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Introduction: In this study, we aimed to investigate the effects of oc-
cupational therapy and psychosocial interventions on the interpersonal 
functioning and individual and social performance levels of correspond-
ing patients under the heading of psychosocial treatment approaches 
in psychiatry clinics as well as the attitudes of the patients in regard to 
those interventions. 

Methods: In 2013, out of psychotic (schizophrenia, bipolar disorder/
mania) and nonpsychotic (depression, obsessive compulsive disorder, 
alcohol dependence) inpatients in our clinic, 48 patients who partici-
pated in occupational activities were included in the study group and 
43 patients who did not participate in these activities were included in 
the control group. We prepared and implemented a 3-item question-
naire constructed by our team, which probed the patients’ thoughts on 
these occupational activities. The Interpersonal Functioning Scale (IFS) 
and Personal and Social Performance Scale (PSP) were applied to both 
groups on hospital admission and discharge; variations in scale scores 
were evaluated on par with sociodemographic variables, and the study 
and control groups were compared.

Results: In total, 91% of the study group provided positive feedback re-
garding the aforementioned interventions. When comparing the study 
and control groups, the IFS variance score of the study group did not 

show a significant difference with respect to that of the control group. 
A statistically significant difference (p<0.0001) was observed in the PSP 
scores. Evaluation of the PSP of the occupational activities, focusing on 
sociodemographics and diagnostic labels, revealed a significant improve-
ment in nonpsychotic patients (p=0.002) compared with psychotic pa-
tients, in females (p=0.001) compared with males, in unemployed pa-
tients (p=0.0001) compared with employed patients, in single patients 
(p=0.002) compared with married patients, in less-educated patients 
(p=0.004) compared with high school graduates, and in patients young-
er than 45 years (p=0.002) compared with those older than 45 years.

Conclusion: The findings of our study showed coherence with the 
literature regarding similar studies conducted on psychotic subgroups. 
The results demonstrated significantly positive repercussions, specifically 
in the treatment of nonpsychotic patients; both groups benefited from 
occupational activities, as shown by improvements in all psychiatric inpa-
tients’ PSP scores in comparison with scores of the control group. We 
concluded that the recruitment of psychosocial treatment approaches 
enhanced personal and social performance in the patient groups, there-
by leading to additional clinical benefits.
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ABSTRACT

Amaç: Bu çalışmanın amacı; psikiyatri kliniklerinde uygulanan psikosos-
yal tedavi yaklaşımları başlığı altında uğraşı etkinliklerinin hastaların kişiler 
arası işlevsellikleri ile bireysel ve sosyal performansları üzerine etkisini ve 
hastaların bu tür müdahalelere olan yaklaşımlarını araştırmaktır. 

Yöntem: Kliniğimizde 2013 yılında 3 aylık süreç içerisinde yatan psikoz 
(Şizofreni, Bipolar Bozukluk-Mani) ve psikoz dışı (Depresyon, Obsesif 
Kompulsif Bozukluk, Alkol Bağımlılığı) hastalardan uğraşı etkinliklerine 
katılan 48 hasta çalışma grubu olarak, katılmayan 43 hasta kontrol grubu 
olarak alınmıştır. Çalışma grubuna uğraşı aktiviteleri ile ilgili görüşlerini 
içeren üç soruluk tarafımızdan hazırlanmış anket ayrıca uygulamalar son-
rası verilmiştir. Her iki gruba yatışları ve çıkışlarında Kişiler Arası İşlevsellik 
Ölçeği (KİÖ) ve Bireysel ve Sosyal Performans Ölçeği (BSPÖ) uygulan-
mış, ölçek puanlarındaki değişim, sosyodemografik değişkenler ile birlikte 
değerlendirilerek çalışma ve kontrol grubu karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Çalışma grubunda toplam hasta sayısının %91’i uygulamalar 
için olumlu geri bildirimde bulunmuştur. Çalışma grubu ile kontrol gru-
bunun karşılaştırmasında çalışma grubunun KİÖ değişim puanında kont-
rol grubuna göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. BSPÖ değerlerinde 

anlamlı bir farklılık (p<0,0001) saptanmıştır. Uğraşı aktivitelerinin BSPÖ 
değerlerinde, sosyodemografi ve tanı grupları ile değerlendirilmesi so-
nucu psikoz dışı hastalarda (p=0,002) psikozlara göre, kadın hastalarda 
(p=0,001) erkeklere göre, çalışmayanlarda (p=0,0001) çalışanlara göre, 
bekarlarda (p=0,002) evlilere göre, lise altı eğitimi olanlarda (p=0,004) 
daha üst seviye eğitimi olanlara göre ve 45 yaş altında (p=0,002) 45 yaş 
üstüne göre çok daha fazla olmak üzere kontrol grubuna göre anlamlı 
düzeyde iyileşme sağladığı saptanmıştır. 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları literatürde bulunan psikoz grubu has-
talarla ilgili benzer çalışmalarla uyumluluk göstermiştir. Sonuçlar uğraşı 
aktivitelerinin tedavide kullanılmasının psikoz dışı psikiyatrik hastalarda 
daha belirgin olmak üzere her iki grup hastada da kontrol grubuna göre 
BSPÖ’de anlamlı bir iyileşme sağladığını ve psikiyatri kliniklerinde yatan 
hastaların çoğunluğunun bu tür müdahalelere olumlu geri bildirimde 
bulunduğunu göstermiştir. Tedavide psikososyal yaklaşımların kullanılması 
hasta gruplarında bireysel ve sosyal performansı artırarak tedaviye ek ya-
rar sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Uğraşıyla sağaltım, işlevsellik, performans, psikiyatri
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GİRİŞ
Kişiler arası ilişkiler ile bireysel ve sosyal performans günümüzde ruhsal bo-
zukluklarda gerek tanı, gerekse tedavi aşamasında klinisyenlerin sıklıkla göz 
önünde bulundurduğu kriterler arasında yerini almaktadır. Artık hastaların 
tedavi süreçlerinde iyileşme veya iyileşmeme göstergeleri arasında önemli 
bir parametre olduğu kabul edilmektedir. Bu sebeple ruhsal hastalığı olan 
bireylerde tedavide bu parametrelerde düzelme sağlamak amacıyla klasik 
farmakoterapi yanında psikososyal müdahaleler giderek daha fazla tedavi 
protokollerinde yerini almaktadır. 

