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Introduction: The aim of this study is to investigate the effects of 
Psychosocial Skills Training (PSST) and Metacognitive Training (MCT) 
programs on general psychopathology, cognitive functioning, and social 
functioning in patients with schizophrenia.

Methods: Twenty patients with schizophrenia who were treated at the 
Kocaeli University Psychiatry Department outpatient clinic between 
January and June 2016, accepted to participate in the study and met 
inclusion criteria were included in this study. Patients were randomized 
as two groups of 10 people. The management of each group was carried 
out by a trainer and a co-trainer. The Positive and Negative Symptom 
Scale (PANSS) and Clinical Global Impression Scale-Severity (CGI-S) to 
assess psychopathology, the General Assessment of Functioning (GAF) 
and the Quality of Life Scale in Schizophrenia (QoLS) to assess social 
functioning, the Cognitive Assessment Interview (CAI) to assess cognitive 
functioning were used by the clinicians blinding to groups in the first two 
weeks before and after the intervention. After the training, first and last 
test scale scores were compared.

Results: All patients who participated in the study completed the study 

(male=13, female=7). There was no significant difference in age, gender, 

marital status, years of education, duration of illness, the age of onset, and 

the number of hospitalizations in comparison of individual and clinical 

characteristics of the groups (p>0.05). When the scores were compared 

of the groups before and after the intervention, there was a significant 

difference concerning psychopathology, social and cognitive functioning 

in both groups (p <0.05). There were no significant differences between 

the groups in terms of effect size.

Conclusion: The study showed that both programs aiming to improve 

psychopathology and functioning in the treatment of schizophrenia 

have positive results. Improvement in cognitive functioning should also 

be tested by neurocognitive tests in the large-scale studies with control 

groups. .
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ABSTRACT

Amaç: Bu çalışma ile Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi (RUTBE) ve Üstbiliş 
Eğitiminin (ÜBE) ayaktan tedavisi devam eden şizofreni hastalarında 
genel psikopatoloji, bilişsel işlevsellik ve toplumsal işlevsellik üzerine 
etkisini incelemek amaçlandı.

Yöntem: Araştırmaya Ocak-Haziran 2016 tarihleri arasında Kocaeli 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde 
ayaktan tedavi gören şizofreni hastalarından araştırmaya katılmayı kabul 
eden ve dahil olma ölçütlerini karşılayan 20 hasta alındı. Hastalar 10’ar 
kişilik iki gruba rastgele yerleştirildi. Her grubun yönetimi bir eğitici ve bir 
de yardımcısı ile gerçekleştirildi. Eğitime katılan hastalara eğitim öncesi 
ve sonrasındaki iki hafta içerisinde gruplara kör klinisyenler tarafından 
psikopatolojiyi değerlendirmek için Pozitif ve Negatif Belirti Ölçeği 
(PNBÖ) ve Klinik Genel İzlenim-Şiddet (KGİ-Ş), toplumsal işlevselliği 
değerlendirmek için İşlevselliğin Genel Değerlendirmesi (İGD) ve 
Şizofreni Hastalarında Yaşam Nitelikleri Ölçeği (ŞYNÖ), bilişsel işlevselliği 
değerlendirmek için Bilişsel Değerlendirme Görüşmesi (BDG) uygulandı. 
Eğitim sonrasında ilk ve son test ölçek puanları karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya katılan 20 hasta çalışmayı tamamladı (erkek=13; 
kadın=7). Grupların bireysel ve klinik özelliklerinin karşılaştırılmasında 
yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim yılı, hastalık süresi, hastalık başlangıç 
yaşı ve toplam yatış sayısı açısından anlamlı fark yoktu (p>0.05). Grupların 
eğitim öncesi ve sonrası ölçeklerden aldıkları puanlar karşılaştırıldığında; 
her iki grupta da psikopatoloji, bilişsel ve toplumsal işlevsellik açısından 
anlamlı değişiklikler saptandı (p<0.05). Etki düzeyi açısından gruplar 
arasında fark yoktu.

