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Özet: Ki şilik bozukluklannın spesifik tedaDAVRANIŞ TEDAVİSİ TEKNIKLERI:
visinde davranış tedavisi uygulanması psikiyatri
literatüründe sınırlı bir ilgi görmüştür. Diğer
Kiş ilik bozukluklarmdaki uygunsuz davran ıştaraftan büyük bir ara ştırma gurubu endişe halların tedavisinde uygulanacak stratejilere girmelerinin düzeltilmesi ve nörozlann davran ış teden önce mevcut olan en uygun davran ış teknikdavisi için de ğişik usullerin geliştirilmesi konuleri kısaca gözden geçirilecektir.
sunda çalışmalar yapm ıştır. Davranış teknikleri
Hastanede yatan hastalarda marka ile kontrol
ile fobilerin ve obsessif-kompülsif saplant ılann
sistemi (token economy) geniş ölçüde kullan ılhafifletilmesine yönelik geniş bildiriler yapılmış
mıştır. Bu usulde bir hasta verilen i şi istendiği
pek çok araştırma mevcuttur. Kişilik bozuklukbiçimde yerine getirmesi halinde önceden belirlannda davramş tedavilerinin kullanımı ve etkinlenen say ıda marka almaya hak kazan ır. Verilen
liği ile doğrudan do ğruya iliş kili araştırmalar çok
işler arasında kişisel sağlığa itina etmek, e ğlence
az olmakla beraber başka teşhislerin yapıldığı
ve çalış ma faaliyetlerine katılmak ve uygunsuz,
hastaların değişik kişilik bozukluklarının karakdengesiz davran ışlardan kaç ınmak gibi işler buteristik semptomlarma kar şı davranış tekniklerilunabilir. Verilen markalar ço ğunlukla koğuş
nin uygulanması gittikçe artmaktad ır.
içinde ve dışında ayncahklan artt ırmak amacı
Davranış tedavisi yapan ki şi, tüm psikiyatrik
ile değiştirilebilinir. Bazen marka kazanma ve
bozukluklara, uygunsuz davranışların öğrenilerek
mübadelesi yerine yatacak yer ve beslenme için
kazanıldığı ve bu nedenle unutulabilece ği veya
para ödenmesini öngören de ğişik sistem uygulatekrar ö ğrenilebilece ği prensibinden hareket edenabilirse de, bunlar art ık pek desteklenmemekrek yaklaşımda bulunur. Tedavi için spesifik
tedir. Marka ile kontrol sistemi bazen de daha öndavranışın de ğiştirilmesine ağırlık verilir. Fakat
ce tedavisi mümkün olmad ığı zannedilen davrabunun kaynağı veya sembolik anlamı ile ilgilenışlarda bir de ğişiklik oluşturabilir. Suç işlemiş
nilmez. Bu teorik esasa dayanarak ara ştırma bulgençlerin özellikle bu yakla şıma cevap verdikleri
gulanm bir te şhis kategorisinden diğerine yaygınbildirilmiştir. Bununla beraber özellikleri nedeni
laştırarak, de ğiştirilecek davranışın her ikisinde
ile marka kontrol sistemi genel olarak hastanelerde aynı olması şartı ile hareket edilmektedir. Bu
de uygulanabilir.
nedenle DSM-III tarafından tarif edilen ki şilik
Şartlı yönetimle ise marka teatisinde oldu ğu
bozuklukları spesifik teşhislerden çok, spesifik
biçimde daha önceden kararla ştmlmış bir ödülün
semptomlar veya uygunsuz davran ışlar olarak
spesifik bir davranışın gerçekleştirilmesi karşıdüşünülecektir.
lığı nda verilmesi öngörülür. Buna benzer fakat z ıd
Summary: The Behavioral therapist approacbir yol da söndürme metodudur, ki, burada istenhes all psychiatric disorders from the premise
meyen bir davranışın gerçekleştirilmesi halinde
that maladaptive behavior is learned, and is, there
desteklenmekten vazgeçilir. Bu olumsuz cevap
fore, subject to the possibility of unleaming or
genellikle sosyal dikkatin ve diğer desteklerin b,releaming. Treatment interventions are focused
tenmeyen davranış üzerinden, arzu edilen bir davon the specific behavior to be changed and am
ranış üzerine kaydınlması ile kuvvetlendirilir.
not concemed with its origins or symbolic meaSistematik duygitsuzla ştırma (systematic dening. As a result on this theoretical position, it
sensitization) metodu uygulay ıcının daha fazla
is reasonable to extend research finding from one
uğraşmasım gerektirir ve daha ziyade ayaktan
'diagnostic category to another, as tong as the betedavi gören hastalarda kullan ılır. Burada, Wolpe
havior being modified is commoıı to both persotarafından tarif edildi ği gibi endişe durumlarının
nality Disorders, as dermed by DSMIII, will, thebir hiyerarşisi oluşturulur. Ğevşeme teknikleri
refore be considered in term of specific symptoöğretilir. Hasta gittikçe artan hiyerar şi seviyesimatology on maladaptive behaviors rather than
ne maruz kaldıkca uyarılar karşısında gevşemeby specific diagnoses.
* Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoloji Labratuvan
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sini öğ renir. Her kademe tedricen uygulan ır.
Huzursuzluk belirdi ği zaman uygulay ıcı daha alt
ve daha rahat bir seviyeyi uygular.
