.Bu hastalık kendimi daha iyi tanımama fırsat verdi.           

14.Artık ben diye bir şey yok, sadece hastalık var.           

15.Hastalık kendimi (isteklerimi, istemediklerimi vs.) fark etmeme neden oldu.           

16.Hastalığı kendimi olumlu yönde değiştirmek için bir sebep olarak 

görüyorum. 
          

17.Hastalığın yaşattığı sıkıntıları dert etmem, evde/iş yerinde yapmam 

gerekenleri iyi kötü yaparım. 
          

18.Hastalıkla beraber değişen görevlerimi (anne/baba, öğrenci vb.) 

yapabildiğim kadar yapıyorum. 
          

19.Hastalığa rağmen sürdürebileceğimin sorumluluklarımın farkındayım.           

20.Hastalık devam ettiği sürece görevlerimi yerine getirebileceğime 

inanmıyorum. 
          

21.Yapmam gereken işleri (evde, işte) hastalığa rağmen yapmanın/yaptırmanın 

bir yolunu bulurum. 
          

22.Hastalık süresince karşılaştığım sorunlar ile baş etmede yeni yollar 

bulabilirim. 
          

23.Hastalığın yarattığı sorunlarla nasıl daha iyi baş edilir öğreniyorum.           

24.Hastalıkla birlikte sorunlarımı çözmede yeni yollar geliştirdim.           

25.Hastalık süresince karşılaştığım sorunlarımı çözmede yeni yollar 

geliştirdim. 
          

26.Hastalıktan kaynaklanan sorunlarla baş edemem.           

27.Hastalık süresince karşılaştığım sorunları nasıl çözeceğimi bilemiyorum.      

28.Hastalık öncesi çözemediğim sorunlarımı artık daha kolay çözebiliyorum.      
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EK-7.(Devam) Ruhsal İyileşme Ölçeği Taslak/Pilot/Beta Versiyonları Ruhsal 

İyileşme Ölçeği Taslak Versiyonu 

RUHSAL İYİLEŞME ÖLÇEĞİ 
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29.Bu hastalık neden benim başıma geldi bilmiyorum.           

30.Keşke bu hastalığa sahip olmasaydım.           

31.Hastalığı kabul etmek benim için çok zor.           

32.Hastalığımla ilgili gerçekleri kabul ediyorum.           

33.Hastalık süresince yapabileceğim şeylere odaklanırım.           

34.Hastalık süresince güçlü yönlerime odaklanırım.            

35.Hastalık süresince zayıf yönlerimi fark ettim.            

36.Bu hastalıkla beraber kendimi psikolojik olarak güçsüz hissediyorum.           

37.Bu hastalık güçlü yönlerimi keşfetmeme neden oldu.           

38.Sorunlara değil onları nasıl çözeceğime bakarım.           

39.Hastalık ile ilgili konularda karar alma hakkım var.           

40.Hayatım ile ilgili konularda karar alma hakkım var.           

41.Hastalıkla beraber kendi kararlarımı alamayacak duruma geldim.           

42.Hayatımda kontrol edebildiğim şeyler var.           

43.Hayatımın kontrolü elimde değil.           

44.Hastalık ile birlikte hayatımı yeniden değerlendirme fırsatım oldu.           

45.Hastalık hayatımı yeniden gözden geçirmemi sağladı.           

46.Bana pişmanlık veren şeyleri artık değiştirmem lazım.           

47.Hastalıkla birlikte değiştirmem gereken şeyler olduğunu fark ettim.           

48.Hastalık ile birlikte kendimi değiştirmek için yeni hedefler belirledim.           

49.Hastalık ile birlikte kendimi değiştirmek için yeni kararlar aldım.           

50.Hastalık ile birlikte kendimi değiştirmek için bir şeyler yapmaya hazırım.           

51.Hastalık ile birlikte kendimi değiştirmek için aldığım yeni kararları 

uygularım. 
          

52.Dini inancım hastalığa bakış açımı iyi yönde etkiledi.           

53.Dini inancım iyileşmeme yardımcı olur.           

54.Herşey de bir hayır olduğu gibi bu hastalıkta da bir hayır olduğuna 

inanıyorum. 
          

55.Bir günah / kusur işledim ki, bu hastalık başıma geldi.      

56.İyileşeceğime inanıyorum.      

57.Ümidimi kaybedersem iyileşemem.      

58.İyileşmenin mümkün olduğuna inanıyorum.      
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EK-7.(Devam) Ruhsal İyileşme Ölçeği Taslak/Pilot/Beta Versiyonları Ruhsal 

İyileşme Ölçeği Taslak Versiyonu 

RUHSAL İYİLEŞME ÖLÇEĞİ 
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59.Hiçbir şeyin iyi olacağına inanmıyorum.           

60.Geleceğim hakkında iyimserim.           

61.Hastalık ile ilgili olumlu şeyler düşünürüm.           

62.İyileşme konusunda iyimserim.           

63.Herşey güzel olacak.           

64.Hastalığın kötü yanları olduğu kadar iyi yanları da olabilir.           

65.Bir sıkıntı yaşadığımda arayıp yardım alabileceğim kişiler (arkadaş/aile 

üyesi vs.) var. 
          

66.Bu hastalık ilişkilerimin güçlenmesine neden oldu.             

67.İyileşmem için arkadaş/aile ile bağlarımı koparmamam lazım.           

68.İlişkiyi sürdürmem (aile/arkadaş) iyileşmeme yardım eder.           

69.Çevremdeki insanlar ile duygularımı paylaşabilirim.           

70.Duygularımı beni anlayan insanlar ile paylaşırım.           

71.Duygularımı paylaşmak bana iyi gelir.           

72.Duygularımı tek başıma yaşarım.           

73.Duygularımı paylaşacağım kimsem yok.           

74.Hastalıktan önce görüştüğüm kişilerin, beni hala arayıp sorması bana iyi 

gelir. 
          

75.Ben de bu toplumun bir parçasıyım.           

76.Kendimi toplumdan dışlanmış hissediyorum.           

77.Çevremdekilerin bana verdiği moral iyileşmemi sağlıyor.           