Sonuç: Bu araştırma şizofrenide iyileşmeyi hedef alan iki farklı eğitim 
programının da psikopatoloji ve işlevsellik üzerinde olumlu etkisi 
olduğunu gösterdi. Bilişsel işlevsellikteki değişme kontrol grubunun da 
olduğu geniş ölçekli çalışmalarda sinirbilişsel testlerle de sınanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi (RUTBE), Üstbiliş 
Eğitimi (ÜBE), şizofreni, toplumsal işlevsellik, bilişsel işlevsellik, 
psikopatoloji
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GİRİŞ
Şizofreni, nöroanatomik ve nörokimyasal bozukluklara bağlı olarak 
bilişsel işlevlerin (nörobiliş ve sosyal biliş) bozulması ile kişilerarası ilişkiler, 
toplumsal ve mesleki işlevsellik gibi alanlarda bozulmaya yol açan ve 
yaşam boyu süren bir hastalıktır (1-3). Şizofreninin tedavisinde ilaç 
tedavisi esas olmakla birlikte ruhsal toplumsal tedavilerin (ruhsal eğitim, 
beceri eğitimi, bilişsel davranışçı tedavi, bilişsel iyileştirim, üstbiliş eğitimi, 
olgu yönetimi, aile girişimleri, yerinde girişken tedavi, destekli istihdam, 
vb.) tamamlayıcı olarak önemli bir yeri vardır. Ruhsal toplumsal tedavi 
(RTT) girişimlerinin hastalık belirtileri, ilaç tedavisine uyum, yeniden 
hastane yatışları, yaşam kalitesi, toplumsal biliş ve toplumsal işlevsellik 
üzerinde olumlu etkisi olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir (4-9). 
RTT girişimleri ilgilendiği alan ve kullandığı tekniklere göre farklı ruhsal 
işlevlerin daha iyi olmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle hastaların 
gereksinimine uygun olarak çeşitli RTT’ler ardışık olarak, birlikte ya da 
karma (hibrid) modelleriyle uygulanabilmektedir (10-12). 

Toplumsal beceri eğitimi modüllerini (13-15) temel alarak bilişsel 
davranışçı grup tedavisi tekniklerini kullanan, etkileşimsel bir tedavi 
yaklaşımı olan ruhsal toplumsal beceri eğitimi (RUTBE) aile eğitimini 
de içerecek şekilde uygulanmaktadır (16). RUTBE’de hastaların hastalık 
yönetimi konusunda yetkinleşmesi, kişilerarası ilişkilerinin güçlenmesi ve 
toplumsal işlevselliklerinin artması hedef alınır. Bu hedeflere yönelik olarak 
16 beceri alanında eğitim verilir: İletişim becerilerini geliştirmek, sorun 
çözme becerilerini geliştirmek, dikkat ve bellek sorunlarıyla başetmeyi 
öğrenmek, psikozu ve şizofreniyi anlamak, antipsikotik ilaç tedavisini 
öğrenmek, ilaç yan etkilerini öğrenmek, tedaviyi değerlendirmek, inatçı 
belirtilerle başetmeyi öğrenmek, uyarıcı işaretleri tanımak ve izlemek, 
alkol ve uyuşturucudan kaçınmak, faydasız tedavi arayışlarından uzak 
durmak, stresle başetmeyi öğrenmek, özgüveni artırmak, zamanı 
değerlendirmek ve günlük faaliyetler, arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek, 
toplumsal faaliyetlere katılmak. Bu beceri alanlarının işlenmesinde 
bilgilendirme, deneyim paylaşımı, rol oynama, sorun çözme, alıştırma 
yapma ve ev ödevleri verme gibi bilişsel davranışçı tedavi teknikleri 
kullanılır. Türkiye’de şizofreni hastalarına uygulanan RUTBE programının 
hastaların psikopatoloji düzeylerinin azalmasına ve toplumsal 
işlevselliklerinin artmasına katkıda bulunduğu kontrollü çalışmalarla 
gösterilmiştir (17-19). Ancak, RUTBE’nin bilişsel işlevsellik üzerine etkisi 
henüz araştırılmamıştır. RUTBE programının içeriğinde yer alan bilişsel 
beceri çalışmalarından dolayı bilişsel işlevsellik üzerine etkisi olabileceği 
düşünülmektedir. 