Çok kullanılan diğer bir davranış tekniği olan
varsayım eğitimi (assertiveness training) endi şe
haricinde herhangi bir olumlu veya olumsuz heyecanm baş ka birine uygun bir biçimde ifade
edilmesi olarak tarif edilmektedir. Uygulay ıcı,
hastaya uygunsuz davran ışın daha olumlu bir
eylemle de ğiştirme fırsatını veren varsay ımlı durumlar olu şturur. Uygulay ıcı sı k sık rol yapma,
rol de ğiştirme ve davranış provalan örneklerini
uygular. Uygulayıcı tarafından devamh olarak
desteklenen ve takviye edilen örnek verme ve
bunları n prova edilmesi seanslan genellikle birbirini takip eder. Yeni becerileri d ış çevrede de-.
nemek için ev ödevleri istenebilir. Ilerleme ba şarıya dayandığı için nahoş durumlara neden olabilecek herhangi bir dü şmanca eylemi te şvik etmemek uygulay ıcı için önemli bir husustur.

Bu ortak davranış problemlerinin bazılarının
nasıl bir yaklaşı mla tedavi edilece ği burada ele
ahnacaktır. Keza paranoid ve histrionik ki şiler
için spesifik olan karakteristiklere iliş kin kısa
bilgiler verilecektir. Gerek konversiyon tipinde
histerik semptomların veya obsessif-kompulsif
durumların tedavilerinin tartışması yapılmayacaktır. Bu semptomlann histrionik veya kompulsif kişilerin teşhisinde görülmesine rağmen bunların nörozlar bahsinde tart ışılması daha uygundur.
TOPLUMDAN KAÇMA VE HEYECAN
OL GUSUNUN B ULUNMAYI Ş I :
Etkin bir sosyal ilişkinin bulunmayışı şizoid,
şizotipal, kompulsif veya paranoid ki şilik teşhisi
konulan pekçok kişide görülen bir sorundur. Kişilik bozukluklarında bu tip bir toplumdan kaç ışa karşı davranış teknikleri kullanımına ilişkin
çok az yaz ı bulunmaktadır. Bununla beraber hastanede yatan psikozlu hastaların sosyal beceri
eğitimleri konusunda bol literatür mevcuttur. Bu
hastaların çok aşırı içe kapanık olmalanna rağmen bunların sosyal ilişki seviyelerini normale
getirmek için kullanılan metodlar kişilik bozuklukları için de uygulanabilir.
Şartlı yönetim (Operant conditioning) teknikleri evvela sosyal ilgiyi art ırmak için uygulanmıştır. King ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalış mada ard arda oranlama (successive approximations) prensibi kronik şizofreniklerin konu şma seviyesini yavaş yavaş düzeltmek için kullanılmaktadır. İşte şekerleme 've sigara ödülleri
içeren basit kollu bask ı makinesi ile başlanarak
tedaviyi uygulayanm onay ı ile hastalar gittikçe
artan oranda karışık ilişkilere yöneltilmektedir.
Sonuç olarak hastalara birbirleri ile haberle şmeyi
ve işbirliğini gerektiren işler verilmektedir. Bu tür
çalışmalar üç kontrol grubu üzerinde yap ılmıştır. Bir guruba me şguliyet tedavisi uygulanmış,
diğer guruba hastaların düşünce ve duygularını
araştıran sözlü tedavi yapılmış ve üçüncü gurup
ise normal ko ğuş işlemleri dışında hiç bir tedavi
görmemiştir. Elde edilen sonuçlar şartlı yönetim
uygulamasının klinik düzelme bakımından bariz
bir şekilde daha etkili oldu ğunu göstermiştir.
Sonuç olarak bu hastalar sözlü davram şlara daha
yatkın, tedavinin devamma daha az karşı koyan
ve koğuş eylemlerine katılmakta daha istekli bir
duruma gelmişlerdir.
Schaefer ve Martin'de şartlı yönetim tekniğini
kullanmış , fakat araştırmalarında hastada ki şisel
sağlığı ihmal etme, sosyal ili şkilerin bulunmayışı
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DAVRANI Ş METODLARI İLE
DEĞI ŞTIRILMESI MÜMKÜN OLAN
KI ŞILIK BOZUKLUKLARINA
ILİŞ KIN SEMPTOMLAR:
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Yukarda kısaca belirtilen davranış tekniklerinin birinin seçilmesi, de ğiştirilmesi istenen spesifik davranışların dikkatle inclenmesini gerektirir. Böylece ki şilik bozukluklannda davranış tedavisi uygulanabilmek için evvela herbirinin karakteristik davran ışlarını tart ış mak ve te şhis kategorileri arasında ortak semptomlar' saptamak
lazımdır. DSM-III tarifleri esas alındığında mümkün olan onbir te şhisten en a şağı ikisi tarafından paylaşılan 10 değişik uygunsuz davran ış
cuttur. Toplumdan kaçma; şizoid, şizotipal ve
çekingen ki şiliklerin ortak yanıdır. Paranoid,
şizoid, şizotipal ve kompulsif şahıslarda heyecan olgusu mevcut değ ildir. Histrionik ve narcissistic şahıslar dikkat arayan bir davran ış gösterirler. Çekingen, bağımlı şahısların kendilerine güveni az oldu ğ u halde kompulsif ve borderline
(normal ile hastalık aras ındaki sınırda bulunan)
şahıslar ise yalnız yaşamaktan hiç hoşlanmazlar.
çok kere ba şkalarının hallarını ihlal eden mah
davranış bordarline, antisosyal, passifagressif,
bağnnh, narsistik ki şilerde bulunabilir. Intihar
te şebbüsleri sık sık borderline ve histrionik
kiş ilerde görülür. Bunlar, paranoid ki şilerde
oldu ğu gibi çok duyarh cevaplar verir. Ba ğımlı
ve kompulsif kişiler impulsif ve agressif antisosyal, borderline ve nassif-agressive ki şilerin aksine çoğunlukla çok kararsızdırlar.