Ruhsal bozukluğun varlığı toplumsal hayatta sıkıntıyı da beraberinde ortaya 
çıkarmaktadır (1). Birçok araştırmacı bozukluklarla sosyal yetersizlik ara-
sındaki ilişkiyi vurgulamıştır (2). Toplumsal uyumsuzluk ve ruhsal bozukluk 
tanısı olan hastalar arasındaki bağlantı incelenmiştir (3). İşsiz olan birey-
lerde zihinsel bozukluklar çalışanlara göre 2 kat daha fazla görülmektedir 
(4). İşin zihinsel hastalığı olanların çoğunda bir baş etme ve sosyal ilişkileri 
sürdürme mekanizması olduğuna inanılmaktadır (5). Sosyal işlevsellik so-
runu şizofreni, duygudurum bozuklukları ve yeme bozuklukları gibi değişik 
ruhsal tanısı olan hastalarda ele alınmıştır (6). 

Sosyodemografik parametrelerin de kişinin sosyal işlevselliği üzerine etkisi 
araştırılmıştır (7). 

Bir çalışmada değişik faktörlerle ilişkileri dikkate alınarak 4 değişik tanı gru-
bunun sosyal işlevselliği birbiri ile karşılaştırılmış ve nevrotik, stresle ilişkili 
ve somatoform bozuklukların, duygulanım bozuklukları, şizofreni, kişilik ve 
yeme bozukluklarına göre  sosyal işlevselliklerinin daha düşük olduğu göz-
lenmiştir (8). Bununla birlikte Sanderson ve Andrews (7) en ciddi sosyal 
işlev yetersizliğinin duygudurum bozuklukları ve anksiyete bozukluğunda 
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Rie ve ark. (9) sosyal yetersizliğin kişilik ve 
yeme bozukluklarında duygudurum bozukluklarından daha sık gözlendi-
ğini saptamıştır. Simon (6) ve Bilder ve Mechanic (10) araştırmalarında 
duygulanım bozukluğu olanlarda işlevselliğin daha çok bozulduğunu bil-
dirmişlerdir. Judd ve ark. (11) depresyonda eşik altı belirtileri psikososyal 
yetersizlikle ilişkilendirmiştir. Bununla birlikte psikiyatrik tanı ile işlevsellik 
arasında belirgin bir ilişkinin varlığı ortak bir ağızdan desteklenmemiştir. 
Bu konularda detaylı karşılaştırmaların yapılması yöntemsel faklılıklar nede-
niyle çok güçtür. Psikopatolojik semptomların ciddiyeti sosyal işlevsellikle 
gerçekten bağlantılıdır. Bu sonuç birçok çalışma tarafından desteklenmiştir 
(12) ve tanının tipinden çok şiddeti sosyal işlevsellikteki bozukluk ile daha 
bağlantılı bulunmuştur (13). 

Uygulamalardan edinilen deneyim tedavi sürecinde ve yanıtında hastala-
rın işlevselliğindeki değişikliğin de göz önünde bulundurulması gerektiği 
üzerinde durmaktadır. Bu nedenle hastaların tedavilerinde işlevselliklerini 
artıracak terapotik yaklaşımlara ve uygulamalara son yıllarda önem veril-
mektedir. Ayaktan ve yatarak tedavi hizmeti veren psikiyatri kliniklerinde 
bu amaçla artan oranda uğraşı terapileri ve benzer işlevsellik artırıcı, teda-
viye katkı sağlayan uygulamalar tedavinin bir parçası olarak sunulmaktadır. 

Uğraş terapi uygulamaları psikiyatride bir tedavi şekli olarak 18.yüzyılın son-
larında kabul edilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. 1793’te Fransız hekim 
Phillipe Pinel “Moral Treatment and Occupation” (Ahlaki Tedavi ve Uğraş) 
olarak tanımlanan bir yaklaşımı benimsemiş ve uğraşıyı kişinin zamanını, 
enerjisini, ilgilerini ve dikkatini hedeflerine göre kullanması olarak tanım-
lamıştır. Bu yaklaşımla ruhsal hastalığı olanların tedavisinde günlük amaçlı 
aktiviteler uygulanmaya başlanmıştır (14).

Uğraşı terapisinde terapistin rolü uygun hastayı ve uygun aktiviteyi bulma 
noktasındadır (15). Hastanın uğraşı konusunda tercihi, ilgi alanları, yine has-
tanın günlük hayatında rutinlerini yapabilmesi, öz bakımı, üretkenliği ve boş 
zamanını değerlendirmesi, hastanın güçlü yanları, sosyal ve fiziksel çevresi, 
terapi sonucunda ulaşılmak istenen hedefler göz önünde bulundurulmalıdır. 

2004 yılında Dünya Uğraş Terapisi Federasyonu uğraş terapisini şu şekilde 
tanımlamıştır:

1)  Uğraş terapisi sağlık ve iyilik halini uğraş ile sağlayan bir uzmanlık alanıdır.
2)  Uğraş terapisinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine ka-

tılımlarını sağlamaktır.
3)  Uğraş terapistleri bunu kişilerin bu aktivitelere katılma yetilerini arttıra-

rak ya da destek sağlamak amacıyla çevreyi değiştirerek sağlarlar (16).

Dünya Uğraş Terapisi Federasyonu uğraş terapisti eğitimi için standartlar 
belirlemiş ve 3-4 yıllık bir teorik ve pratik eğitim sonrası süpervizyon eşli-
ğinde alan çalışmasını mecburi tutmuştur (17,18). Ancak ülkemizde günü-
müz psikiyatri kliniklerinde bu tür uygulamalar, hastalar üzerinde klinikte 
yatışları sırasında veya taburculuk sonrası uğraşı grupları olarak ayaktan 
ilgili uğraşı dalında mesleksel eğitimi olan eğitmenler tarafından psikiyatri 
uzmanı veya psikologlar eşliğinde uygulanmakta ve özellikle psikotik hasta 
grubunda kişisel ve sosyal işlevselliklerini ve becerilerini artırmayı hedef-
lemektedir. Bu çerçevede yapılan uygulamaların hastalar üzerinde olumlu 
etkileri tedavi sürecinde gözlenmekte, hasta ve yakınlarından olumlu geri 
bildirimler alınmaktadır. Uygulayıcıların Dünya Uğraş Terapisi Federasyonu 
eğitim standartlarını karşılamasa da etkileri olduğu gerçektir. 