Şizofrenide işlevselliğin bozulmasında önemli bir rolü olan bilişsel 
sorunların giderilmesine yönelik yapılan bilişsel iyileştirim çalışmalarında 
sinirbiliş (dikkat, bellek, sorun çözme, yönetici işlevler) ve toplumsal 
biliş (duygu algılama, zihin kuramı becerisi ve atıf stilleri) alanlarını 
geliştirmeye yönelik alıştırmalar yapılmaktadır. Bilişsel beceri gelişimi 
ile toplumsal işlevselliğin (bağımsız yaşam, toplumsal yaşam ve çalışma 
yaşamı) artırılması hedeflenir (20,21). Son yıllarda sıkça çalışılmış olan 
Üstbiliş Eğitimi (ÜBE) ruhsal eğitim, bilişsel iyileştirim ve bilişsel davranışçı 
tedavi yaklaşımlarının bir karışımıdır ve temel olarak sanrısal düşüncenin 
sürmesine neden olan bilişsel yanlılığın giderilmesine odaklanır (20,22). 
Toplam 8 modülden oluşur ve bireysel ya da grup eğitimi şeklinde 
uygulanabilir. Eğitim yolu ile şizofreni hastalarına bilişsel önyargılar 
hakkında bilgi aktarmak, alıştırmalar aracılığıyla da söz konusu bilişsel 
önyargıların işlevsizliğini fark etmelerini sağlamak ve sanrıların gelişimine 
zemin hazırlayan yanlı düşünceleri değiştirmek amaçlanmaktadır. 
Alıştırmalar kapsamında, hastalara düzeltici yaşantılar sunma, seçenekli 
başetme ve bilgi işleme stratejilerinin geliştirilmesi öğretilmektedir. 
ÜBE’nin her bir modülü farklı bilişsel önyargıyı kapsayan içerikleriyle 
sanrıların gelişiminde katkısı olduğu bilinen sorunlu düşünce biçimlerini 
ve toplumsal biliş kapsamında değerlendirilen alanları geliştirmeyi 
hedeflemektedir. ÜBE’nin modüllerinde işlenen konular şunlardır: Atıf 
biçimleri (modül 1), hemen sonuca varma hatası (modül 2 ve 7), inanç 

değişmezliği (modül 3), uskuramı ve toplumsal biliş yetersizlikleri (modül 
4 ve 6), bellek hatalarında aşırı güvenli olma (modül 5) ve çökkünlük 
ve benlik saygısı düşüklüğü (modül 8) (20). ÜBE ile yapılan çalışma 
sonuçları eğitim programının sanrısal düşüncenin şiddetini azaltmada 
etkili olduğunu, içgörü gelişimini desteklediğini, hemen sonuca varma 
bilişsel yanlılığında düzelme ve toplumsal işlevsellikte artma sağladığını 
göstermiştir (22-27).

Her iki RTT programının da psikopatolojinin azalmasında ve toplumsal 
işlevselliğin düzelmesinde etkili olduğu bilinmekle birlikte bilişsel 
işlevsellik üzerindeki etkileriyle ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Bu 
çalışma ile RUTBE ve ÜBE programlarının şizofreni hastalarında genel 
psikopatoloji, bilişsel işlevsellik ve toplumsal işlevsellik üzerine olan 
etkisini incelemek amaçlandı.

YÖNTEM
Araştırma için Kocaeli Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar 
Etik Kurulundan izin alındı (Kocaeli GOKAEK 2016/60).

Katılımcılar
Kocaeli Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında ayaktan 
tedavi gören şizofreni hastalarından grup eğitimi almaya uygun görülen 
hastalara araştırma ile ilgili bilgi verildi. Dahil olma ölçütlerini karşılayan, 
araştırmaya katılmayı kabul eden ve onam belgesini imzalayan hastalar 
çalışmaya alındı. Çalışmaya katılmayı kabul eden hastalar sırayla iki grup 
arasında rastgele dağıtıldı. Onar kişiden oluşan hasta gruplarında birinci 
gruba RUTBE, ikinci gruba ÜBE verildi. Grup eğitimleri haftada bir kez her 
biri 40-50 dakika süren iki oturum şeklinde yapıldı. Her grubun yönetimi 
bir eğitici ve bir de yardımcısı ile gerçekleştirildi. Eğitimciler daha önce 
RUTBE (Aİ) ve ÜBE (ZÖ) grupları yönetmiş olan deneyimli eğiticilerdi. 
Grup eğitimleri 2016 yılı Ocak-Haziran ayları arasında toplam 20x2=40 
oturumda gerçekleştirildi.