78.Benim iyileşmemde çevremdekilerin duygusal desteği önemlidir.            

79.Keşke çevremde bana duygusal yönden destek olan birileri olsaydı.           

80.Bana değer veren insanlar var.           

81.Çevremdekilerin bana verdiği duygusal destek iyileşmeme katkı sağlıyor.           

82.Çevremdekilerin bana verdiği duygusal destek sayesinde iyileşmem 

kolaylaşıyor. 
          

83.Çevremdekiler bana duygusal destek vermiyor.           

84.Hastalıktan dolayı yapamadığım ve sorumlu olduğum işlerde yakınlarımdan 

yardım alıyorum. 
          

85.Hastalık sürecinde fatura ödeme, ev işi yapma vs. gibi problemlerimde 

destek aldım. 
          

86.Bu hastalık ile ilgili bana doğru bilgi verecek kaynaklar (doktor, hemşire, 

diğer hastalar) var. 
          

87.Diğer hastaların sorunlarını nasıl çözdüğünü öğrenmek bana iyi geliyor.           
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EK-7. (devam) Ruhsal İyileşme Ölçeği Taslak/Pilot/Beta Versiyonları Ruhsal 

İyileşme Ölçeği Pilot Versiyonu 

RUHSAL İYİLEŞME ÖLÇEĞİ 
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1.   Aynı hastalığa sahip insanların yaşadıkları birbirinden farklıdır.           

2.   Bu hastalık kendimi daha iyi tanımama fırsat verdi.           

3.  Hastalığın yaşattığı sıkıntıları dert etmiyorum, evde/iş yerinde yapmam 

gerekenleri iyi kötü yapıyorum. 
          

4.   Hastalıktan kaynaklanan sorunlarla baş edemiyorum.           

5.   Hastalığımla ilgili gerçekleri kabul ediyorum.           

6.   Şu an yapamadıklarıma değil, yapabileceğim şeylere odaklanıyorum.           

7.   Bu hastalık güçlü yönlerimi keşfetmeme neden oldu.           

8.   Hastalıktan sonra kendi kararlarımı alamayacak duruma geldim.           

9.   Hayatımın kontrolü elimde değil.           

10. Bana pişmanlık veren şeyleri artık değiştirmem lazım.           

11. Hastalıktan sonra değiştirmem gereken şeyler olduğunu fark ettim.           

12. Hastalıktan sonra kendimi değiştirmek için yeni kararlar aldım.           

13. Her şeyde bir hayır olduğu gibi bu hastalıkta da bir hayır olduğuna 

inanıyorum. 
          

14. Neden tüm bunları yaşadığıma ilişkin artık bir cevap buldum.           

15. Hastalıkla baş etme kapasitem olduğuna inanıyorum.           

16. Hastalıktan sonra karşılaştığım engellerin üstesinden gelebildiğimi 

gördüm. 
          

17. Karşılaştığım güçlüklerin üstesinden gelebileceğime dair umudum 

var. 
          

18. İyileşme konusunda iyimserim.           

19. Hastalığın kötü yanları olduğu kadar iyi yanları da olabilir.           

20. Bir sıkıntı yaşadığımda arayıp yardım alabileceğim kişiler (arkadaş, 

aile üyesi vs.) var. 
          

21. Bu hastalık ilişkilerimin güçlenmesine neden oldu.           

22. Hastalandıktan sonra duygularımı paylaşmanın bana iyi geldiğini fark 

ettim. 
          

23. Hastalıktan önce görüştüğüm kişilerin beni hala arayıp sorması bana 

iyi geliyor. 
          

24. Çevremdekilerin duygularımı önemsemesi iyileşmemi kolaylaştırıyor.           

25. Hastalıktan dolayı yapamadığım ve sorumlu olduğum işlerde 

yakınlarımdan yardım alıyorum. 
          

26. Bu hastalık ile ilgili bana doğru bilgi verecek kaynakların (doktor, 

hemşire vb.) varlığı beni rahatlatıyor. 
          

27. Diğer hastaların sorunlarını nasıl çözdüğünü öğrenmek bana iyi 

geliyor. 
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EK-7. (devam) Ruhsal İyileşme Ölçeği Taslak/Pilot/Beta Versiyonları Ruhsal 

İyileşme Ölçeği Beta Versiyonu 

RUHSAL İYİLEŞME ÖLÇEĞİ BETA VERSİYONU 

H
iç

 K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

K
a

ra
rs

ız
ım

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

T
a

m
a

m
en

 K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

1.   Aynı hastalığa sahip insanların yaşadıkları birbirinden farklıdır.           

2.   Bu hastalık kendimi daha iyi tanımama fırsat verdi.           

3.   Hastalığın yaşattığı sıkıntıları dert etmiyorum, evde/iş yerinde yapmam 

gerekenleri iyi kötü yapıyorum. 
          

4.   Hastalıktan kaynaklanan sorunlarla baş edemiyorum.           

5.   Hastalığımla ilgili gerçekleri kabul ediyorum.           

6. Şu an yapamadıklarıma değil, yapabileceğim şeylere odaklanıyorum.           

7.   Bu hastalık güçlü yönlerimi keşfetmeme neden oldu.           

8.   Hastalıktan sonra kendi kararlarımı alamayacak duruma geldim.           

9.   Hayatımın kontrolü elimde değil.           

10. Hastalıktan sonra değiştirmem gereken şeyler olduğunu fark ettim.           

11. Hastalıktan sonra kendimi değiştirmek için yeni kararlar aldım.           

12. Her şeyde bir hayır olduğu gibi bu hastalıkta da bir hayır olduğuna 

inanıyorum. 
          

13. Neden tüm bunları yaşadığıma ilişkin artık bir cevap buldum.           

14. Hastalıkla baş etme kapasitem olduğuna inanıyorum.           

15. Hastalıktan sonra karşılaştığım engellerin üstesinden gelebildiğimi 

gördüm. 
          

16. Karşılaştığım güçlüklerin üstesinden gelebileceğime dair umudum var.           

17. İyileşme konusunda iyimserim.           