İsrail’de yapılan bir çalışmada 58 şizofreni hastasına 12 aylık dönemde uğ-
raşı terapisine bilişsel terapi eklenmiş ve uğraşı ile bilişsel terapi alan grupta 
hafıza ve düşünce süreçlerinde daha iyi düzelme gözlenmiştir (19). İngilte-
re’de bilişsel rehabilitasyon ile uğraşı arasında bir karşılaştırma yapılmış her 
iki grupta düzelme olurken bilişsel terapi alanlarda aynı zamanda kendilik 
saygısında da bir artış gözlenmiştir (20). Amerika’da yapılan randomize 
kontrollü çalışmada uğraşı terapisi ile hüner elde etme arasında bir karşılaş-
tırma yapılmış hüner geliştirme girişimi kişinin başkalarına bağımlı olmadan 
yaşaması konusunda daha belirgin bir düzleme sağlamıştır (20). 

Uğraşının etkinliğini değerlendirmeye yönelik kontrollü çalışmalar daha çok 
psikoz grubu hastalar üzerinde farklı alanlar değerlendirilerek yapılmıştır.  
Uğraşının psikozlarda kişilerarası işlevsellik ve psikoz dışı psikiyatrik hasta-
lıklarda ise kişilerarası işlevsellik ve bireysel ve sosyal performans üzerine 
etkisi konusunda kontrollü bir çalışma bulunmamaktadır.

Bu çalışmada uğraşı uygulamalarına hastaların yaklaşımı ve uygulamaların 
kişilerarası işlevsellik ve bireysel ve sosyal performans üzerine etkinliği hem 
psikoz hem de psikoz dışı psikiyatrik hastalıklarda kontrollü bir çalışma ile 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda  profesyonel uğraşı terapist-
lerinin ve uğraşı terapisinin gerekliliği üzerinde bir fikir oluşturarak, litera-
türe katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

YÖNTEM
Bu çalışmada, uluslararası alanda kabul edilen ve 2002 yılında revize edilen 
1975 Helsinki Deklerasyonu ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen, 29 
Ocak 1993 tarih ve 2148 sayılı Resmi gazete de yayınlanan “İlaç Araştırma-
ları Hakkında Yönetmelik” ve daha sonra yayınlanan diğer yönetmeliklerde 
belirtilen hükümlere uyulmuş ve çalışmanın Çukurova Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Etik Kurulu’ndan onayı alınmıştır.

Kliniğimizde yatan hastalardan uğraşı etkinliklerine katılmak isteyen hasta-
larla her biri haftada 1 kez olmak üzere 2’şer saat süre ile el becerisi, resim, 
spor ve hastaların kendilerini ve diğer hastaları değerlendirdikleri günaydın 
toplantıları yapılmaktadır. Çalışmaya 30 yataklı olan kliniğimizde 2013 yılın-
da 3 aylık süreç içinde en az 2 hafta süre ile yatarak tedavi gören hastalar 
dahil edilmiştir. Çalışmaya katılmak isteyen hastalardan onam formu alın-
mıştır. Yatışları süresince uğraşı aktivitelerine katılan toplam 48 hasta çalış-
ma grubu ve uğraşı aktivitelerine katılmayan, çalışmaya onay veren 43 hasta 
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kontrol grubu olarak değerlendirmeye alınmıştır. Uğraşıya katılan hastalar 
kliniğimizde yapılmakta olan resim, el becerisi, spor ve günaydın toplantısı 
aktivitelerinin hepsine katılmış ve çalışma grubunda olan bu hastalara uğra-
şı uygulamalarına yaklaşımlarını değerlendiren üç sorudan oluşan tarafımız-
ca hazırlanmış uğraşı etkinliklerinin tedavilerine yararını, taburculuk sonrası 
katılmak isteyip istemediklerini ve hangi tür uğraşıyı tercih ettiklerini soran 
anket hastaneden çıkışları sırasında verilmiştir. Kontrol grubuna bu anket 
uygulanmamıştır. Her iki hasta gurubuna hastaneye girişte ve çıkışta KİÖ ve 
bireysel ve sosyal performans ölçeği (BSPÖ) uygulanmıştır. Çalışmaya 18 
yaş üstü ve uğraşılara katılmaya engel fiziksel kısıtlılığı olmayan, International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-
10)’a göre tanılandırılmış, Depresif Bozukluk, Bipolar Bozukluk (Mani), 
Şizofrenik Bozukluk, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), Alkol Bağımlılığı 
olan hastalar dahil edilmiştir. On sekiz yaş altında olmak, çalışmaya onam 
vermemek, uğraşıya engel fiziksel kısıtlılığı olmak, 2 haftadan daha kısa süre 
klinikte yatmış olmak dışlanma kriteri olarak belirlenmiştir. Hastalık grup-
ları 3 aylık süreçte klinikte takip edilen tesadüfi hasta grupları olup özel 
olarak seçilmemiştir. Çalışmanın amacı psikiyatri kliniğinde yatan her grup 
hasta üzerindeki etkinliği genel bakış açısı ile değerlendirmektir. Tanıdan 
çok hastalığın şiddeti ile bağlantılı kişiler arası işlevsellik ile bireysel ve sosyal 
performans puanlarındaki iyileşme değerlendirildiği için hasta seçiminde 
belirli bir tanı grubuna odaklanılmamıştır. Ancak istatistiksel değerlendir-
mede genel bakış açısı ile birlikte, BP (mani) ve Şizofreni tanısı alan hastalar 
psikoz grubu olarak, Depresyon, OKB, Alkol Bağımlılığı tanısı olan hastalar 
psikoz dışı hastalık grubu olarak değerlendirilmiş ve uğraşı aktivitelerinin bu 
iki üst grup üzerindeki etkileri ve etkilerin farklılıkları da değerlendirilmiştir.