Çalışmaya Alınma Ölçütleri
18-60 yaş arasında olma, DSM-IV’e (28) göre şizofreni ya da şizoaffektif 
bozukluk tanısı almış olma, görme, işitme ya da başka bir fiziksel engelin 
bulunmaması, Klinik Genel İzlenimin 5 ve altında olması, son 3 aydır 
düzenli ilaç kullanıyor olma, zeka geriliğinin olmaması, alkol-madde 
bağımlılığının olmaması, organik beyin hastalığının olmaması, en az 
ilkokul mezunu olmak, daha önceden grup tedavilerine katılmamış 
olmak ve son 6 ayda EKT görmemiş olmak çalışmaya alınma ölçütleri 
olarak belirlendi.

Uygulanan Ölçekler
Eğitime katılan hastalara eğitim öncesindeki ve eğitim sonrasındaki 
iki hafta içinde psikopatolojiyi değerlendirmek için pozitif ve negatif 
belirtiler ölçeği (PNBÖ) ve klinik genel izlenim şiddet (KGİ-Ş), toplumsal 
işlevselliği değerlendirmek için işlevselliğin genel değerlendirmesi (İGD) 
ve şizofreni hastalarında yaşam nitelikleri ölçeği (ŞYNÖ), bilişsel işlevselliği 
değerlendirmek için bilişsel değerlendirme görüşmesi (BDG) uygulandı. 
BDG, bu ölçeğin Türkçe güvenirlik geçerlik çalışmasına katılmış olan ve 
ölçeği kullanma konusunda deneyimli araştırmacı (AK) tarafından, PNBÖ, 
KGİ-Ş, İGD ve YNÖ ise bu ölçekleri kullanma konusunda deneyimli klinisyen 
araştırmacı (FK) tarafından yapıldı. Değerlendiriciler gruplara kördü.

Hasta tanıtım formu: Hastaların hastalıkları ile ilgili bilgileri ve nüfus 
özelliklerini değerlendirmek amacıyla hazırlanan bu form; yaş, cinsiyet, 
eğitim, medeni durum, hastalık tipi, hastalığın başlangıç yaşı, hastalık 
süresi, hastanede yatış sayısı ve süresi, ailede psikotik bozukluk öyküsü, 
özkıyım girişimi, EKT alıp almadığı gibi bilgilerden oluşmaktadır. Veriler 
hastane kayıtları, hasta ve hasta yakınlarının verdiği bilgilere başvurularak 
tamamlandı. 
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Pozitif ve Negatif Belirtiler Ölçeği (PNBÖ): Kay ve ark. (29) tarafından 
geliştirilen 30 maddelik ve yedi puanlı şiddet değerlendirmesi içeren yarı 
yapılandırılmış bir görüşme ölçeğidir. PNBÖ 7’si pozitif belirti alt ölçeğine, 
7’si negatif belirti alt ölçeğine ve 16’sı genel psikopatoloji alt ölçeğine ait 
olmak üzere toplam 30 ruhsal belirtiden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe 
güvenirlik ve geçerlik çalışması Kostakoğlu ve ark. (30) tarafından yapılmıştır.

İşlevselliğin Genel Değerlendirmesi (İGD): DSM-IV’te (28) yer alan 
‘Eksen V’ değerlendirmesidir. Genel işlevsellik için 0-100’lük bir aralıkta 
hastalığın ruhsal, toplumsal ve mesleki/akademik işlevsellik üzerindeki 
etkisi değerlendirilir. Yüksek puan işlevselliğin daha iyi olduğunu gösterir.

Klinik Genel İzlenim-Şiddet (KGİ-Ş): Klinik genel izlenim (31) ruhsal 
hastalıkların genel değerlendirmesi için kullanılan bir ölçek olup hastalık 
şiddeti, düzelme ve yan etki şiddetini içeren 3 bölümden oluşur. Bu 
çalışmada ölçeğin yalnızca şiddet değerlendirme bölümü kullanıldı. 
Görüşmeci hastalıkla ilgili genel deneyimine dayanarak her bir alanı 1 
(saptanmadı) ve 7 (en ağır hastalar) arasında puanlamaktadır. Yüksek 
puan klinik belirtilerin şiddetli olduğunu gösterir.