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hareketi ile onaylama gibi sosyal te şviklerde bulunmuş tur. Bu durumda tahmin edildi ği gibi
başlatılan konuş ma miktarı artmıştır. Başka
bir defa ise yapılan konuş maya eş hasta hiç cevap vermeyince konu şma miktarı azalmıştır.
Konuşma başlatıldığı nda tekrar sosyal te şvik
sağlandığı nda süratle arzu edilen davran ış tekrar
gerçekle§ miş tir.
Sosyal beceriler incelikleri sezme yetene ğini
ve uygun kanşıklı klarda zenginlik bulunmasını
gerektirir. Bu tart ışmayı baş latma, devam ettinne
ve sona erdirme gibi bir konu ş ma becerisi nispeten basit bir iş tir. Bunun yanı nda dinleme, Berumlama, iliş ki kurma ve zamanlama ve duygular ı
anlama gibi sosyal sezi ş incelikleri ise daha
karışı k ögelerdir. Sosyal beceri e ğitimi bu alanlara olumlu ve öğ retici bir yakla şımla boşlukları
doldurarak gerçekli ş tirilir. Bellack ve Hemen bu
konuda en küçü ğünden başlayarak en şiddetlisine
kadar yetersizliklerin tümünü içeren durumlar
için bir kademe olu şturmasını öneriyor. Beceri de ğitiminin etkin biçimde uygulanmas ı ama
cı ile beş teknik tanımlamış lardır.. Birincisi sorunu kontrol altına almak için iyi ili şkiler içinde
spesifik ve soyut talimatlar vermektir. Bundan
sonra hastanı n ve uygulayıc ımn rolü gelir. üçüncü
adı m sosyal te şvik niteliğ inde ve rol oynamaya
yönelik olumlu desteklerdir. Daha karma şık karşılı klar için veya çok geri kalm ış hastalar için bu
aş amada örnek vermek gerekli olabilir. Bütün bu
safhalarda yanh ş lan düzeltici fikirler ve konuya
iliş kin aynntılann anlatımı birbirini takip eder.
O ğrenilen karşılığı sürdürmek için yönlendirilmi ş
alıştırmalarda be şinci adımı olu şturur. Yeni karşılık davranışı genelleş tirmek için başarı olasılığı
yüksek olan spesifik ev ödevleri vermek gereklidir.
Bellack ve dierleri bu teknikleri kronik hastalan sosyal beceriler konusunda e ğitmek için
kullanmışlardır. Değiş ik derecede de ğişik karşılı k gerektiren birçok ki şiler arası sahneler olu şturulduktan sonra göz temas ı, uygun tebessümler,
konuşma değeri ve süresi ve uygun fizik jestler
gibi davranışlar hedef olarak seçilmi ştir. Tedavinin etkileri çok anlamlı olmuş ve bu etkiler 8 ila
10 haftayı aş an bir süre izlenen iki vak'ada devam
etmiştir. Karşılıklar eğitilmemi ş fakat büyük ölçüde benzer uyar ı durumlarını kapsadığı halde
dışarıda pratik edinme alu ştınmlanna gerek olmadığı için doğal çevreyi kapsay ıp kapsamadığı
konusunda bir sonuç elde edilememi ştir.
Benzer bir çalış ma da Hersen ve Bellack kapsamm geniş lemesini kolayla ştı rmak ve yeni karşıh On korunmasın ı sağ lamak için kendi kendini
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ve koğuştayetersiz iş görme şeklinde beliren apatiyi azaltma konusuna a ğırlık vermişlerdir. Kronik şizofrenik hastalar konu şma, şarkı söyleme,
müzik aleti çalma ve grup eylemleri gibi "apatetik" olmayan davranış lar için markalar ve sözlü
övgülerle desteklenmi ştir. Spesifik davran ışlar
hastadan hastaya de ğişik biçimde kişinin görev
seviyesine bağlı olarak desteklenmiştir. Esasen
koğuş ta marka ilekontrol sistemi önceden uygulanmakta olduğ undan yiyecek sa ğlanması , TV
seyretme izni, e ğlence pro ğramlarma katılma
vs gibi şeyler için marka almış olmak gerekiyordu. Kontrol için kullanılan guruba ise koşulsuz
olarak bedava marka veriliyordu. Beklendi ği gibi
proğramın süresi içinde uygulama yap ılan hastaların arzu edilen davranışlarında belirgin bir art ış
görüldü. Kontrol için kullan ılan hastaların durumu ise tedavi öncesindeki seviyede kald ı.
Obsessif-kompulsif bir bozukluk te şhisi ile
hastanede yatan bir erkek hastan ın spesifik olarak sosyal iliş kilerini etkilemek için marka kullanımı konusunda Leitenberg ve di ğerlerinin çalışmaları mevcuttur. Ko ğuştan ç ıkarak hastane
salonunda oturmasını ve TV seyretmesini tercih
ettiği bilindiğinden kendi iste ği ile konu şma davranışını geliş tirmeyi desteklemek için kendisini
bu eylemlere yöneltmek için ayncahk uygulanmasına karar verilmiştir. Hemşirelerlekonu şmasının her iki dakikalık bölümü karşılığında kazandığı markaları destekleyici eylemlerin 5 dakikas ı
için kullanabiliyordu. Hastaya hem şirelerle mümkün olduğu kadar çok konuşmas ı talimat ı verildiği süredeki iliş ki seviyesi çok dü şük bir seviyede kaldığı halde bu eylemi te şvik edilip desteklendiği zaman sosyal iliş kisinde büyük ölçüde
bir artış meydana gelmiş tir. üçüncü bir şık olarak koşulsuz olarak marka verildi ğinde ise davranışı sürekli düşüş kaydetmiştir. Teşvik ve desteklerin tekrar ba şlatılması durumunda sosyal
konuşması sürekli olarak artmaya ba şlamış tır.