Kişiler Arası İşlevsellik Ölçeği: Kişinin bütün sosyal rolüne yapılan 
yargıyı gerektiren, rol işlevlerini, temel yetileri ve sosyal davranışı nicelik-
sel olarak değerlendiren, temel psikiyatrik bozukluğu olan hasta gruplarına 
uygulanabilen Sosyal İşlevsellik Ölçeğinin alt ölçeği olup, dört maddeden 
oluşur. Değerlendirmede 1 ve 2. maddelerin toplamına 0-3 arasında puan 
verilir. Diğer 2 maddenin her biri 0-3 arasında puanlanır. En düşük 0, en 
yüksek puanı 9’dur. Hem hasta tarafından hem de hasta yakını tarafından 
doldurulabilir. Ölçeğin toplum standartları hesaplanmamıştır ve karşılaştır-
malı çalışmalarda kullanılmaktadır. Özgün adı The Social Functioning Sca-
le’dır. Birchwood ve ark. (21) tarafından geliştirilmiştir. Erakay (22) tarafın-
dan Türkçeye uyarlanmıştır.

Bireysel ve Sosyal Performans Ölçeği: Ağır ruhsal bozukluğu olan 
hastalarda 1 ile 100 arasında bireysel ve sosyal işlevsellik puanı verilir ve 
yüksek puanlar iyi işlevselliği gösterir. Bu genel değerlendirmede dört bo-
yutta altılı sıralı değerlendirme ile işlevsellik düzeyi belirlenir. Bu 4 boyut, 
sosyal açıdan yararlı etkinlikler, bireysel ve sosyal ilişkiler, öz bakım ve ra-
hatsız edici ve saldırgan davranışlar boyutlarıdır. Morosini ve ark. (23) ta-
rafından geliştirilmiştir. Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 
Aydemir ve ark. (24) tarafından yapılmıştır. 

İstatistiksel Analiz
Çalışmamızdaki tüm istatistiksel değerlendirmeler IBM The Statistical Packa-
ge for Social Sciences statistics version 20 (IBM SPSS Statistics Corporation, 
New York, ABD) İngilizce paket programı yardımıyla yapılmıştır. Kategorik 
değişkenlerin, sıklıklarının ve oranlarının karşılaştırılmasında Ki-kare, gerekli 
yerlerde Fisher Kesin Ki-kare testi uygulanmıştır. İki grubun sürekli değişken-
lerinin ortalamalarının karşılaştırılmasında Student-t testi kullanılmıştır. Kate-
gorik değişkenlerin korelasyonu için Pearson Korelasyon Testi uygulanmıştır. 
Ayrıca sosyodemografik veriler ile ilgili tanımlayıcı istatistikler de sunulmuştur.

BULGULAR
Çalışmaya dahil edilen hastaların sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Çalışma grubu ve kontrol grubu çalışmada cinsiyet, tanı ve di-

ğer sosyodemografik özellikler açısından dengeli bir dağılıma sahiptir. Dep-
resyon tanısı alan hastalar çalışma grubunun %60,4’ünü, kontrol grubunun 
%51,17’sini oluşturmuştur. Bunu psikoz ve mani grubu hastalar izlemiştir.

Çalışma grubuna yapılan uğraşı aktivitelerine yaklaşımlarını değerlendiren 
anket sonucunda toplam hasta sayısının %91,66’sı uğraşı aktivitelerinin te-
davilerine katkı sağladığını ifade etmiş ve %81,25’i taburculuk sonrası bu 
etkinliklere katılma isteğini dile getirmiştir (Tablo 2). En çok tercih edilen 
uğraşı türü %35,4 ile spor olmuş ve bunu ikinci sıklıkta %29,16 oranı ile 
hastalar bütün uğraşı türlerini tercihlerinde belirtmiştir (Tablo 3).

Çalışma grubunun uğraşı aktivitelerine katılmadan önceki ve sonraki KİÖ ve 
BSPÖ ortalama puanları karşılaştırılmış ve bu puanlardaki artış oranı her iki öl-
çek için anlamlı bulunmuştur (KİÖ için p<0,001, BSPÖ için p<0,0001). Kontrol 
grubu için KİÖ’de yatış ve çıkış puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmasa 
da BSPÖ değerlerinde anlamlı bir farklılık (p<0,0001) bulunmuştur (Tablo 4).

Çalışma grubu ile kontrol grubunun karşılaştırmasında çalışma grubunun KİÖ 
değişim puanında kontrol grubuna göre anlamlı bir farklılık bulunmamasına kar-
şılık, BSPÖ değerinde anlamlı bir farklılık (p<0,0001) saptanmıştır (Tablo 5).

Çalışma grubu ve kontrol grubu sosyodemografik özellikleri değerlendir-
meye alınarak tedavi öncesi ve sonrası puan değişimleri ortalamaları hem 
KİÖ’de hem de BSPÖ’de karşılaştırılmış ve KİÖ için sadece kadın hasta gru-
bunda (p=0,022) ve çalışmayan hasta grubunda (p=0,04) kontrol grubuna 
göre anlamlı farklılık saptanmıştır (Tablo 6). 
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Tablo 1. Çalışma ve kontrol grubunun sosyodemografik özellikleri

  Çalışma grubu Kontrol grubu 
  n (%) n (%)
Toplam hasta sayısı 48 43
Cinsiyet 
 Kadın  22 (45,8) 28 (65,1)
 Erkek 26 (54,2) 15 (34,9)
Tanılar
 Depresyon 29 (60,4) 22 (51,17)
 BPB Mani 6 (12,5) 10 (23,25)
 Şizofreni 9 (18,75) 8 (18,6)
 OKB 1 (2,1) 2 (4,65)
 Alkol bağımlılığı 3 (6,25) 1 (2,33)
Tanı grubu
 Psikoz grubu 15 (31,25) 18 (41,86)
 Psikoz dışı grup 33 (68,75) 25 (58,14)
Yaş
 ≤45 40 (83,3) 32 (74,4)
 >45 8 (16,7) 11 (25,6)
Medeni hal
 Evli 24 (50) 19 (44,2)
 Bekar 24 (50) 24 (55,8)
Eğitim
 Lise altı 17 (35,4) 16 (37,2)
 Lise ve üstü 31 (64,1) 27 (62,8)
Meslek
 Çalışan 16 (33,3) 16 (37,2)
 Çalışmayan 32 (66,7) 27 (62,8)
n: hasta sayısı; BPB: bipolar bozukluk; OKB: obsesif kompulsif bozukluk