Yaşam Nitelikleri Ölçeği (YNÖ): Heinrich ve ark. (32) tarafından 
geliştirilmiş, Soygür ve ark. (33) tarafından Türkçeye çevrilerek geçerlik 
ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Sürdürüm tedavisi altındaki şizofreni 
hastalarının yaşam niteliklerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş bir 
ölçektir. Ölçek yarı yapılandırılmış bir görüşme biçiminde uygulanmakta 
ve görüşmeci tarafından puanlanmaktadır. Toplam dört alt boyut ve 21 
sorudan oluşan ölçekte her madde yedi dereceli Likert tipi bir puanlama 
ile derecelendirilir. Ölçek, hastaların kişisel deneyimlerinin zenginliğini, 
kişilerarası ilişkilerinin niteliğini ve mesleki rollerdeki üretkenliğini 
değerlendirmektedir.

Bilişsel Değerlendirme Görüşmesi (BDG): Ventura ve ark. (34) 
tarafından geliştirilmiş, Boşgelmez ve ark. (35) tarafından Türkçeye 
çevrilerek geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Şizofreni tanılı 
hastaların bilişsel işlevlerini değerlendirmek için geliştirilmiş olan yedi 
dereceli Likert tipi bir ölçüm aracıdır. 6 alandan oluşmaktadır: 1. işlem 
belleği, 2. dikkat/uyanıklık, 3. sözel öğrenme ve bellek, 4. akıl yürütme 
ve sorun çözme, 5. işlem yapma hızı, 6. toplumsal biliş. Hem hasta hem 
de hasta yakınından alınan bilgilerle görüşmeci tarafından değerlendirme 
yapılır. Ölçekten alınan puan bilişsel bozulmanın derecesini göstermekte 
ve puan arttıkça bilişsel bozulmanın şiddeti artmaktadır. BDG, standart 
sinirbilişsel testlerin yerine geçmek üzere geliştirilmemiştir, ancak 
bilişsel işlevlerin görüşmeye dayalı değerlendirmesi açısından yeterli 
bulunmaktadır. Ölçeğin Türkçe sürümünün iç tutarlılık katsayısı 0.97 
olarak hesaplanmıştır. 

İstatistiksel Değerlendirme
Verilerin çözümlemesi SPSS paket yazılımı (IBM SPSS Statistics for 
Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.) ile yapıldı. Grupların 
tanıtıcı özelliklerinin karşılaştırmasında Mann Whitney U Testi ve ki kare 
testi kullanıldı. Girişim öncesi ve sonrası alınan puan ortalamalarının grup 
içi karşılaştırılmasında Paired Sample T-test, gruplar arası karşılaştırmada 
karışık desenli ANOVA kullanıldı. İstatistiksel açıdan p değerinin .05’ten 
küçük olması anlamlı olarak kabul edildi.

BULGULAR
Çalışmaya toplam 20 şizofreni hastası (erkek:13, %65; kadın:7, %35) katıldı. 
Tüm hastalar grup eğitimlerini tamamladı. Eğitimler toplam 20 hafta sürdü. 
Eğitim sürecinde hastaların klinik durumlarında bir alevlenme yaşanmadı. 
Her iki hasta grubu da nüfus özellikleri açısından farklı değildi (Tablo 1). 

Hastaların girişim öncesi ve sonrasında ölçeklerden aldıkları puanlar ile grup 
içi ve gruplar arası karşılaştırmalar Tablo 2’de sunuldu. İlk ve son testlerin 
karşılaştırmasında her iki grupta da PNBÖ ve BDG puanlarında düşme, İGD 
ve YNÖ puanlarında artma saptandı. Gruplar arası karşılaştırmada hem ilk 
testlerde hem de son testlerde farklılık saptanmadı.