18. Hastalığın kötü yanları olduğu kadar iyi yanları da olabilir.           

19. Bu hastalık ilişkilerimin güçlenmesine neden oldu.            

20. Hastalandıktan sonra duygularımı paylaşmanın bana iyi geldiğini fark 

ettim.  
          

21. Hastalıktan önce görüştüğüm kişilerin beni hala arayıp sorması bana iyi 

geliyor. 
          

22. Çevremdekilerin duygularımı önemsemesi iyileşmemi kolaylaştırıyor.            

23. Bir sıkıntı yaşadığımda arayıp yardım alabileceğim kişiler (arkadaş, aile 

üyesi vs.) var. 
          

24. Bu hastalık ile ilgili bana doğru bilgi verecek kaynakların (doktor, 

hemşire vb.) varlığı beni rahatlatıyor.   
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EK-8. Uzman Görüşü Alınan Kişiler 

  Uzman Kişi  Bölümü 

1. 
Doç. Dr.  

Duygu HİÇDURMAZ 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri 

Hemşireliği ABD. Öğretim Üyesi 

2. 
Doç. Dr.  

Emine ÖKSÜZ 

SBÜ Gülhane Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği 

ABD. Öğretim Üyesi 

3. 
Doç. Dr.  

Fahriye OFLAZ 

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri 

Hemşireliği ABD. Öğretim Üyesi 

4. 
Dr. Öğr. Üyesi  

Gamze SARIKOÇ 

SBÜ Gülhane Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği 

ABD. Öğretim Üyesi 

5. Psk.Gökçe ÖZER 
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı 

ve Hastalıkları Kliniği 

6. 
Dr. Öğr. Üyesi  

Gülhan COŞANSU 

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik 

Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı 

7. 
Prof. Dr.  

Gülşen TERAKYE 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri 

Hemşireliği ABD. Öğretim Üyesi 

8. 
Prof. Dr.  

Meltem AYLI 

SBÜ Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hematoloji 

Kliniği 

*İsim sıralaması alfabetik sıralamaya göre yapılmıştır. 
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EK-9: Kavramsal Çerçeve Uygunluk Değerlendirme Formu 

Sayın Hocam, 

Aşağıda “Ruhsal İyileşme Kavram Haritası” (Şekil 1), “Kavramlar ve İlişki 

Tanımları” (Tablo 1), “Ruhsal İyileşme Ölçeği Madde Havuzu” (Tablo 2) yer 

almaktadır. 

 Kavram haritasında “Ruhsal İyileşme”yi tanımlayan ve şekili takip eden ilk 

tabloda “Tanımlayıcı Kavramlar” olarak isimlendirilen altı temel kavram yer 

almaktadır. Bunlar “bireysellik”, “güçlenme”, “anlam bulma”, “umut”, “ilişki” ve 

“destek”tir. Bu kavramlar araştırmacılar tarafından daha önce yürütülen ve şuan 

yayınlanma aşamasında olan Walker ve Avant’ın kavram analizi yöntemi kullanılarak 

yapılmış bir kavram analizi çalışmasından elde edilmiştir.  

Ayrıca yine Şekil 1’de her bir tanımlayıcı kavramın ilişkilendirildiği ve ilk 

tabloda “İlişkili Kavramlar” olarak isimlendirilen başka kavramlar göreceksiniz. 

Örneğin bireysellik kavramı ile ilişkili olan “özgünlük”, “kimlik”, “rol ve işlev”, 

“kabul”, “baş etme” gibi. Bu kavramlar ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniğinde yatarak tedavi gören hastalarla 

yapılan bireysel görüşmeler yolu ile elde edilmiş verilere ve araştırmacılar tarafından 

yapılan literatür incelemesinden elde edilmiş verilere dayanarak hazırlanmıştır. 

Tablo 1’de “Kavramlar ve İlişki Tanımları”na yer verilmiştir. Tabloyu 

incelediğinizde Ruhsal iyileşmeyi tanımlayan kavramlardan ilkinin bireysellik 

olduğunu; bireysellik kavramının da “özgünlük”, “kimlik”, “rol ve işlev”, “kabul”, 

“baş etme” gibi kavramlar ile ilişkili olduğunu ve her bir ilişkili kavramın, ilişki 

tanımını göreceksiniz. Bu yolla kavramlar arası ilişkinin tanımlanması hedeflenmiştir. 

Örneğin özgünlüğün bireysellik ile ilişkisi şu şekilde tanımlanmıştır: Ruhsal iyileşme, 

bireyin hastalığı deneyimleme şekli, kültürü, tutumu, hedefleri, tercihleri vb. farklılığı 

nedeniyle bireye özgü bir süreçtir.      

Tablo 2’de Ölçek Madde Havuzu yer almaktadır. Ölçek madde havuzu Ruhsal 

İyileşme Ölçeği için Tablo 1’i esas alarak oluşturduğumuz ölçek maddelerini 

içermektedir. Bu tabloda ölçek maddelerinin yanı sıra Tanımlayıcı Kavramların 

başlıklarını ve İlişkili Kavramların ilişki tanımlarını bulacaksınız. Bunun nedeni sizin 

maddenin uygunluğunu değerlendirmek için tekrar Tablo 1’e bakma ihtiyacınızı 

ortadan kaldırmaktır. Orjinal ölçekte sadece maddeler yer alacaktır. Tablo 2’yi 

incelediğinizde ayrıca ölçek maddelerinin mümkün olduğu ölçüde sade bir dilde 

yapılandırıldığını fark edebilirsiniz. Bunun nedeni Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniğinde yatarak tedavi gören 

hastalar ile her bir ölçek maddesinin anlaşılırlığına ilişkin yapılan görüşmelerdir. 

Kavramları esas alan bir ölçek geliştirme aşamasında olduğumuz için hem kavramların 

anlamını mümkün olduğu ölçüde korumaya, hem de okur yazar bir hastanın 

anlayabileceği bir netlikte soru oluşturmaya gayret ettik.  
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EK-9: (Devam) Kavramsal Çerçeve Uygunluk Değerlendirme Formu 

Biz bu çalışmada siz değerli hocamızdan “Ruhsal İyileşme Ölçeğinin 

Geliştirilmesi ve Kanser Tanısı Alan Birey Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirliğinin 

Test Edilmesi” adlı doktora tez çalışmamız için görüşlerinizi almak istiyoruz. 