236



Bireysel ve Sosyal Performans Ölçeği’nde ise sadece erkek hasta grubunda 
(p=0,087) ve çalışan hasta grubunda (p=0,177) anlamlı farklılık gözlenme-
miştir. Anlamlı farklılık saptanan gruplarda da kadın hastalarda (p=0,001) 
erkeklere göre, çalışmayanlarda (p=0,0001) çalışanlara göre, bekarlarda 
(p=0,002) evlilere göre ve lise altı eğitimi olanlarda (p=0,004) daha üst 
seviye eğitimi olanlara göre, nevroz grubunda (p=0,002) psikozlara göre, 
45 yaş altında (p=0,002) 45 yaş üstüne göre çok daha fazla olmak üzere 
anlamlı farklılık saptanmıştır (Tablo 7).

Tanı gruplarında sosyodemografik özelliklerin karşılaştırılmasında KİÖ’de 
her iki tanı grubunda da tüm sosyodemografi gruplarında çalışma ve kont-
rol grubu arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (Tablo 8). BSPÖ’de 
ise bekar ve psikoz hastalarında kontrol grubuna göre anlamlı farklılık 
saptanmış (p=0,021), psikoz dışı hastalık grubunda ise kadın cinsiyetinde 
(p=0,005), evli olanlarda (p=0,026), tüm eğitim seviyelerinde lise altı eği-
tim almış olan hastalarda daha fazla olmak üzere (p=0,007) ve çalışmayan 
hasta grubunda (p=0,001) anlamlı farklılık saptanmıştır (Tablo 9).

Ayrıca yaştaki değişim ile birlikte çalışma grubunda KİÖ ve BSPÖ puanlarında-
ki değişim arasında korelasyona bakılmış ve bağıntı bulunamamıştır (KİÖ için 

r=0,01, p=0,94; BSPÖ için r=0,031, p=0,835). Kontrol grubunda da bir bağıntı 
bulunamamıştır (KİÖ için r=-0,038, p=0,811; BSPÖ için r=-0,223, p=0,15).

TARTIŞMA
Çalışmamızda tedavi sürecinde farmakoterapi ile birlikte psikososyal 
girişimler başlığı altında uğraşı aktivitelerinin etkinliği, bu tür tedavi yön-
temlerine hasta gruplarının yaklaşımları değerlendirilmiştir. Bu tür tedavi 
yöntemlerine hasta yaklaşımları ile ilgili bir literatür bilgisi bulunamamıştır. 
Psikososyal müdahalelerin kliniklerde yatan hastaların günlük etkinliklere 
katılmasına ve zamanlarını daha doyurucu ve üretken geçirmelerini sağla-
dığı öngörülmüştür. Ayrıca, hastaların tedavi sürecini daha dinamik ve daha 
katlanılabilir kılması nedeniyle olumlu geri bildirimlerin olması beklenmiştir. 
Sonuçlar da bu paralelde ortaya çıkmıştır. Kontrol grubu bu aktivitelere 
katılmadığı için uygulama hakkında yorumları değerlendirmeye alınmamış-
tır. Ancak uygulamaya katılan hastaların %91,66’sı uğraşı aktivitelerinin te-
davilerine katkı sağladığını ifade etmiştir. Bu oran psikoz grubunda %93,3, 
nevroz grubunda % 90,9 bulunmuştur. %81,25’i taburculuk sonrası bu 
etkinliklere katılma isteğini dile getirmiştir. Bu oran da psikoz grubunda 
%73,3, nevroz grubunda %84,84 bulunmuştur (Tablo 2). Bu bulgular kli-
niklerde yatan hastaların tanı grubuna bağlı olmaksızın yüksek oranda bu 
tür aktivitelere katılmayı istediklerini göstermektedir. Bu tür uygulamaların 
hastaların tedavi süreçlerinde klinik boş zamanlarını değerlendirme dışında 
tedaviye uyumlarını artırabileceği konusunda da ek bir çıkarım yapılabilir.

Psikososyal yaklaşımlar derken farmakoterapi dışında tedavide bireyin sosyal 
ortamlar içerisine dahil edilmesi anlaşılmalıdır. Klinik uğraşı terapisinin asıl amacı 
günlük rutin içerisinde bireyin sosyal ortama dahil edilmesidir (25). Terapist, 
hasta ve etkinlikten oluşan bu üçlü bireyin öğrenme ve yetilerini kullanması 
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Tablo 4. Çalışma ve kontrol grubunda KİÖ ve BSPÖ’de puan değişimleri

  Çalışma grubu   Kontrol grubu
 Uygulama  Uygulama  Yatış öncesi Yatış sonrası 
 öncesi puan sonrası puan  puan puan 
 Ort±SS Ort±SS p  Ort±SS Ort±SS p
KİÖ 2,23±0,32 2,10±0,30 <0,001 1,82±0,27 1,60±0,24 0,06
BSPÖ 50,3±13,1 75,7±12,4 <0,0001 11,4±1,74 14,6±2,22 <0,0001
KİÖ: kişiler arası işlevsellik ölçeği; BSPÖ: bireysel ve sosyal performans ölçeği; Ort: ortalama; SS: standart sapma

Tablo 5. Çalışma grubunda KİÖ ve BSPÖ’de değişim puanlarının 
kontrol grubu ile karşılaştırılması

 Çalışma Grubu Kontrol Grubu 
 n (Ort±SS) n (Ort±SS) p
KİÖ değişim puanı 48 (1,04±1,99) 43 (0,46±1,57) 0,133
BSPÖ değişim puanı 48 (25,4±13,9) 43 (15,4±10,1) <0,0001
N: hasta sayısı; KİÖ: kişiler arası işlevsellik ölçeği; BSPÖ: bireysel ve sosyal 
performans ölçeği; Ort: ortalama; SS: standart sapma