TARTIŞMA
Bu çalışmada şizofreni hastalarından oluşan iki farklı çalışma grubunda 
da eğitim sonrasında psikopatoloji, toplumsal işlevsellik ve bilişsel 
işlevsellikte iyileşme gözlemlendi. Klinik genel izlenim her iki grupta da 
değişmedi. Her iki program da içeriğinde belirti şiddetini azaltma ve 
içgörü geliştirmeye yönelik oturumlar içermekte, hastaların kişilerarası 
ilişki becerilerini geliştirmeyi, günlük faaliyet düzeyleri gibi yaşam 
niteliklerini ve işlevselliğini artırmayı amaçlamaktadır (16,20,25). Her 
iki program da bol alıştırma yaparak hastaları seçenekli düşünmeye 
yöneltmekte, kendi kararlarında yanılabileceklerini öğretmekte ve 
başkalarını anlama becerisini geliştirmektedir. Bu açıdan her iki programa 
da katılan hastaların psikopatoloji düzeylerinde genel olarak düşmenin 
ve yaşam niteliklerinde artmanın görülmesi beklenen bir durumdur ve 
önceki çalışmalarla uyumlu bir sonuçtur (17-19,22-27). 

PNBÖ toplam puanlardaki anlamlı düşme grup ortamında sunulan eğitim 
ve grup etkileşimiyle açıklanabilir. Eğitimlerin 20 hafta ve 40 oturum 
şeklinde uzun süre uygulanmış olması grup içerisindeki hastalarda 
kişilerarası ilişkilerin gelişmesine, yaşantı paylaşımları ile başka insanlara 
güvenmeye ve ruhsal eğitimle içgörü gelişmesine katkı sağlamış olabilir. 
Psikopatoloji düzeylerindeki düşme ve yaşam niteliklerindeki artmaya 
karşın KGİ’nin değişmemesi, klinik şiddet ortalamasının her iki grupta da 
orta düzeyde olmasıyla açıklanabilir. Belirgin bir klinik değişmenin olması 
için daha uzun süreli eğitim ve tedaviye gereksinim olduğu açıktır.

Tablo 1. Grupların nüfus özelliklerinin karşılaştırılması

Özellikler RUTBE ÜBE P

Yaş (ortalama ± SS) 37,4±10,7 33,1±4,6 0,255

Eğitim yılı (ortalama ± SS) 11,4±1,6 11,7±3,2 0,935

Hastalık başl. yaşı (ortalama ± SS) 24,2±8,6 19,7±5,2 0,159

Hastalık süresi (ortalama ± SS) 13,2±8,4 13,6±6,1 0,495

Toplam yatış sayısı (ortalama ± SS) 1,7±2,1 1,7±0,9 0,364

Cins-erkek (sayı, yüzde) 7 (70) 6 (60) 1,000

Bekar (sayı, yüzde) 8 (80) 8 (80) 1,000

RUTBE, ruhsal toplumsal beceri eğitimi; ÜBE, üstbiliş eğitimi. 
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İşlevselliğin genel değerlendirmesi her iki grupta da eğitim sonrasında 
artmış olmasına karşın RUTBE grubunda istatistiksel anlamlılığa ulaşması bu 
grupta daha fazla rol oynama ve alıştırma yapılmış olması ile açıklanabilir. 
Ancak KGİ değerlendirmesi YNÖ’ye göre daha genel bir değerlendirme 
olduğu için buradaki istatistik anlamlılık göz ardı edilebilir. Her iki grupta 
da yükselme olmuş olması ve gruplar arasında hem başlangıçta hem de 
eğitim sonrasında fark olmaması da bu çıkarımı destekler. Geleneksel ÜBE 
uygulamaları genelde 8 hafta sürmekle birlikte bizim çalışmamızda her 
iki grup için de eşit oturum sayısını sağlamak amacıyla ÜBE de uygulama 
kılavuzunun önerisi doğrultusunda alıştırmaları artırmak şeklinde RUTBE 
grubu ile uyumlu olarak 20 hafta uygulanmıştır. ÜBE çalışmaları arasında 
bu çalışma 4 aydan uzun süre uygulanan ilk çalışmadır. Grup tedavilerinin 
hastalar üzerindeki iyileştirici etkisi bilinmektedir (36,37). Her iki eğitim 
de grup etkileşimlerinin sağladığı iyileştirici etmenlerle tedavi edici 
özelliklerine katkı sağlamış olabilir. ÜBE’nin bilişsel esneklik geliştirme, 
hemen sonuca varmama, seçenekli düşünebilme ve başkalarının düşünce 
ve duygularını anlayabilme beceri çalışmaları RUTBE’de yer alan rol 
oynama, sorun çözme, resim betimleme, ilişki geliştirme çalışmalarıyla 
birlikte değerlendirildiğinde grup etkileşiminin kişilerarası ilişkileri ve 
dolayısıyla toplumsal işlevselliği geliştirmiş olması anlaşılabilir. RUTBE 
beceri geliştirmeye dayalı uzun süreli bir programdır. ÜBE programı 
ağırlıklı olarak sanrısal düşüncenin değiştirilmesine dayanmakla beraber, 
programa katılan hastalardaki işlevsellik düzeyinin artması, programın 
uzun sürmesi ve böylece hastaların daha fazla etkileşim içerisinde kalarak 
ilişki becerilerini geliştirme şansı bulmasıyla açıklanabilir. 