Görüşünüzü talep ettiğimiz ilk husus, Tablo 1’de gösterilen ilişkili kavramların 

ve ilişki tanımlarının uygun olup olmadığını değerlendirmenizdir.  

Görüşünüzü talep ettiğimiz ikinci husus, Tablo 2’de gösterilen Ölçek Madde 

Havuzunu değerlendirmenizdir. Madde havuzunu dil, anlam, anlaşılırlık, tutarlılık ve 

kültür uyumu yönünden değerlendirmenizi rica ediyoruz.  

İlaveten öneride bulunacağınız her bir madde, ölçeğin geçerliği ve güvenirliği 

için çok kıymetlidir.  

Madde havuzundaki ifadeleri uygun bulup bulmadığınıza ilişkin 1: “Madde uygun 

değil”; 2: “Biraz uygun/maddenin revizyonu gerekir”; 3: “Oldukça uygun ancak ufak 

düzeltmeler gerekli” ve 4: “Çok uygun” ifadelerinden size uygun olanı işaretlemenizi 

ve eğer uygun bulmadıysanız önerinizi belirtmenizi rica ederiz.  

Katkılarınız ve önerileriniz için çok teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzm. Hem. Reyhan DOĞAN 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi  

Gülhane Hemşirelik Fakültesi 

Psikiyatri Hemşireliği ABD 

Doktora Öğrencisi 

 

Doç. Dr. Çiğdem YÜKSEL 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi  

Gülhane Hemşirelik Fakültesi 

Psikiyatri Hemşireliği ABD 
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EK-9: (Devam) Kavramsal Çerçeve Uygunluk Değerlendirme Formu 

Şekil 1. RUHSAL İYİLEŞME KAVRAM HARİTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

EK-9: (Devam) Kavramsal Çerçeve Uygunluk Değerlendirme Formu 

TABLO 1 

KAVRAMLAR VE İLİŞKİ TANIMLARI 

Tanımlayıcı 

Kavramlar 

İlişkili 

Kavramlar 

İlişki Tanımları Uygun Uygun 

Değil 

B
İR

E
Y

S
E

L
L

İK
 

Özgünlük 

Ruhsal iyileşme, bireyin hastalığı 

deneyimleme şekli, kültürü, tutumu, hedefleri, 

tercihleri vb. farklılığı nedeniyle bireye özgü 

bir süreçtir.          

  

Öneriniz 

Kimlik 

(Kendini 

Yeniden 

Tanımlama) 

Birey, kültürü ile beraber şekillenen kimlik 

duygusunu yeniden oluşturarak kendini 

yeniden tanımladığında, hastalığın kendisinin 

sadece bir parçası olduğunu kabullendiğinde 

ruhsal iyileşme gerçekleşir. Bireyin hastalık 

deneyimi sonucu yaşadığı tüm sınır ve 

engellere rağmen yeni kendisini keşfetmesi ve 

bu değişimin tetikleyicisi olan hastalığı kabul 

edebilmesidir. 

  

Öneriniz 

Rol ve İşlev 

Ruhsal iyileşme, bireyin var olan koşullarda 

(hastalık devam etse bile) rol ve işlevlerini 

yeniden tanımlaması, devam ettirmesi ve 

geliştirmesinin bir yolunu bulabilmesidir. 

Yapılan bu yeni tanım ile bireyler kişisel, 

sosyal ve mesleki rollerine devam edecek 

düzeyde işlevselliklerini yeniden 

kazanabilirler. 

  

Öneriniz 

Baş Etme 

Hastalık deneyimi yaşayan birey süreç 

çerisinde farklı baş etme mekanizmalarını 

öğrenerek geliştirir, zorluklarla baş etmeyi ve 

yeni durumlara uyum sağlamayı öğrenerek 

ruhsal olarak iyileşir. 

  

Öneriniz 

Kabul  

Bireyin hastalığın varlığını ve yarattığı 

güçlükleri kabul ettiği v bunları etkili şekilde 

yönetme ve önerilen tedaviye uyum sağlama 

isteği taşıdığı sürece ruhsal iyileşme 

gerçekleşir. 

  

Öneriniz 
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EK-9: (Devam) Kavramsal Çerçeve Uygunluk Değerlendirme Formu 

TABLO 1 (DEVAM) 

Tanımlayıcı 

Kavramlar 

İlişkili 

Kavramlar 

İlişki Tanımları Uygun Uygun 

Değil 

G
Ü

Ç
L

E
N

M
E

 

Güçlü 

Yönlere 

Odaklanma 

Ruhsal iyileşme sonuca olduğu kadar sürece 

de odaklanarak, karşılıklı işbirliği içinde 

(birey, aile, sağlık profesyoneli vs.) bireyin 

eksikliklerinden çok güçlü yönlerine 

odaklanması ile olur. İçinde bulunduğu 

durumda sahip olduğu özellikleri en etkili 

şekilde nasıl kullanacağını tanımlama ve 

bunları hayata geçirmek bu sürecin bir 

parçasıdır.   

  

Öneriniz 

 

Hastalığını ve 

Hayatını Nasıl 

Yaşayacağının 

Seçimini 

Yapma 

Bireyin kendi sağlığına ve iyileşme sürecine 

ilişkin temel tercihlerini, önemli kararlarını 

bağımsızca verebilmesi, diğerlerinin/içinde 

yaşadığı kültürün, beklenti ve 

değerlendirmelerinden endişe duymadan 

tutum ya da davranışlarını düzenleyebilmesi 

ruhsal iyileşmenin bir parçasıdır. Birey 

hastalığı süresince hayatındaki olaylar 

üzerinde kontrol sahibi olduğunda, özgürce 

seçimlerini yapabildiğinde ve tüm bunları 

engelleyen koşulları ortadan kaldırdığında 

ruhsal olarak iyileşir.  