Tablo 2. Çalışma grubunun uğraşı aktivitelerine yaklaşımı

  Toplam Tedaviye yarar Taburculuk sonrası 
  N  düşüncesi uğraşıya katılma 
  n (%)  isteği n (%)
Tanı 
Depresyon 29 26 (89,65) 24 (82,75)
Şizofreni 9 9 (100) 6 (66,6)
BPB Mani 6 5 (83,33) 5 (83,33)
OKB 1 1 (100) 1 (100)
Alkol bağımlılığı 3 3 (100) 3 (100)
Tanı grubu
Psikoz grubu 15 14 (93,3) 11 (73,3)
Psikoz dışı grup 33 30 (90,9) 28 (84,84)
Toplam  48 44 (91,66) 39 (81,25)
N: hasta sayısı; BPB: bipolar bozukluk; OKB: obsesif kompulsif bozukluk

Tablo 3. Tanı gruplarının uğraşı türü tercihleri

  Hasta sayısı Resim El becerisi Spor Günaydın Hepsi Hiçbiri
Tanı 
Depresyon 29 4 3 10 5 7 0
Şizofreni 9 0 2 3 0 3 1
BPB (Mani) 6 0 1 2 0 2 1
OKB 1 0 0 0 0 1 0
Alkol Bağımlılığı 3 0 0 2 0 1 0
Toplam, n (%) 48 4 (8,33) 6 (12,5) 17 (35,4) 5 (10,4) 14 (29,16) 2 (4,16)
N: hasta sayısı; BPB: bipolar bozukluk; OKB: obsesif kompulsif bozukluk
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için uygun zemini oluşturur. Böylelikle sosyal etkileşimlerini geliştirmelerinde, 
sınırlarının ötesine çıkmalarında ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmada etkileri olur 
(26). Çalışmamızda uğraşılar sertifikalı uğraşı terapistleri tarafından yürütülme-
miş, ilgili uğraşı türü ile ilgili mesleki uzman, psikiyatrist ve psikiyatri hemşireleri 
tarafından yürütülmüştür. Bu nedenle yürütülen aktiviteler uğraşı terapisi ola-
rak değil sosyal uğraşı aktiviteleri olarak ele alınmıştır. 

Yapılan literatür taramalarında uğraşı terapilerinin ve bu tür psikososyal 
yaklaşımların etkilerinin psikoz grubu hastalarda incelendiği ve kontrollü 
çalışmaların bu tür hasta grubunda yapıldığı gözlenmiştir. Her ne kadar 
tanı sınırlılığı olsa da ve tesadüfü tanı grupları oluşturulsa da çalışmamızda 
gruplar hem psikoz hem de psikoz dışı hastalardan oluşturulmuş ve uğraşı 
aktivitelerinin etkinliği bu iki tanı grubunda da araştırılmıştır. 

Şizofreni hastalarının tedavisinde farmakolojik tedavi ile birlikte psikote-
rapi, aile tedavisi ve uğraşı terapisinin çok etkili stratejiler olduğuna dair 
oturmuş bir kanı vardır. Bununla birlikte dirençli şizofreni açısından sadece 
farmakolojik tedaviler mevcutken uğraş terapisi gibi psikososyal girişimlerin 
etkinliği kanıtlanmamıştır. Klozapinle birlikte uğraş terapisi sadece klozapi-
ne göre daha etkili bulunmuştur. Bu yüzden dirençli şizofrenide de uğraş 
terapisi akılda bulundurulmalıdır (27). Bazı yazarlar psikososyal girişimlerle 
antipsikotiklerin birlikte kullanımının dirençli şizofrenide etkili olacağını öne 
sürmüşlerdir (28). Bilişsel davranışçı terapi dışında kontrollü çalışmalarda 
farmakolojik tedaviye ek psikososyal girişimlerin etkisi çalışılmamıştır. Ancak 
klinik çalışmalarda uğraşı terapisinden sıklıkla yararlanılmıştır (29). Şizofreni 
tedavisinde uğraşı terapi etkinlikleri sırasında bazı özgün becerilerin öğreni-
lip, geliştirilmesinin ve hastane dışında devam ettirilmesinin tedavi edici bir 
yönü olduğu  öne sürülmüştür (26). 

Buchain ve ark. (27) tarafından yapılan bir çalışmada 5 yıllık şizofreni has-
talarında uğraşı terapisinin özellikle kişiler arası ilişkilerde ve mesleki per-
formansta iyileşme ile sonuçlandığı gösterilmiştir. Aynı zamanda uğraşının 
terapotik bir ortam yarattığı ve uzun zamanda iyileşmeye neden olduğu 
gözlenmiştir. Bilindiği gibi şizofrenide yürütücü işlevlerde belirgin bozukluk 

vardır. Buna negatif semptomlar denir. Dirençli şizofrenide daha belirgindir 
(30). Buchain ve ark. (27) çalışmalarında uğraşı terapisinin rutin tedavi ile 
birlikte uygulanmasının yürütücü işlevlerde düzelme sağladığını bildirmiş-
lerdir. Ancak çalışmada örneklem grubunun az olması nedeniyle kesin bir 
yargıda bulunmak zordur. KİÖ’deki artışta kontrol grubuna göre anlamlı bir 
farklılığın bulunmaması bizim çalışmamızın bu çalışmadan farklı bir sonuçtur. 

Cook ve ark. (31) tarafından toplum ruh sağlığı merkezinde psikoz grubu 
hastalarda bireysel verilen uğraşı terapisinin etkinliği konusunda yapılan kont-
rollü bir çalışmada sosyal işlevsellik ölçeği kullanılmış ve negatif semptomlarda 
düzelmeye bakılmış ve bireysel uğraşının iyileşmeye katkıda bulunabileceği 
ileri sürülmüştür. Bu çalışmada 30 deney ve 14 kontrol grubu alınmış ve her 
iki grupta sosyal işlevsellik ve negatif semptomlarda düzelme görülmüş ancak 
ikisi arasında belirgin bir farklılık bulunamamıştır. Çalışmamızda psikoz grubu 
hastaların kişilerarası işlevsellik puanlarında kontrol grubuna göre anlamlı bir 
fark görülmemiş, bireysel ve sosyal performans ölçeği puanlarının ise kontrol 
grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu  bulunmuştur.