Benzer bir çalış ma Schierlok ve Bernal taraf ından Yapılmıştır. Bu çalışmada da hedef hastan ın
kendi arzusu ile konu şması idi. Fakat bu sefer
destekleyici olarak benzer bir hasta kullan ılmıştı r. Konu olarak, son derece içine kapan ık bir
paranoid şizofrenik hasta seçilmi ş, destekleyici
olarak da oda arkada şı keza bir paranoid ş izofrenik kullanılmış tır. İki hastaya mecmua resimleri üzerinde tart ışmaya katılmaları söylenmiş
ve tartış malar puanlama amacı ile videoteype
kaydedilmiş tir. Belirli bir başlangıç süresinden
sonra bahse konu olan konu şmaların sayısını arttırmak için çalışılmış tır. Arzu edilen davranış
oluştuğunda e ş Hasta-tebessüm etme, gülme, ba ş
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kontrol ve kendi kendini destekleme yolunu
önermiş tir. Hastalardan kar şılıklarına iliş kin özel
fakat basit kayı tlar tutmaları istenmiş ve olumlu
ş ahsi ifadeler veya kazan ılmış ayncahklarla kendi
kendilerini destekleme konusunda e ğitilmiş lerdir.
Her iki teknikte bir defa uygulay ıcı tarafından
gösterildikten sonra e ğ itim seanslanna dahil edilebilir.
Marizlier ve diğ erleri kiş ilik bozuklu ğu teş hisi konan sosyal bakı mdan yetersiz bir hasta üzerinde uygulanan sosyal beceri e ğitimi çalış maları ndan birinde sistematik duygusuzla ş tırma ile
sosyal beceri e ğ itimi metodlanm kar şılaş tırmışlardır. Sosyal endiş e, sosyal beceriler, sosyal fa.9 yetler ve temaslara ili ş kin alı nan önlemlerle
gen bir klinik düzelme elde edilmi ştir. Tedavi
gören grup özellikle sosyal beceri e ğitimi g;irenler kontrol grubunun ço ğunluğ una oranla her
bakı mdan daha fazla bir düzelme göstermi ştir.
Bununla beraber genel tedavi etkinli ği aş ağıda
gösterilenler d ışında istatistik bakım ından anlamlı olmamış tır. Sosyal beceri e ğitimi faaliyet ve
temaslan artt ı rmak suretiyle hastalar ın sosyal
yaş amı üzerinde önemli bir de ğişiklik oluş turmuş tur. Genel olarak böyle bir e ğitimin hastaların sosyal yaşantı lan üzerinde tedavi etkisi bulundu ğ u halde genel klinik düzelme bak ımından
daha az etkindir. Keza sistematik duygusuzla ş tırma tedavisi görmeyen kontrol grubuna oranla sos
yal ilişkiler bakımı ndan önemli bir art ış sağlamış tı r. Bununla beraber kat ılma oranındaki düşüklük
bu gruba iliş kin bulgular karışı k bir duruma sokMuş tur. Sonuç olarak sosyal beceri e ğitiminin
sistematik duygusuzlaş tı rma metodundan daha
etkin oldu ğu anlaşılmış tı r. Sosyal yönden yetersiz olan hastalarda ço ğunlukla sosyal beceri noksanhğı, düşük izzeti nefis ve çok az sosyal sezi ş
bulundu ğu için sadece sosyal endi şenin azaltılmasma yönelmekle bu alanlarda do ğrudan doğruya bir yarar sa ğlamak olanaksızdı r.
Varsayım e ğ itimi (assertiveness training) Bloomfield tarafı ndan ayaktan tedavi edilen kronik
şizofreniklerde ş ahsi iliş ki becerilerini arttı rmak
için kullanılmış tı r. Bu hastalar çok müsamahakar, itaatkar fakat sosyal bak ımdan çok çekingen
dirler. 8 ila 10 ki ş ilik gruplar halinde hastalar ın
çekingenlikleri iyice ara ştınlarak kiş isel sorunları
ele alınmış ve daha elveriş li davranış provalan ile
bunların tersi olan dayam ış rolleri yap ılmış tır.
Bloomfield, hastalarını n yeni yana/ulan davran ış lannm iyi kabul görmemesi ihtimaline kar şı hastaların hazırlı klı olmaları için önlemler alı nmasını
vurgulamaktadır: Başan için yardı m eden ve destekleyen bir çevrenin mevcut olmas ı gereklidir.

Alden ve diğ erleri bilinçli davran ış değiş tirme metodu ile varsay ım e ğitiminin hangisinin
daha etkin biçimde varsay ılan davranışları arttı rması bakımından karşılaş tırmış tı r. Bilinçli
tedavi varsay ımı ortadan kaldı ran abes inançlar
ve olumsuz şahsi aç ı klamalar üzerine yönelmekten ibarettir. I ş tirakçilere yeni destekleyici stratejiler öğ retilir ve grup seanslan aras ında ab ştırmalar yap ılır. Varsay ım eğ itimi gören gruba da
talimat verme, örnekleme, prova yapma grubun
ve uygulay ıcını n feedback (geri besleme) yapmas ı
ile varsayı m teknikleri ö ğretilir. Çalış ma neticeleri, muhtemelen her iki metodun varsay ılan bir
davranış istendi ği zaman kiş ilerin sorumluluk
duygularını arttırdığı için her iki tekniğ in de aynı
ölçüde başarılı oldu ğunu göstermiş tir.