  

Öneriniz 
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EK-9: (Devam) Kavramsal Çerçeve Uygunluk Değerlendirme Formu 

TABLO 1 (DEVAM) 

Tanımlayıcı 

Kavramlar 

İlişkili 

Kavramlar 

İlişki Tanımları Uygun Uygun 

Değil 

A
N

L
A

M
 B

U
L

M
A

 

Yaşamı 

Yeniden 

Değerlendirme 

Anlam bulma, kişinin geçmiş yaşantısını 

sekteye uğratan hastalık deneyimi sayesinde 

kendisine, seçimlerine, düşünce ve 

davranışlarına ilişkin yeniden bir 

değerlendirme yaptığı ve kendisine mutsuzluk 

veren durumları tanımladığı ve bunları 

değiştirmeye ihtiyacı olduğunu fark ettiği bir 

süreçtir.  

  

Öneriniz 

 

Hedef ve 

Eylem 

Bireyin ruhsal olarak iyileşme sürecinde 

ihtiyaç duyduğu değişimi gerçekleştirmeye, 

yeni hedeflerini belirlemeye ve eyleme 

geçmeye ihtiyacı vardır.  

  

Öneriniz 

 

Spiritüalite 

Bireyin inandığı değerler, zihnini farklı 

konulara yönlendirmesi, hastalığı üzerinde 

kontrol sağlama veya kontrolü bırakma 

ihtiyacı ve manevi anlamda baş etmeleri 

yaşadığı süreçten anlam bulmasını ve ruhsal 

olarak iyileşmesini sağlar. 

  

Öneriniz 
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EK-9: (Devam) Kavramsal Çerçeve Uygunluk Değerlendirme Formu 

TABLO 1 (DEVAM) 

Tanımlayıcı 

Kavramlar 

İlişkili 

Kavramlar 

İlişki Tanımları Uygun Uygun 

Değil 

U
M

U
T

 

Özetkililik 

Bireyin iyileşmenin mümkün olduğuna, 

içinde bulunduğu zor durumlarla ya da 

gelecekte karşılaşabileceği olumsuz 

deneyimlerle baş edebileceğine dair inancı 

olduğunda ve bunu sürdürdüğünde ruhsal 

iyileşme gerçekleşir. Bireyin iyileşme 

sürecinde ulaşmak istediği hedeflerinin 

olması ve hedeflerine ulaşma gücüne 

inanması umutlu olması ile mümkün 

olmaktadır. 

  

Öneriniz 

 

İyimserlik 

İyimserlik her ne kadar hastalık değişken 

(geriye ve ileriye adımların olduğu) bir 

seyir gösterse de, kısa süreli ya da geri 

dönüşsüz kayıplara rağmen bu süreçten 

öncekine göre ruhsal olarak daha güçlü 

çıkma beklentisidir. Birey, geleceğe 

yönelik olumlu beklentilere sahip 

olduğunda ve olumlu sonuçlar elde 

edebilmek için çaba harcadığında ruhsal 

iyileşme gerçekleşir.  

  

Öneriniz 
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EK-9: (Devam) Kavramsal Çerçeve Uygunluk Değerlendirme Formu 

TABLO 1 (DEVAM) 

Tanımlayıcı 

Kavramlar 

İlişkili 

Kavramlar 

İlişki Tanımları Uygun Uygun 

Değil 

İL
İŞ

K
İ 

Doyurucu 

(Nitelikli) 

İlişki   

İlişkiyi sürdürme çabası ruhsal 

iyileşmenin dışarıdan gözlenebilen en 

önemli göstergelerinden biridir. Ruhsal 

iyileşme, bireyin güçlü ve zayıf yanları ile 

birlikte diğerleriyle (aile, arkadaş, sağlık 

profesyoneli) sağlıklı ilişkiler kurması, 

yalnızca hastalık kimliği ile değil her 

türlü kimliği ile sürekli etkileşime 

geçmesi ile mümkün olur. Birey 

iyileştikçe yeni ilişkiler kurmaya 

başlayacak daha fazla etkileşime 

geçecektir.  

  

Öneriniz 

 

Duyguların 

Paylaşılması 

Birey kendisi için önem taşıyan, değer 

verdiği, aynı yaşantıları paylaştığı ve 

sağlıklı ilişkiler kurduğu kimselerle 

duygularını paylaştığında ruhsal olarak 

iyileşir. 

  

Öneriniz 

 

Toplumsal 

Aidiyet 

Ruhsal iyileşme için bireyin kendini bir 

grubun veya toplumun bir parçası olarak 

görmesi, sosyal ilişkilerini bu yönde 

geliştirmesi, toplum içinde yer alması ve 

gücünü ortaya koyması gerekir. Aidiyet 

aynı zamanda bireyin beslenme, barınma 

gibi temel ihtiyaçlarını gidermesine de 

yardımcı olur. 

  

Öneriniz 
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EK-9: (Devam) Kavramsal Çerçeve Uygunluk Değerlendirme Formu 

TABLO 1 (DEVAM) 

Tanımlayıcı 

Kavramlar 

İlişkili 

Kavramlar 

İlişki Tanımları Uygun Uygun 

Değil 

D
E

S
T

E
K

 

Duygusal 

Destek 

Bireyi seven, ona inanan, değer veren, bireye o 

toplumun bir parçası olduğunu hissettiren ve 

karşılıklı sorumlulukları olan, aile, arkadaş ve 

diğer insanların verdiği destek ruhsal iyileşme 

sürecinin başlaması ve sürmesi için gereklidir. 

  

Öneriniz 

 

Araçsal 

Destek 

 İyileşme sürecinde bireyin destek kaynaklarından 

gereksinim duyduğu pratik ve somut yardımları 

(fatura ödemek, ev işi yapmak gibi bireyin 

sorununu onun adına çözme eylemleri) alması 

ruhsal olarak iyileşmeyi sağlar. 

  

Öneriniz 

 

Bilgi 

Desteği 

İyileşme sürecine ilişkin bireyin kendisiyle aynı 

durumla olan diğerlerinin nasıl başa çıktığını 

öğrenmesi, destek kaynaklarından gelen öneriler 

ve geri bildirimlerle desteklenmesi ruhsal olarak 

iyileşmeyi sağlar. 

