
 

 

RUHSAL HASTALIKLARIN İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALANMASI ÖLÇEĞİ- ERGEN 

FORMU (RHİDÖ-EF)  

Bu testte sık sık geçen “ruhsal hastalık” terimi, en geniş anlamda kullanılmıştır. Her bir 

cümleyi dikkatle okuduktan sonra eğer ; 

“Kesinlikle aynı fikirde değilim” diyorsanız ( 1 ) rakamını,  

“Aynı fikirde değilim”  diyorsanız ( 2 )  rakamını, 

“Aynı fikirdeyim”   diyorsanız ( 3 )  rakamını,  

“Kesinlikle aynı fikirdeyim” diyorsanız ( 4 )  rakamını, 

daire içine alarak okuduğunuz cümleye ne ölçüde katıldığınızı ya da katılmadığınızı belirtiniz. 

Her cümle için rakamlardan sadece bir tanesini işaretleyiniz. 
 Kesinlikle 

aynı fikirde 

değilim 

Aynı 

fikirde 

değilim 

Aynı 

fikirdeyim 

Kesinlikle 

aynı 

fikirdeyim 

1. Ruhsal bir hastalığım olduğu için kendimi 

bu dünyada bir yabancı gibi 

hissediyorum. 

1 2 3 4 

2. Ruhsal hastalığı olan kişiler saldırgan 

olmaya eğilimlidirler. 

1 2 3 4 

3.  Ruhsal bir hastalığım olduğu için 

insanlar bana farklı davranıyorlar. 

1 2 3 4 

4.  Reddedilmemek için, ruhsal hastalığı 

olmayan kişilere yaklaşmaktan 

kaçınıyorum. 

1 2 3 4 

5. Ruhsal bir hastalığım olduğundan dolayı 

utanıyorum. 

1 2 3 4 

6. Ruhsal hastalığı olan kişiler 

evlenmemelidir. 

1 2 3 4 

7. Ruhsal hastalığı olan kişiler topluma 

önemli katkılarda bulunurlar. 

1 2 3 4 

8. Kendimi ruhsal hastalığı olmayan 

kişilerden daha aşağı hissediyorum. 

1 2 3 4 

9. Ruhsal hastalığım benim “garip” 

görünmeme ya da davranmama neden 

olabileceğinden dolayı eskisi kadar sosyal 

değilim. 

1 2 3 4 

10.  Ruhsal hastalığı olan kişiler iyi bir hayat 

yaşayamazlar. 

1 2 3 4 

11. İnsanları ruhsal hastalığımla sıkmak 

istemediğimden dolayı, kendi hakkımda 

fazla konuşmam. 

1 2 3 4 

12. Halk arasındaki ruhsal hastalıklarla ilgili 

olumsuz düşünceler, benim yaşıtlarım 

gibi yaşayamama neden oluyor.  

1 2 3 4 

13. Ruhsal hastalığı olmayan kişilerle 

birlikteyken, kendimi sanki o ortama ait 

değilmiş ve yetersizmişim gibi 

hissediyorum.  

1 2 3 4 



 

 
 Kesinlikle 

aynı fikirde 

değilim 

Aynı 

fikirde 

değilim 

Aynı 

fikirdeyim 

Kesinlikle 

aynı 

fikirdeyim 

14. Ruhsal hastalığı açıkça anlaşılan biriyle 

toplum içinde birlikte görülmek beni 

rahatsız etmez. 

1 2 3 4 

15. Sırf ruhsal hastalığımdan dolayı insanlar 

bana sık sık ne yapmam gerektiğini 

söyleyip, sanki küçükmüşüm gibi 

davranırlar. 

1 2 3 4 

16. Ruhsal hastalığım olduğu için kendimden 

memnun değilim. 

1 2 3 4 

17. Ruhsal hastalığımın olması hayatımı 

berbat etti. 

1 2 3 4 

18. İnsanlar görünüşümden ruhsal bir 

hastalığımın olduğunu anlayabilirler. 

1 2 3 4 

19. Ruhsal hastalık tanısı aldıktan sonra 

benimle ilgili çoğu kararı başkalarının 

almasına ihtiyaç duymaya başladım. 

1 2 3 4 

20. Ailemi ve arkadaşlarımı utandırmamak 

için sosyal ortamlardan uzak dururum. 

1 2 3 4 

21. Ruhsal hastalığı olmayanların beni 

anlamaları mümkün değildir. 

1 2 3 4 

22. Sırf ruhsal hastalığım olduğu için insanlar 

beni göz ardı eder ya da pek ciddiye 

almazlar. 

1 2 3 4 

23. Ruhsal hastalığım olduğu için topluma 

hiçbir katkım olamaz. 

1 2 3 4 

24. Ruhsal bir hastalıkla yaşamak beni 

mücadeleci bir insan yaptı. 

1 2 3 4 

25. Ruhsal bir hastalığım olduğu için kimse 

bana yakınlaşmak istemez. 

1 2 3 4 

26. Genel olarak, hayatı istediğim şekilde 

yaşayabiliyorum. 

1 2 3 4 

27. Ruhsal hastalığıma rağmen, iyi ve dolu 

dolu yaşadığım bir hayatım var. 

1 2 3 4 

28. İnsanlar ruhsal bir hastalığım olduğu için 

hayatta fazla başarılı olamayacağımı 

düşünüyorlar. 

1 2 3 4 

29. Ruhsal hastalığı olan kişilerle ilgili 

olumsuz yaygın inanışlar benim 

durumum dikkate alındığında, hiç de 

yanlış sayılmaz. 

1 2 3 4 

 

 

 



 

 

ÖLÇEK PUANLAMA 

Ölçek dörtlü likert tipinde, öz bildirime dayalı, 29 maddeden oluşur. Ölçeğin: 

“yabancılaşma (madde: 1,5,8,16,17,21)”, “kalıp yargıların onaylanması (madde: 

26,10,18,19,23,29)”, “algılanan ayrımcılık (madde: 3,15,22,25,28)”, “sosyal geri çekilme 

(madde: 4,9,11,12,13,20)”, “damgalanmaya karşı direnç (madde: 7,14,24,26,27)” olmak üzere 

beş alt ölçeği bulunmaktadır.  

Ölçekte yer alan maddeler, “kesinlikle aynı fikirde değilim” (1 puan), “aynı fikirde 

değilim” (2 puan), “aynı fikirdeyim” (3 puan), “kesinlikle aynı fikirdeyim” (4 puan) şeklinde 

yanıtlanmaktadır. Damgalanmaya karşı direnç alt ölçeğinin maddeleri (7,14,24,26,27) ters 

olarak hesaplanmaktadır.  

Toplam puan beş alt ölçeğin toplamının madde sayısına bölünmesi elde edilir.  

Toplam puan 1 ile 4 arasında değişmekte ve ölçek kesme puanı bulunmamaktadır.  

Yüksek puanlar bireyin içselleştirilmiş damgalanmasının olumsuz yönde daha şiddetli 

olduğunu göstermektedir.  

 

Kaynak: Dikeç, G. Bilaç, Ö. Uzunoğlu, G. Ozan, E. (2020). Validity and Reliability of the 
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