Çalışmamızda manik atak ve şizofrenik bozukluk tanılı hastalar psikoz gru-
bu olarak değerlendirilmiştir. Bu grupta çalışma grubunda KİÖ de kontrol 
grubuna göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (Tablo 6). Ancak çalışma 
ve kontrol grubu sosyodemografik özellikleri incelendiğinde kadınlarda 
ve çalışmayanlarda erkeklere ve çalışanlara göre anlamlı bir artışın olduğu 
saptanmıştır (Tablo 5). BSPÖ’deki artış ise kontrol grubuna göre özellik-
le psikoz dışı hastalarda psikozlara göre, kadın hastalarda erkeklere göre, 
çalışmayanlarda çalışanlara göre, bekarlarda evlilere göre, lise altı eğitimi 
olanlarda daha üst seviye eğitimi olanlara göre, 45 yaş altında 45 yaş üstüne 
göre daha fazla olmak üzere anlamlı farklılık saptanmıştır. 

Çalışmamızda kadınlar uğraşı uygulamaları ile hem kişiler arası işlevsellikle-
rinde hem de bireysel ve sosyal performanslarında erkeklere göre kontrol 
grubundan daha anlamlı bir düzelme göstermiştir. Bu sonuç, Sanderson ve 
Andrews’ın (7) kadınların işlevsellik konusunda daha avantajlı bir paterne 
sahip olduğunu belirttiği çalışması ile benzerdir.
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Tablo 6. Çalışma grubunda KİÖ ve BSPÖ’de değişim puanlarının 
kontrol grubu ile karşılaştırılması

 Çalışma Grubu Kontrol Grubu 
 puan farkı puan farkı 
 n (Ort±SS) n (Ort±SS) p
Cinsiyet
 Kadın  22 (1,63±2,27) 28 (0,35±1,52) 0,022
 Erkek 26 (0,53±1,60) 15 (0,66±1,71) 0,812
Medeni hal
 Evli  24 (1,25±2,09) 19 (1,00±1,41) 0,658
 Bekar 24 (0,83±1,19) 24 (0,04±1,60) 0,128
Eğitim
 Lise altı 17 (1,35±2,49) 16 (0,81±1,10) 0,433
 Lise ve üstü 31 (0,87±1,68) 27 (0,25±1,78) 0,186
Tanı 
 Psikoz grubu 15 (0,60±1,35) 18 (0,00±1,71) 0,280
 Psikoz dışı grup 33 (1,24±2,22) 25 (0,80±1,41) 0,388
Meslek 
 Çalışan 16 (0,68±2,08) 16 (0,87±1,45) 0,770
 Çalışmayan 32 (1,21±1,96) 27 (0,22±1,68) 0,04
Yaş grubu
 ≤45  40 (0,97±2,15) 32 (0,40±1,45) 1,6
 >45 8 (0,91±0,32) 11 (1,96±0,59) 0,339
N: hasta sayısı; KİÖ: kişiler arası işlevsellik ölçeği; Ort: ortalama; SS: standart 
sapma

Tablo 7. Çalışma ve kontrol grubunda BSPÖ’de puan farklarının 
sosyodemografik özelliklere göre karşılaştırılması

 Çalışma Grubu Kontrol Grubu 
 puan farkı puan farkı 
 n (Ort±SS) n (Ort±SS) p
Cinsiyet
 Kadın  22 (25,9±13,7) 28 (14,4±9,16) 0,001
 Erkek 26 (25,0±14,4) 15 (17,3±11,6) 0,087
Medeni hal
 Evli  24 (26,1±15,2) 19 (17,2±11,2) 0,039
 Bekar 24 (24,8±12,8) 24 (14,1±9,04) 0,002
Eğitim
 Lise altı 17 (28,5±12,9) 16 (16,5±8,31) 0,004
 Lise ve üstü 31 (23,7±14,4) 27 (14,8±11,1) 0,012
Tanı
 Psikoz grubu 15 (27,6±16,1) 18 (16,6±11,1) 0,027
 Psikoz dışı grup 33 (24±13,1) 25 (14,6±9,34) 0,002
Meslek
 Çalışan 16 (24,7±15,3) 16 (17,8±12,6) 0,177
 Çalışmayan 32 (25,8±13,5) 27 (14,1±8,09) 0,0001
Yaş grubu
 ≤45 40 (26,2±15,1) 32 (18,5±9,70) 0,002
 >45 8 (21,2±5,82) 11 (12,2±10,8) 0,049
N: hasta sayısı; BSPÖ: bireysel ve sosyal performans ölçeği; Ort: ortalama;  
SS: standart sapma
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Melle ve ark. (32) şizofreni hastalarında erkek cinsiyet ve daha iyi eğitim 
düzeyinin yüksek işlevsellik düzeyi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Çalışma-
mızda kadınların kişilerarası işlevsellik puanları temel alındığında  erkekle-
re göre uğraşı uygulamalarından daha fazla yarar gördüğü, erkeklerin ise 
bireysel ve sosyal performans açısından daha fazla yarar gördüğü sonucu 
çıkmıştır. Melle ve ark. çalışmasına (32) paralel olarak çalışmamızda da daha 
az eğitim almış hastalar daha yüksek eğitimi düzeyi olanlara göre uğraşı 
uygulamalarından kişilerarası işlevsellik ve bireysel ve sosyal performans 
açısından  daha az yarar görmüşlerdir.

Rymaszewska ve Mazurek (8) bekar, ayaktan tedavi gören şizofrenik bo-
zukluğu hastaların en kötü işlevsellik düzeyine sahip olduklarını, somato-
form bozukluğu olanların en iyi işlevselliği gösterdiklerini bildirmişlerdir. Bu 
bulgulara benzer şekilde, çalışmamızda bekarların bireysel ve sosyal per-
formanslarınn uğraşı uygulamaları ile daha anlamlı bir düzelme gösterdiği, 
nevroz grubu hastaların bireysel ve sosyal performanslarını artırmada bu 
uygulamalardan psikoz grubuna göre anlamlı şekilde daha fazla yarar gör-
dükleri bulunmuştur.

Uğraşı uygulayıcılarının uğraşı terapisti süpervizyon eğitimi almamış olma-
sı, uğraşı uygulamalarının hastaların kişisel yetenekleri ve tercihlerine göre 
planlanmamış olması, uğraşıların hastaların sadece hastaların yatışları süre-
since uygulanması, bu nedenle uygulama süresinin sınırlı olması bu çalışma-
nın kısıtlılıkları olarak belirlenmiştir. 