  

Öneriniz 
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EK-10: Uzman Değerlendirme Formu 

ÖLÇEK MADDE HAVUZU 

BİREYSELLİK 

ÖZGÜNLÜK : 
 Ruhsal iyileşme, bireyin hastalığı deneyimleme şekli, 

kültürü, tutumu, hedefleri, tercihleri vb. farklılığı 

nedeniyle bireye özgü bir süreçtir.          

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

1. Herkesin hastalığını yaşayış biçimi birbirinden farklıdır.     

2. Aynı hastalığa sahip insanların yaşadıkları birbirinden farklıdır.     

3. Herkes hastalığı birbirinden farklı şekilde yaşar.     

4. Herkesin hastalığı yaşayışı farklılık gösterir.     

5. Aynı hastalığa sahip olsam da diğerlerinden farklıyım.     

6. Hastalığı yaşayış biçimi kişiden kişiye farklılık gösterir.     

7. Bu hastalığın tanısını alan herkes hep aynı şeyleri yaşar.     

ÖNERİNİZ: 
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EK-10: (Devam) Uzman Değerlendirme Formu 

ÖLÇEK MADDE HAVUZU 

BİREYSELLİK 

KİMLİK 

(KENDİNİ 

YENİDEN 

TANIMLAMA) 

: 

 Birey, kültürü ile beraber şekillenen kimlik duygusunu 

yeniden oluşturarak kendini yeniden tanımladığında, 

hastalığın kendisinin sadece bir parçası olduğunu 

kabullendiğinde ruhsal iyileşme gerçekleşir. Bireyin 

hastalık deneyimi sonucu yaşadığı tüm sınır ve engellere 

rağmen yeni kendisini keşfetmesi ve bu değişimin 

tetikleyicisi olan hastalığı kabul edebilmesidir. 1 2 3 

  

  

4 

8. Hastalığın bana kattığı olumlu şeyler de var.         

9. 
Hastalığın yaşattığı sıkıntılara rağmen kendimi olduğum gibi kabul 

edebiliyorum. 
        

10. Hastalık benim sadece bir parçam.         

11. Hastalık sürecinde kim olduğumu yeniden düşündüm.         

12. Daha önce hiç fark etmediğim yönlerimi keşfettim.         

13. Bu hastalık kendimi daha iyi tanımama  fırsat verdi.         

14. Artık ben diye bir şey yok, sadece hastalık var.         

15. 
Hastalık kendimi (isteklerimi, istemediklerimi vs.) fark etmeme 

neden oldu. 
        

16. 
Hastalığı kendimi olumlu yönde değiştirmek için bir sebep olarak 

görüyorum. 
        

ÖNERİNİZ: 

ÖLÇEK MADDE HAVUZU 

BİREYSELLİK 

ROL VE 

İŞLEV 
: 

 Ruhsal iyileşme, bireyin var olan koşullarda (hastalık 

devam etse bile) rol ve işlevlerini yeniden tanımlaması, 

devam ettirmesi ve geliştirmesinin bir yolunu 

bulabilmesidir. Yapılan bu yeni tanım ile bireyler 

kişisel, sosyal ve mesleki rollerine devam edecek 

düzeyde işlevselliklerini yeniden kazanabilirler. 1 2 3 

  

  

4 

17. 
Hastalığın yaşattığı sıkıntıları dert etmem, evde/iş yerinde yapmam 

gerekenleri iyi kötü yaparım. 
        

18. 
Hastalıkla beraber değişen görevlerimi (anne/baba, öğrenci vb.) 

yapabildiğim kadar yapıyorum. 
        

19. Hastalığa rağmen sürdürebileceğimin sorumluluklarımın farkındayım.         

20. 
Hastalık devam ettiği sürece görevlerimi yerine getirebileceğime 

inanmıyorum. 
        

21. 
Yapmam gereken işleri (evde, işte) hastalığa rağmen 

yapmanın/yaptırmanın bir yolunu bulurum. 
        

ÖNERİNİZ: 
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EK-10: (Devam) Uzman Değerlendirme Formu 

ÖLÇEK MADDE HAVUZU 

BİREYSELLİK 

BAŞ ETME : 

 Hastalık deneyimi yaşayan birey süreç çerisinde farklı 

baş etme mekanizmalarını öğrenerek geliştirir, 

zorluklarla baş etmeyi ve yeni durumlara uyum 

sağlamayı öğrenerek ruhsal olarak iyileşir. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

22. 
Hastalık süresince karşılaştığım sorunlar ile baş etmede yeni yollar 

bulabilirim. 

    

23. Hastalığın yarattığı sorunlarla nasıl daha iyi baş edilir öğreniyorum.     

24. Hastalıkla birlikte sorunlarımı çözmede yeni yollar geliştirdim.     

25. 
Hastalık süresince karşılaştığım sorunlarımı çözmede yeni yollar 

geliştirdim. 

    

26. Hastalıktan kaynaklanan sorunlarla baş edemem.     

27. 
Hastalık süresince karşılaştığım sorunları nasıl çözeceğimi 

bilemiyorum. 

    

28. 
Hastalık öncesi çözemediğim sorunlarımı artık daha kolay 

çözebiliyorum. 

    

ÖNERİNİZ: 

 

ÖLÇEK MADDE HAVUZU 

BİREYSELLİK 

KABUL : 

 Bireyin hastalığın varlığını ve yarattığı güçlükleri kabul 

ettiği ve bunları etkili şekilde yönetme ve önerilen 

tedaviye uyum sağlama isteği taşıdığı sürece ruhsal 

iyileşme gerçekleşir. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

29. Bu hastalık neden benim başıma geldi bilmiyorum.     

30. Keşke bu hastalığa sahip olmasaydım.     

31. Hastalığı kabul etmek benim için çok zor.     

32. Hastalığımla ilgili gerçekleri kabul ediyorum.     

ÖNERİNİZ: 
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EK-10: (Devam) Uzman Değerlendirme Formu 

ÖLÇEK MADDE HAVUZU 

GÜÇLENME 

GÜÇLÜ 

YÖNLERE 

ODAKLANMA  

: 

 Ruhsal iyileşme sonuca olduğu kadar sürece de 

odaklanarak, karşılıklı işbirliği içinde (birey, aile, 

sağlık profesyoneli vs.) bireyin eksikliklerinden çok 

güçlü yönlerine odaklanması ile olur. İçinde 

bulunduğu durumda sahip olduğu özellikleri en etkili 

şekilde nasıl kullanacağını tanımlama ve bunları 

hayata geçirmek bu sürecin bir parçasıdır.   