Saldırganlı k ve Atılganhk:
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Yukarda anlatı lan toplumdan kaçan ve apatik
kişilerin karşısı nda pekçok antisosyal, borderline
ve passif-agressif kiş ilerde bulunan sald ırgan ve
atı lgan karakterler tam bir tezat olu ş turur. Bu
vak'alarda tedavisi uygulanan sosyal kar şılı k elde
etmek yerine eskiden beri var olan uyumsuz davranışları sosyal bakı mdan arzu edilen bir biçime
dönüş türmeye çalış malıdı r. Burada suçluluk davranışları ile iliş kili ve saldırganlı k ve kızgı nlık
durumların ın davranış tedavisi ile düzeltilmesine
ilişkin birçok çalış ma sunulacakt ır.
Burchard ve Tyler çocuk şizofrenisi ve psikopat kişilik teş hisi konan suç i şlemiş bir hasta
konusunda bilgi vermiş lerdir. Hastanedeki davranış üzerinde yap ılan araştı rma antisosyal davran ışı nm dikkatsizlik nedeni ile hastane personeli tarafı ndan ödüllendirildi ğini göstermiş tir. Bundan
ötürü istenmeyen davran ış lar için kesinti ve arzu
edilen davran ış lar için marka vererek destekleme
yollanıun uygulandığı şartlı yönetim teknikleri
kullanılmış tır. Uygulama süresi içinde tecrit etme
adedinde ve işledi ği suçların boyutlannda azalma
oldu ğu görülmüş tür.
Sokak kö şelerinde topladıkları suçlular üzerinde çalış malar yapan Schwitzgebel ve Kolb değiş en oranlarda basit ödüller vererek seanslara devamını ve suçlu gençlerin vaktinde gelmesini sa ğlamayı başarmış tır. Suçluluk davran ışları, karşı
davranışları n desteklenmesi ile yava ş yavaş değiş tirilmiş tir. Bu kiş ilerle para karşılığı yapılan
mülakatlar yavaş yavaş prim ödenerek yapı lmaya
ve sözlü övgüler tedavi seanslanna dönü ştürülmüştür. Ve bundan sonra ödemeler kesilmi ş tir. Teflavi gören 20 kişi 3 yıl süre ile izlendi ğinde kontrol
amacı ile tutulan kiş ilere oranla tutuklama
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miş tir. Bu çahşmada izleme araştırması yapılmamıştır.
Saldırganlığa karşı varsayım e ğitiminin uygulanması ilk bakışta tuhaf görünebilir. Bununla
beraber varsay ım eğitiminin gayesi bizzat varsayım olmayıp, duruma uygun olan varsay ımdır.
Rimm ve Masters ki şilerin heyecanlarını ifadede
daha etkin olan sözle anlatım becerilerinin noksan olması nedeni ile antisosyal şiddete başvurduklarını savunmaktadırlar. Bu tekniği kullanırken önemli olan husus kiş iyi öfkelendiren şeyin
tam olarak saptanmas ıdır. Bu suretle özel durumlara spesifik davranış provalan uygulamak mümkün olur.

oranı nda istatistik olarak önemli bir düşüş ve
işlenen suçların şiddetinde azalma görlilmüştür.
Schwitzgebel tarafmdan yap ılan başka bir çalışmada da aynı usuller kullanarak toplanan ki şilerle yapılan mülakatlarda dü şmanca ifadeler
dikkat nazarına alınmadığı veya kınandığı halde
olumlu ifadeler, sözlü övgülerle veya ödüllerle
desteklenmiş tir. Bunun sonucu olarak olumlu
ifadelerin ve gösterilen ilginin miktar ı önemli ölçüde artmış ve buna karşın düşmanca oluşan zayı f muhalefet nedeni ile büyük oranda azalmamıştır. Schwitzgebel'e göre "suçlu gençlere has
olan karakteristik impulslar muhtemelen ki şinin
yaşamı ndaki özel tip desteklerin etkisi ile olu şmaktadır."
Suçun anlatı m biçimlerindeki önemli de ğişiklikler ve randumanlann yerine getirilmesi için
gösterilen ilgi bu gibi hastalarda olan di ğer olumsuz davranış larm da davranış tedavisine cevap
verebilece ğini göstermektedir.
Rimm ve diğerleri antisosyal saldırının davranış tedavisi üzerinde çalış malar yapmıştır. Araba
sürerken yersiz öfkelenen erkek kollej ö ğrencileri
üzerinde sistematik duygusuzlaş hırma usulü uygulanmıştır. Gittikçe artan oranda bir öfke derecesi
oluşmasından sonra uygulanma yap ılan kişilerde
derin bir adale gevşemesi ba şlamıştır. Bu durum
tüm öfke derecelerinin tamamlanması na kadar
devam eden duygusuzla ştırma işleminden sonra
meydana gelmiştir. Subjektif öfke duyguları tedavi sonunda önemli ölçüde azalm ıştır. Bununla
beraber, do ğal ortamda olu şan öfke duyguları
konusunda hiçbir değerlendirme yapılmamıştır.
Bu çalışma, daha önce sald ırgan eylemlere olan,
öfke oluş turan impluslan azaltmak için duygusuzlaştırma tekniklerinin kullamlabilece ğini göstermektedir.
Rimm ve di ğerleri antisosyal sald ırgan davranış larda, hastanede yatan erkek hastalar üzerinde
varsayım gurup e ğitimi tekniği kullanmışlardır.
Altı defa yap ılan I saatlik seanslarda kontrol grubuna oranla daha yüksek bir varsay ım oranı sağlamayı başarmışlardı r. Bilgi edinmek için yapılan
bir izleme araştırması , koğuş personeli ve akrabalarının tedavi süresi tamamlandı ktan sonra bu
hastalardan daha az husumet ve sald ırganlık gördüklerini göstermiştir.