Her iki program da bilişsel iyileştirim çalışmaları içermektedir ve bilişsel 
işlevsellik üzerine olumlu katkı sağlamıştır. Bu çalışmada bilişsel işlevsellik 
performansa dayalı ölçüm araçları ile değil görüşmeye dayanan bir 
ölçüm aracı (34) ile gerçekleştirildi. BDG bilişsel işlevselliği doğrudan 
toplumsal yansımalarıyla değerlendirdiği için toplumsal işlevsellik ve 
yaşam niteliklerindeki artmaya koşut olarak bilişsel işlevlerde düzelmeyi 
göstermiş olabilir. Her ne kadar bu değerlendirme aracının sinirbilişsel 
testler ve toplumsal işlevsellikle bağıntısı gösterilmiş (34,35) olsa da bu 
çalışmadaki bulgular sinirbilişsel testlerle de sınanması gereken bulgular 
olarak değerlendirilmelidir. 

Bu araştırma şizofreni tedavisinde bilişsel ve toplumsal işlevselliği 
iyileştirmeyi hedef alan iki farklı eğitim programının etkilerini 

değerlendirmek açısından önem taşımaktadır. Ancak çalışmanın 
sonuçları aşağıdaki kısıtlılıklar çerçevesinde değerlendirilmelidir. 
Araştırmanın tek merkezde ve az sayıda hasta ile gerçekleştirilmiş 
olması verilerin genelleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca kontrol 
grubunun olmaması da önemli bir eksikliktir. Daha büyük örneklemle 
farklı merkezlerin dahil edilerek çalışmanın tekrarlanması genellenebilir 
sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. Hastaların kullandıkları ilaçların tip 
ve doz açısından karşılaştırılmamış olması da ayrı bir eksikliktir. Çalışmada 
bilişsel değerlendirmenin sinirbilişsel testlerle değil de görüşmeye 
dayalı bir değerlendirme aracı ile yapılmış olması bir kısıtlılık olarak 
değerlendirilebilir. Her şeye rağmen bu çalışma iki programın da şizofreni 
tedavisinde kullanılabilecek iki önemli araç olduğunu göstermiştir.
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Tablo 2. Eğitim öncesi ve sonrası alınan puanların ve iki grup arasında puan farklarının karşılaştırılması

RUTBE ÜBE ANOVA ** Etki Büyüklüğü

Mean ± SD Mean ± SD F P ***

Pozitif Negatif Belirtiler Ölçeği

Ön test 85,3±25,7 78,4±21,3

0,013 0,911 0,001Son test 79,0±22,8 72,4±21,2

P* 0,001 0,038

Klinik Genel İzlenim-Şiddet

Ön test 4,2±1,1 4,0±0,9

2,000 0,174 0,100Son test 4,1±1,1 4,1±1,0

P* 0,317 0,317

İşlevselliğin Genel Değerlendirmesi

Ön test 55,0±12,6 60,0±10,8

1,000 0,331 0,053Son test 60,0±11,5 63,0±11,1

P* 0,001 0,111

Bilişsel Değerlendirme Görüşmesi

Ön test 23,3±4,8 19,9±4,5

1,392 0,253 0,072Son test 15,0±4,7 13,8±2,8

P* 0,005 0,008

Yaşam Nitelikleri Ölçeği

Ön test 50,6±18,3 54,1±22,7

1,058 0,317 0,056Son test 53,6±17,3 56,0±22,1

P* 0,004 0,027

RUTBE: Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi, ÜBE: Üstbiliş Eğitimi, * Grup içi karşılaştırma (paired sample t testi), **Karışık Desenli ANOVA, ***  : Partial eta squared.
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