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

            

33.       
Hastalık süresince yapabileceğim şeylere odaklanırım. 

    

34. Hastalık süresince güçlü yönlerime odaklanırım.      

35. Hastalık süresince zayıf yönlerimi fark ettim.      

36. 
Bu hastalıkla beraber kendimi psikolojik olarak güçsüz 

hissediyorum. 

    

37. Bu hastalık güçlü yönlerimi keşfetmeme neden oldu.     

38. Sorunlara değil onları nasıl çözeceğime bakarım.     

ÖNERİNİZ: 

 

ÖLÇEK MADDE HAVUZU 

GÜÇLENME 

HASTALIĞINI 

VE HAYATINI 

NASIL 

YAŞAYACAĞININ 

SEÇİMİNİ 

YAPMA 

: 

 Bireyin kendi sağlığına ve iyileşme sürecine 

ilişkin temel tercihlerini, önemli kararlarını 

bağımsızca verebilmesi, diğerlerinin/içinde 

yaşadığı kültürün, beklenti ve 

değerlendirmelerinden endişe duymadan tutum 

ya da davranışlarını düzenleyebilmesi ruhsal 

iyileşmenin bir parçasıdır. Birey hastalığı 

süresince hayatındaki olaylar üzerinde kontrol 

sahibi olduğunda, özgürce seçimlerini 

yapabildiğinde ve tüm bunları engelleyen 

koşulları ortadan kaldırdığında ruhsal olarak 

iyileşir.  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

39. Hastalık ile ilgili konularda karar alma hakkım var.     

40. Hayatım ile ilgili konularda karar alma hakkım var.     

41. Hastalıkla beraber kendi kararlarımı alamayacak duruma geldim.     

42. Hayatımda kontrol edebildiğim şeyler var.     

43. Hayatımın kontrolü elimde değil.     
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EK-10: (Devam) Uzman Değerlendirme Formu 

ÖLÇEK MADDE HAVUZU 

ANLAM BULMA 

YAŞAMI YENİDEN 

DEĞERLENDİRME 
: 

 Anlam bulma, kişinin geçmiş yaşantısını 

sekteye uğratan hastalık deneyimi sayesinde 

kendisine, seçimlerine, düşünce ve 

davranışlarına ilişkin yeniden bir 

değerlendirme yaptığı ve kendisine mutsuzluk 

veren durumları tanımladığı ve bunları 

değiştirmeye ihtiyacı olduğunu fark ettiği bir 

süreçtir.  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

44. Hastalık ile birlikte hayatımı yeniden değerlendirme fırsatım oldu.     

45. Hastalık hayatımı yeniden gözden geçirmemi sağladı.     

46. Bana pişmanlık veren şeyleri artık değiştirmem lazım.     

47. Hastalıkla birlikte değiştirmem gereken şeyler olduğunu fark ettim.     

ÖNERİNİZ: 

 

ÖLÇEK MADDE HAVUZU 

ANLAM BULMA 

HEDEF VE 

EYLEM 
: 

 Bireyin ruhsal olarak iyileşme sürecinde ihtiyaç 

duyduğu değişimi gerçekleştirmeye, yeni hedeflerini 

belirlemeye ve eyleme geçmeye ihtiyacı vardır.  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

48. 
Hastalık ile birlikte kendimi değiştirmek için yeni hedefler 

belirledim. 

    

49. Hastalık ile birlikte kendimi değiştirmek için yeni kararlar aldım.     

50. 
Hastalık ile birlikte kendimi değiştirmek için bir şeyler yapmaya 

hazırım. 

    

51. 
Hastalık ile birlikte kendimi değiştirmek için aldığım yeni kararları 

uygularım. 

    

ÖNERİNİZ: 
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EK-10: (Devam) Uzman Değerlendirme Formu 

ÖLÇEK MADDE HAVUZU 

ANLAM BULMA 

SPİRİTÜALİTE : 

 Bireyin inandığı değerler, zihnini farklı konulara 

yönlendirmesi, hastalığı üzerinde kontrol sağlama 

veya kontrolü bırakma ihtiyacı ve manevi anlamda 

baş etmeleri yaşadığı süreçten anlam bulmasını ve 

ruhsal olarak iyileşmesini sağlar. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

52. Dini inancım hastalığa bakış açımı iyi yönde etkiledi.     

53. Dini inancım iyileşmeme yardımcı olur.     

54. 
Herşey de bir hayır olduğu gibi bu hastalıkta da bir hayır olduğuna 

inanıyorum. 

    

55. Bir günah / kusur işledim ki, bu hastalık başıma geldi.     

ÖNERİNİZ: 

 

 

ÖLÇEK MADDE HAVUZU 

UMUT 

ÖZETKİLİLİK : 

 Bireyin iyileşmenin mümkün olduğuna, içinde 

bulunduğu zor durumlarla ya da gelecekte 

karşılaşabileceği olumsuz deneyimlerle baş 

edebileceğine dair inancı olduğunda ve bunu 

sürdürdüğünde ruhsal iyileşme gerçekleşir. Bireyin 

iyileşme sürecinde ulaşmak istediği hedeflerinin 

olması ve hedeflerine ulaşma gücüne inanması umutlu 

olması ile mümkün olmaktadır. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

56. İyileşeceğime inanıyorum.     

57. Ümidimi kaybedersem iyileşemem.     

58. İyileşmenin mümkün olduğuna inanıyorum.     