Fiziksel hastalıklar, sakatlıklar, demans ve psikiyatrik hastalıklarda uğraş te-
rapisinin etkisini araştıran çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda 
bakılan parametreler farklı olsa da beklenen etkiye göre olumlu ve olum-
suz sonuçlar bildirilmiştir. Bir bakımevinde yapılan bir çalışmada hareketlilik 
ve bağımsızlık değerlendirilmiş ve üç aylık uğraş tedavisinin bu parametre-
leri iyileştirmediği saptanmıştır (33). Diğer taraftan şizofreni hastalarında 
yapılan çalışmalarda işlevsellik, aile doyumu, sosyalleşme gibi parametreler-
de anlamlı olarak olumlu etkisi bildirilmiştir (27,31). 

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar daha çok şizofreni üzerinde olmuş ve farklı 
alanlar farklı yöntemlerle bu çalışmalarda değerlendirilmiştir. Bu farklılıklara 
rağmen araştırılan farklı alanlar ve kullanılan farklı yöntemlerde psikososyal 
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Tablo 8. Çalışma ve kontrol grubunda psikoz ve psikoz dışı hastaların KİÖ puan farkının sosyodemografik özellikleri ile birlikte karşılaştırılması

  Psikoz grubu   Psikoz dışı grup
 Çalışma grubu  Kontrol grubu  Çalışma grubu Kontrol grubu 
 puan farkı puan farkı  puan farkı puan farkı
 n (Ort±SS) n (Ort±SS) p n (Ort±SS) n (Ort±SS) p
Cinsiyet
 Kadın  3 (1±1) 10 (0,40±1,07) 0,07 19 (1,73±2,42) 18 (0,77±1,59) 0,166
 Erkek 12 (0,56±1,44) 8 (0,50±2,21) 1 14 (0,57±1,78) 7 (0,85±0,89) 0,697
Medeni hal
 Evli  4 (0,56±0,57) 3 (1,66±2,88) 0,58 20 (1,40±2,25) 16 (0,87±0,8) 0,400
 Bekar 11 (0,63±1,56) 15 (-0,33±1,29) 0,097 13 (1±2,23) 9 (0,66±1,93) 0,721
Eğitim
 Lise altı 5 (0,2±1,64) 3 (0,0±0) 0,845 12 (2±2,55) 13 (1±1,15) 0,214
 Lise ve üstü 10 (1±1,05) 15 (0±1,88) 0,143 21 (0,8±1,93) 12 (0,58±1,67) 2,738
Meslek
 Çalışan 7 (0,57±0,78) 9 (0,66±1,80) 0,899 9 (0,77±2,77) 7 (1,14±0,89) 0,744
 Çalışmayan 8 (0,62±1,76) 9 (0,66±1,41) 0,115 24 (1,41±2,01) 18 (0,66±1,57) 0,199
N:hasta sayısı; KİÖ: kişiler arası işlevsellik ölçeği; Ort: ortalama; SS: standart sapma

Tablo 9. Çalışma ve kontrol grubunda psikoz ve psikoz dışı hastaların BSPÖ puan farkının sosyodemografik özellikleri ile birlikte karşılaştırılması

  Psikoz grubu   Psikoz dışı grup
 Çalışma grubu  Kontrol grubu  Çalışma grubu Kontrol grubu 
 puan farkı puan farkı  puan farkı puan farkı
 n (Ort±SS) n (Ort±SS) p n (Ort±SS) n (Ort±SS) p
Cinsiyet
 Kadın  3 (28,3±30,1) 10 (13,5±7,09) 0,684 19 (25,5±10,99) 18 (15,0±10,3) 0,005
 Erkek 12 (27,5±12,7) 8 (20,6±14,5) 0,273 14 (27,8±15,8) 7 (13,5±6,9) 0,160
Medeni hal
 Evli  4 (37,5±1,3) 3 (28,3±10,4) 0,599 20 (23,7±11,8) 16 (15,0±10,3) 0,026
 Bekar 11 (24,1±9,95) 15 (14,33±9,97) 0,021 13 (25,3±15,3) 9 (13,8±7,81) 0,053
Eğitim
 Lise altı 5 (30,0±18,3) 3 (18,3±5,77) 0,333 12 (27,9±10,9) 13 (16,1±8,93) 0,007
 Lise ve üstü 10 (36,5±15,1) 15 (16,3±12,1) 0,079 21 (22,3±14,1) 12 (12,9±9,87) 0,048
Meslek
 Çalışan 7 (30,7±14,5) 9 (18,8±14,5) 0,129 9 (20,0±15,6) 7 (16,4±10,7) 0,603
 Çalışmayan 8 (25,0±17,7) 9 (14,4±6,34) 0,115 24 (26,1±12,2) 18 (13,9±9,00) 0,001
N: hasta sayısı; BSPÖ: bireysel ve sosyal performans ölçeği; Ort: ortalama; SS: standart sapma
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yaklaşımların hasta tedavisine pek çok alanda yararı olduğu sonucu çıkmak-
tadır. Çalışmamızda kontrollü bir çalışma ile uğraşı gibi psikososyal tedavi 
yaklaşımlarının hem psikoz grubu hem de psikoz dışı hasta grubu üzerinde 
kişiler arası işlevsellikte olmasa da, bireysel ve sosyal performans değer-
lerinde anlamlı bir artışa yol açtığı sonucu çıkarılarak bu görüş desteklen-
miştir. Bu sonuçlar doğrultusunda psikiyatri kliniklerinde yatarak hasta te-
davisinde uğraşı ve benzer psikososyal müdahalelerin tedavinin önemli bir 
bileşeni olarak değerlendirilmesi ve diğer tedavilerle birlikte yürütülmesi 
hastaların bireysel ve sosyal performanslarında iyileşmeyi artıracaktır. 

Etik Komite Onayı: Bu çalışma için etik komite onayı Çukurova Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’nden alınmıştır.

Hasta Onamı: Yazılı hasta onamı bu çalışmaya katılan hastalardan alınmıştır. 
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