Davranışları antisosyal öfke biçiminde beliren
ve ayaktan tedavi gören gönüllüler üzerinde ayn ı
tedavi uygulanmıştır. Çoğunlukla davranış provası ndan ibaret olan 8 saatlik bir grup varsay ım eğitiminden sonra kontrol grubuna oranla bu ki şilerde varsayımın arttığı ve öfkeyi engellemek için
bir denemede daha az huzursuz olduklar ı gözlen-
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Çoğunlukla histrionik ve narsistik ki şiliği
bulunanlarda görülen ilgi arama davran ışı sürekli
ve gittikçe çoğ alan oranda olu ştuğu zaman etkin
tedavinin davran ış de ğiştirme tedavisi olduğu bildirilmiştir. (Ayllon T.and Michael J.) Ö ğrenme
teorisi istenmeyen davran ışın olumlu desteklerle
oluştu ğunu savundu ğu için ilgi arama davran ışından sosyal onay ın ve diğer ödüllendirici eylemlerin kaldırılması bu davranışın azahnasım
veya tamamen ortadan kalkmasını sağlayacaktır.
Thomas ilgi arama davran ışının uzun süre kesintili olarak desteklenmiş olması nedeni ile söndürme işlemlerine karşı büyük direniş olacağını düşünmektedir. Desteklenmenin çok ani olarak ve
tamamen sona erdirilmesini önermektedir. Davranışın kolay desteklenen bir kar şı davranışla yer
değiştirmesi söndürme i şlemini kolaylaştırabilir.
Böyle bir yakla şım Ayllon ve Michael tarafından büyük bir ilgi görmüş olmaktadır. Söndürme
işlemi uygulandıktan sonra tedavi öncesindeki
ortalama 16 günlük ziyaret adedinin 2 ye dü ştüğü
görülmüştür. Aynı biçimde, Ayllon ve Haughton
hastanede yatan iki psikozlu hastan ın sürekli fiziki şikayetlerini azaltmak için davran ış değiştirme metodunu denemi şlerdir. Tedavi süresinde
fiziki şikayetlerle ilgili ifadelere hiç kulak verilmeyip bunun d ışındaki her türlü istek yerine getirilmiştir. Bu usulle tüm somatik şikayetler ortadan kald ınlmıştı r. Bunun aksine fiziki durum,
hastada benzer şikayetlerin hızla çoğalmasına
neden olmu ştur. Bunun üzerine tekrar tedaviye
başlanmca bu davranış süratle söndürülmüştür.
Bu çalışmaları n basit ve sadece birkaç hastay ı
kapsamış olmasına rağmen ilgi arama davran ışım tedavisi olarak söndürme usulünün teorik
temeli sağlam olup, bu konuda ba şka çalışmaların yapılmasını teşvik edicidir.
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PARANOİD DAVRANI $

INTIHAR TESEBBUSLERI VE KENDINI
YARALAMA:

Davison, Paranoid semptomlaa düzeltmek için
bir çok davramş tekniği uygulaması yapmıştır.
Sağ gözünün üstünde "basınç noktalarından'
söz eden bir hasta, bu durumu karar vermek için
kendisine yardımcı olan bir "cin"den mesa jlar
aldığı biçiminde de ğerlendirmektedir. Hastaya
böyle bir de ğerlendirmenin lüzumsuz oldu ğu,
zira olağanüstü olayların doğa üstü olarak açıklanabileceği anlatılarak, bilinçli bir temel e ğitim
yapılmıştır. Hastaya "bas ınç noktalann ın" şiddetli adale gerginliklerinden nasıl oluştuklan gösterildikten sonra rahatsızlığı kendi kendine ortadan kaldırması için gevşeme e ğitimi ugulanmıştır. Altı haftalık bir izleme süresi içinde hastan ın
büyük ölçüde düzeldi ği bildirilmistir.
Eziyet verici kuruntulan olan bir hasta, bir
çeşit duygusuzlaştırma ve ayrım eğitimi uygulanarak tedavi edilmiş tir. Kadın olan hastanın onu
cinsi bakımdan rahatsız etme korkusu nedeni ile
oğluna karşı yaklaşımlanndaki güçlük, evvela
hiçbir saldırının olması olanağı bulunmayan durumlarda o ğlu ile ilişki kurması özendirilerek
giderilmiş tir. Hastadan eylemlerini kaydetmesi istenerek deneyimlerini ve heyecanlar ını daha doğru bir biçimde belirtmesi için e ğitilmiştir. •
Kennedy kronik paranoid şizofreniklerin yaptığı kuruntu anlatımlannm adedini azaltmak için
destekleyici uygulamalar yapmıştır. Paranoid olmayan anlatımlar için kuvvetli olumlu sözlü destekler yan ında paranoid anlatımlar için kuvvetli
olumsuz sözlü destekler kullan ılmıştır. eç vak'anın herbirinde kuruntulann azald ığı veya kaybolduğu görülmüş ve bunlardan ikisinde 6 aylık
bir izleme süresinde tedavinin etkisi sürekli olmu ştur.
Aynı ş ekilde, Wincze ve di ğerleri dokuz hastadan yedisinde kuruntu anlatımlanm azaltmak
için kişisel düzeyde markal ı destekleme usulü
kullanmışlardır. Bu araştırmada hastalara karşılığında ihtiyaç maddeleri ile lüks tüketim maddelerini alabilecekleri markalar kazanmalan
öngörülmüş tür.
Liberman ve di ğerleri, dört hasta üzerinde kuruntusuz anlatım adedini arttırmak için şartlı
yönetim teknikleri kullanm ışlardır. Bu hastalarla
yapılan görüşmeler kuruntulu anlatım başlar
başlamaz durdurulmuştur. Gündüz seanslanna
uygun cevap veren hastalara gece seans ı da yapılmıştır. Kuruntusuz anlatım miktanndaki büyük
artış sınırlı olmuş, genelinde yaygınlık derecesi
pekaz olmu ştur.