59. Hiçbir şeyin iyi olacağına inanmıyorum.     

ÖNERİNİZ: 
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EK-10: (Devam) Uzman Değerlendirme Formu 

ÖLÇEK MADDE HAVUZU 

UMUT 

İYİMSERLİK : 

 İyimserlik her ne kadar hastalık değişken (geriye ve 

ileriye adımların olduğu) bir seyir gösterse de, kısa 

süreli ya da geri dönüşsüz kayıplara rağmen bu 

süreçten öncekine göre ruhsal olarak daha güçlü çıkma 

beklentisidir. Birey, geleceğe yönelik olumlu 

beklentilere sahip olduğunda ve olumlu sonuçlar elde 

edebilmek için çaba harcadığında ruhsal iyileşme 

gerçekleşir.  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

60. Geleceğim hakkında iyimserim.     

61. Hastalık ile ilgili olumlu şeyler düşünürüm.     

62. İyileşme konusunda iyimserim.     

63. Herşey güzel olacak.     

64. Hastalığın kötü yanları olduğu kadar iyi yanları da olabilir.     

ÖNERİNİZ: 

 

 

ÖLÇEK MADDE HAVUZU 

İLİŞKİ 

DOYURUCU 

(NİTELİKLİ) 

İLİŞKİ   

: 

İlişkiyi sürdürme çabası ruhsal iyileşmenin dışarıdan 

gözlenebilen en önemli göstergelerinden biridir. Ruhsal 

iyileşme, bireyin güçlü ve zayıf yanları ile birlikte 

diğerleriyle (aile, arkadaş, sağlık profesyoneli) sağlıklı 

ilişkiler kurması, yalnızca hastalık kimliği ile değil her 

türlü kimliği ile sürekli etkileşime geçmesi ile mümkün 

olur. Birey iyileştikçe yeni ilişkiler kurmaya başlayacak 

daha fazla etkileşime geçecektir.  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

65. 
Bir sıkıntı yaşadığımda arayıp yardım alabileceğim kişiler 

(arkadaş/aile üyesi vs.) var. 

    

66. Bu hastalık ilişkilerimin güçlenmesine neden oldu.       

67. İyileşmem için arkadaş/aile ile bağlarımı koparmamam lazım.     

68. İlişkiyi sürdürmem (aile/arkadaş) iyileşmeme yardım eder.     

ÖNERİNİZ: 
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EK-10: (Devam) Uzman Değerlendirme Formu 

ÖLÇEK MADDE HAVUZU 

İLİŞKİ 

DUYGULARIN 

PAYLAŞILMASI 
: 

Birey kendisi için önem taşıyan, değer verdiği, aynı 

yaşantıları paylaştığı ve sağlıklı ilişkiler kurduğu 

kimselerle duygularını paylaştığında ruhsal olarak 

iyileşir.  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

69. Çevremdeki insanlar ile duygularımı paylaşabilirim.     

70. Duygularımı beni anlayan insanlar ile paylaşırım.     

71. Duygularımı paylaşmak bana iyi gelir.     

72. Duygularımı tek başıma yaşarım.     

73. Duygularımı paylaşacağım kimsem yok.     

ÖNERİNİZ: 

 

 

ÖLÇEK MADDE HAVUZU 

İLİŞKİ 

TOPLUMSAL 

AİDİYET 
: 

Ruhsal iyileşme için bireyin kendini bir grubun veya 

toplumun bir parçası olarak görmesi, sosyal ilişkilerini 

bu yönde geliştirmesi, toplum içinde yer alması ve 

gücünü ortaya koyması gerekir. Aidiyet aynı zamanda 

bireyin beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını 

gidermesine de yardımcı olur. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

74. 
Hastalıktan önce görüştüğüm kişilerin, beni hala arayıp sorması bana 

iyi gelir. 

    

75. Ben de bu toplumun bir parçasıyım.     

76. Kendimi toplumdan dışlanmış hissediyorum.     

ÖNERİNİZ: 
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EK-10: (Devam) Uzman Değerlendirme Formu 

ÖLÇEK MADDE HAVUZU 

DESTEK 

DUYGUSAL 

DESTEK 
: 

Bireyi seven, ona inanan, değer veren, bireye o 

toplumun bir parçası olduğunu hissettiren ve karşılıklı 

sorumlulukları olan, aile, arkadaş ve diğer insanların 

verdiği destek ruhsal iyileşme sürecinin başlaması ve 

sürmesi için gereklidir. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

77. Çevremdekilerin bana verdiği moral iyileşmemi sağlıyor.     

78. Benim iyileşmemde çevremdekilerin duygusal desteği önemlidir.      

79. Keşke çevremde bana duygusal yönden destek olan birileri olsaydı.     

80. Bana değer veren insanlar var.     

81. 
Çevremdekilerin bana verdiği duygusal destek iyileşmeme katkı 

sağlıyor. 

    

82. 
Çevremdekilerin bana verdiği duygusal destek sayesinde iyileşmem 

kolaylaşıyor. 

    

83. Çevremdekiler bana duygusal destek vermiyor.     

ÖNERİNİZ: 

 

 

ÖLÇEK MADDE HAVUZU 

DESTEK 

ARAÇSAL 

DESTEK 
: 

İyileşme sürecinde bireyin destek kaynaklarından 

gereksinim duyduğu pratik ve somut yardımları (fatura 

ödemek, ev işi yapmak gibi bireyin sorununu onun adına 

çözme eylemleri) alması ruhsal olarak iyileşmeyi sağlar. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

84. 
Hastalıktan dolayı yapamadığım ve sorumlu olduğum işlerde 

yakınlarımdan yardım alıyorum. 

    

85. 
Hastalık sürecinde fatura ödeme,  ev işi yapma vs. gibi 

problemlerimde destek aldım. 

    

ÖNERİNİZ: 
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EK-10: (Devam) Uzman Değerlendirme Formu 

ÖLÇEK MADDE HAVUZU 

DESTEK 

BİLGİ 

DESTEĞİ 
: 

İyileşme sürecine ilişkin bireyin kendisiyle aynı durumla 

olan diğerlerinin nasıl başa çıktığını öğrenmesi, destek 

kaynaklarından gelen öneriler ve geri bildirimlerle 

desteklenmesi ruhsal olarak iyileşmeyi sağlar. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

86. 
Bu hastalık ile ilgili bana doğru bilgi verecek kaynaklar (doktor, 

hemşire, diğer hastalar) var. 

    

87. 
Diğer hastaların sorunlarını nasıl çözdüğünü öğrenmek bana iyi 

geliyor. 

    

ÖNERİNİZ: 
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