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Intihar te şebbüsü ve tehditleri ve kendi kendini yaralama sık sık borderline ve histrionik hastalarda görülmektedir. Kendi kendini yaralama
davran ışını öfkeye karşı öğrenilmiş bir uyumsuz
karşılık olarak gören iki gurup ara ş tırmacı yeni
ve daha uyumlu karşılıklar öğretmek için davranış teknikleri kullanmışlardır. Roback ve di ğerleri uzun zamandan beri kendi kendini yakan ve
yaralayan bir hastada uygulanan tedaviyi yay ınlamışlardır. Kendi kendini yaralama olaylar ının
her zaman hastada önemli öfke yaratan durumlardan sonra vuku bulması nedeni ile hastaya öfkesini daha uyumlu ve olumlu biçimde ifade etmesini ö ğretecek bir program uygulanmıştır.
Heyecan durumunu saptama görevi servis personeline verilerek hastan ın duygularını belirtmesi
özendirilmiştir. Değişik ve uygun öfke modellerini içeren de ğiştirilmiş bir varsayım e ğitimi de
başlamıştır. Rol yapmak ve gerçek koğuş ortamında yeni davran ışları denemek fırsatı verilmiştir. Bununla beraber hastaya yersiz öfkelerin kendisini 24 saat süre ile ayncalıklardan yararlanması na engel olaca ğı anlatılmıştıY. Hasta tedavi öncesindeki 17 gün içinde kendisini alt ı defa yaktığı
halde, tedavi süresinde ancak bir defa yakm ıştır.
Cox ve Klinge kendini yakma alışkanlığı olan
baş ka bir hastada aynı uygulamayı yapmıştır.
Personele ancak "gerçek" durumlarda ilgi göstermeleri talimati verilerek de ğiştirilmiş bir varsayım e ğitimi uygulanm ıştır. Uygulayıcı tarafından rol yapma seanslannda problemli sosyal durumlar ve buna uygun karşılıklara örnekler verilmiş tir. Bundan sonra yeni kazan ılan davran ış koğuş ortamında denenmiştir. Personeli etkileyip
dikkati çekmek için ba ş ka uygunsuz davran ışların kullanıldığı aç ıklığa kavuşunca tüm uygunsuz
ilgi çekici davran ışlara sosyal destek verilmesinden dikkatle kaçnulmış ve yalnız sosyal bakımdan uygun olan davran ış özendiıilmiştir. Tedavi
süresince, kendini yakma olaylar ı iki haftalık
sürede 14 iken 18 haftalı k tedavi devresinde 3
adede inmiştir. Son beş hafta içinde hiç bir olay
olmamıştır. Tedaviden sonra izlenen 3 aylık sürede hiçbir yakma olayı görülmemiş tir.
Bu iki çalışmanın sonuçları kendi kendini
yaralamayı önlemek için davran ış tekniklerinin
kullanımının kesin olmamakla beraber vaad edici
oldu ğunu kanıtlamaktadır. Bu hastalara aynı zamanda ba şka tedavilerde uyguland ığı ndan davranış tedavisinin etkenli ği konusunda kesin birşey
söylemek mümkün de ğildir.
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nın parçalanmasım önlediği gibi yönetim davranışlarının da etkisini sını rlar. Böyle hareketlere
daha önce verilen destekler yerine ayncah ğın
kesilmesi ve dikkate almamak gibi önlemler uygulanır. Hastalar ba ş kalanru kontrol etmek yerine
kendi kendine kontrol etmeyi ve varsay ım davranışları öğ renerek kendi isteklerini daha etkin
biçimde anlatmak olana ğına kavuşurlar.
Bird tarafı ndan histerik semptomlar ın davranış tedavisi konusunda yap ılan araştı rmada, davranış tedavisinin uygulay ıcı ile hastanı n soran
olan spesifik davran ış üzerinde anla şabildikleri
ve her vak'a için spesifik tedavi hedefleri saptayabildikleri takdirde ço ğ unlukla etkin olaca ğı
sonucu ç ıkmaktad ır.

HİSTRİONİK DAVRANI Ş :
Kass ve diğerleri, davranış tekniklerini spesifik
olarak histrionik kişilerin tedavisi için kullanm ışlardır. Histerik kişilik te şhisi konan beş kadı na
çok yönlü grup tedavisini ba şarı ile
uygulamışlardır. Intihar te şebbüsü nedeni ile
tecrit edilen dördü tecrit odas ından alınarak, beşinci ile beraber ayn ı odaya konmuş ve kendilerine aşağıdaki görevler verilmi ş tir. "I-birbirinin
uyumsuz olan histerik davran ışını saptama, 2- her
kişinin uyumsuz davran ışını anımsatmak için
gerekli eylem ve durumları içeren günlük programlar yapma ve 3- bu davranışların azalmasını
ve daha olumlu olan diğerleriyle yer de ğiştirmesini özendirecek çevre ko şullarını oluş turma,",
klinik personeli arka planda olmakla beraber güvenilir destekler sa ğ lamak için görevlendirilmi ş
olup, bu destekler kesin olarak saptanm ıştır. Her
davranışı ile bunu de ğiş tirmek için gerekli grup
yaklaşımları konusunda personel ile uyumlu olması istenmiş tir. Bu program, hislerinin planlama
gereksinimleri gibi yetiş kinlerin sorumluluklarına
katılmamak nedeniyle olu ştuğuna ilişkin yazarın
görüşünü yansıtmaktad ır. Bu nedenle ayncalı klann kesilmesi, tuvalet malzemesi ve sigara verilmemesi gibi cezalar, baş ka histerik davranışlarda
bulunmak yüzünden olmayıp, plan koşullanna
uymamak nedeni ile uygulanm ıştır. Histerik davranışlar olumsuz davranış tan deste ğin çekilmesi
ve bunun yerine olumlu bir davran ış için e ğitmek
yolu ile söndürülmüstür.
Kullanılan spesifik teknikler arasmda olumlu
ve olumsuz "feedback", varsay ım e ğitimi, duygusuzlaştırma ve şartlı yönetim bulunmaktadır.
Sonradan de ğerlendirme yapmak amac ı ile rol
yapma ve psikodrama eylemleri video-teyne kaydedilmiş tir, grup toplantıları ve tutulan kayıtlarla hastaların durumları kontrol edilmiştir. Hastanın verilen talimatı sıkı minya uygulamak zorunda oldu ğu ve davranış kartlannda olumsuz davranışlarının azaldığını gösteren kayıtları n bulunacağı iki günlük deneme süresinden sonra taburcu
olmak hakkını elde etmesi ve bunun da grup ve
personel toplantısı nca onaylanabilmesi mümkündür.
Her hastanı n olumsuz davran ışları program
süresince artarak en yüksek düzeye ula şmış ve
sonra sıklık bakımından azalmıştı r. Biri hariç
tümü iyile şerek taburcu edilmiş ve 18 aylık izleme süresinde semptomlarda nüks görülmeyerek
tedavinin etkisi devam etmi ştir. Programın başarısı kı smen, daha iyi haberle şme becerileri içeren
grup ortamına bağlıdır. Bu, personelin bağlılığı -
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Davranış tedavi tekniklerinin baz ı hasta davranışlarında de ğişiklikler olu ş turdu ğu kanıtlanmış
olmasına rağmen ve bunla ne kadar etkili olursa olsunlar doğal çevrede yaygın olmadıkları takdirde elde edilen kazançlann kısa ömürlü olaca ğı
doğaldır. Bu konuda yapılan pekçok çalışma kapalı seanslarda arzu edilen tedavi hedeflerine baş arı ile ulaşıldığını göstermekle beraber bu sonuçların klinik düzeyinde çok az oranda-d ış çevrede ise daha az oldu ğu ortadadır. Stokes ve
Baer tedavinin yaygmla ş masını beklemek yerine,
tedaviyi yaygınlaştıracak önlemlerin al ınması
üzerinde durmu şlardır. Hastan ın çevresini de ğiştirmek çoğunlukla arzu edilen bir şey olmakla
beraber uygulayıcı hastane sınırları dışındaki
doğal,çevre üzerinde greçekte pekaz etkin olabilmektedir. Bu nedenle hastaya arzu edilen
davranış için kendi kendine destek olmas ının
öğretilmesi önerilmiş tir. Kendi kendini kontrol
etmeye başlamadan önce hhstamn kendi davranışlarını yaz ılı olarak saptaması gerekir. Bu konuda hastadan olumlu cevap ahn ınca uygulay ıcı
kendi kendini de ğerlendirme davranışını sap
tayarak hastanın kendi kendini kontrol için gerçekle ş tirdiği çabaları ödüllerle destekler. Hastanın bu konuda yeterli beceri kazanmas ından sonra kendi davranışını destekleme görevi tamamen
kendine bırakılır.
Etkin destekleyici önlemler bulma, t da davranış tedavisi uygulayanlar için büyük bir sorundur.
Sosyal destekler etkin olmayabilir veya bazen z ıd
etkili olabilir. Bu nedenle desteklerin seçimi ki şilere göre de ğişmeli ve kiş ilerin doğal olarak
tercih ettikleri esaslara dayanmal ıdır.
Davranış tedavisinin etkinliğini de ğerlendirmek için daha kontrollu çalışmalarla, tedavi son-
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ras. .21enw Algilerine büyük ihtiyaç vard ır. Bir
hastane ortamında davran ış tedavisi gören hastaları, diğer klinik işremlerinin dışında tutmak olanaksızdır. Bununla beraber tüm iş lemlere katılan
fakat uygulanan davranış tekniğine katılmayan
bir kontrol grubu olu şturmak mümkündür. Bir
kontrol grubu olu şturmanm önemi Marizlier
ve diğerleri tarafmdan yap ılan bir çahşmada belirtilmiştir. Bu çalışmada aç ıldandığma göre, sosyal beceri, klinik ayarlama ve heyecanm azalt ılması konularında ne sistematik duygusuzlaştınna
ne de sosyal beceri e ğitimi uygulanan hastalarda
hiç tedavi görmeyen hastalardakinden fazla bir
düzelme görülmemiştir. Tedaviye kat ılmadıkları
halde kontrol grubu hastalarında tedavi süresi
içinde bir düzelme görülmü ş tlir. Hastaların kendi
kendilerini kontrol için kullanmak, tedavinin etkinliğini ölçmek için baş ka bir metodutur. Bu
usul, temel ölçüm, tedavi Uygulanmas ı, tedavi
etkisinin ortadan kaldırılması ve tedavi planının
tekrar uygulanması gibi dört devreden olu şmaktadır.
Uzun vadeli tedavi sonrası izleme bilgilerine
olan gereksinimin sadece tedavi metodlann ın kısa

vadeli etkinliğini tayin için de ğil, aym zamanda
bu spesifik tekniklerin yaygmlaştınlması içinde
gereklidir. Kişilik bozukluklarının tedavisine ilişkin davranış statejilerinin saptanması için bu
alanda çok daha fazla araştırma yapılması gere ği
açıklığa kavuşmuştur. Ancak kişilik bozuklu ğu
teş hisi konan hastalar üzerined daha kontrollu
araştırmalar yapılmasma büyük ihtiyaç vard ır.
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