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ÖZET 

Aile içi şiddet acilen tanılanması ve müdahale edilmesi gereken bir sağlık sorunudur. Hemşireler her 
alanda aile içi şiddeti tanılama, değerlendirme, kadına danışmanlık yapma ve gerekli yerlere 
yönlendirme açısından anahtar pozisyondadır. Ülkemizde hemşirelerin aile içi şiddete maruz kalan 
kadınlara nasıl müdahale etmeleri gerektiği konusunda herhangi bir prosedür veya model 
bulunmamaktadır. Bireylerin yaşamlarında sorun oluşturan davranışları değiştirmelerine yol 
göstermek amacıyla 1982 yılında Prochaska ve DiClemente tarafından oluşturulmuş olan “Değişim 
Modeli”nin aile içi şiddete maruz kalan kadınlarda yaşamlarını değiştirmeleri için kullanabileceği 
belirtilmiştir. Bu makalede, hemşirelerin aile içi şiddete maruz kalan kadınlara yönelik 
müdahalelerinde değişim modelinin kullanımı ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, değişim modeli, hemşirelik bakımı 

ABSTRACT 
Usage Of The “Change Model” For Women Who Exposed To Domestic 

Violence İn Nursing Services 
Domestic violence is a health problem that has to be diagnosed and intervened urgently. Nurses in a 
key position in term of domestic violence for diagnose, assessment, counseling to women and direct 
where to necessary. In our country, there are not any procedures or models for nurses to intervene 
women exposed to domestic violence. It was specified that "Change Model" which leads to modify 
problematic behaviors of individuals in their lives, created by Prochaska and DiClemente in 1982, 
could be used for women exposed to domestic violence. In this article, the usage of change model in 
nursing interventions to women exposed to domestic violence was discussed.  

Keywords: Domestic violence, change model, nursing care 

GİRİŞ 
Aile içi şiddet,  ani bir saldırı ya da zorlayıcı davranışla ortaya çıkan, fiziksel, psikolojik, cinsel açıdan 
zarar verici, sürekli izolasyon, takip etme, baskılama, gözdağı verme ve korkutmayı içeren davranışlar 
bütünüdür (Family Violence  Prevention Fund 2004). Fulton’a göre, aile içi şiddet hayatları boyunca 
kadınların yaklaşık olarak %50’sini etkilemekte ve şiddete uğrayan kadınların %35-85’i çocuklarına 
ve %50’si ise evdeki yaşlı bireylere şiddet uygulamaktadır (Fulton 2000). Dünya Sağlık Örgütü’nün 
10 ülkede 24.000 kadınla yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre, kadınların %13-61’i fiziksel şiddete, 
%6-59’u cinsel şiddete, %15-71’i fiziksel ve cinsel şiddete birlikte, %20-75’i ise duygusal şiddete 
maruz kalmaktadır (WHO 2005). Türkiye’de ise bilinen kayıtlara göre kadınların %58’i fiziksel 
şiddete maruz kalmaktadır. Aile içinde her türlü şiddete (dövülme, küçümsenme, istismar, tecavüz…) 
maruz kalınmaktadır (Bilgel 2002; Selek 2003). 

Aile içi şiddet tüm etnik grup ve sosyoekonomik gruptaki kadınları etkileyen kronik bir sağlık 
sorunudur (Stinson ve Robinson 2006). Aile içi şiddet kadında fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan 
birçok sorunlara yol açmaktadır. Şiddet sonucu kadının genel sağlık durumu kötüleşmekte ve yaşam 
kalitesi düşmektedir (Campbell 2002).  
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Aile içi şiddet acilen tanılanması ve müdahale edilmesi gereken bir sağlık sorunudur, çünkü müdahale 
edilmediği takdirde bu durum kadının hayatının son bulmasına yol açabilmektedir (Yam 2000). 
Valente ve Jensen yaptıkları çalışma sonucunda şiddete uğrayarak acil servise başvuran kadınların 
yalnızca %10’unun tespit edilebildiğini ortaya koymuşlardır (Valente ve Jensen 2000).   Kişi üzerinde 
patolojik etkileri oldukça yoğun olan şiddetin önlenmesinde Dünya Sağlık Örgütü sağlık personeline 
yönelik yükümlülükleri şu şekilde sıralamıştır: 

1. İlk olarak şiddet davranışının yaşandığı ailelerde, şiddetin nedenleri ve olası risk faktörlerinin 
değerlendirilmesi gereklidir. 

2. Şiddet davranışını yaşayan olgulara acil tıbbi tedavi verilmeli ve sosyal destek ortamı 
yaratılmalıdır. 

3. Şiddet olgularında polis desteği, sosyal servis elemanlarının katılımı, sağlık çalışanlarının 
ortaklaşa oluşturdukları merkez yardımı ile işbirliği içerisinde çalışılmalıdır (WHO 2002). 

Amerikan Acil Hemşireleri Birliği’ne göre, hemşireler her alanda aile içi şiddeti tanılama, 
değerlendirme, kadına danışmanlık yapma ve gerekli yerlere yönlendirme açısından anahtar 
pozisyondadır (American Emergency Nurses Association 2006). 2003’te Amerika’da yapılan bir 
çalışmada hemşirelerin yalnızca %48’i eğitimlerinde aile içi şiddeti gördüklerini ifade etmişlerdir 
(Hinderliter 2003). Hemşireler çalışma ortamlarında hastalarla kurdukları yakın ilişki ve çoğunluğu 
kadın olan bir meslek grubundan olmaları sebebiyle şiddete uğrayan kadınların tespiti ve danışmanlığı 
açısından kilit noktadadırlar. Ancak hemşirelik eğitimi sürecinde ve mezuniyet sonrası hizmet içi 
eğitim programlarında “kadına yönelik şiddet”in yetersiz yer alması nedeniyle hemşireler aile içi 
şiddete maruz kalan kadınların tespiti ve müdahalesinde yetersiz kalmaktadırlar (Davidson ve ark. 
2001; D’Avolio ve ark. 2001; Stinson ve Robinson 2006).  

Bu makalede, hemşirelerin aile içi şiddete maruz kalan kadınlara yönelik müdahalelerinde değişim 
modelinin kullanımı ele alınmıştır. 

Değişim Modeli (Transteorik Model) 
Değişim Modeli, bireylerin yaşamlarında sorun oluşturan davranışları değiştirmelerine yol göstermek 
amacıyla 1982 yılında Prochaska ve DiClemente tarafından oluşturulmuş, 1994 yılında ise yeniden 
düzenlenmiştir. Değişim Modeli’ne göre insanlar sorunlu davranışlarından 5 basamaktan geçerek 
vazgeçebilirler. Basamaklar genellikle birbirlerini izlemekte ancak bireyler bazen önceki basamaklara 
geri dönebilmektedirler. Bireyin değişim için hazır oluşluğu değişimi etkileyen önemli bir faktördür 
(Grimley, Prochaska ve Prochaska 1997; Prochaska ve DiClemente 1982). 

Değişim Modeli, düşünce öncesi, düşünce, hazırlık, eylem ve sürdürme olmak üzere 5 basamaktan 
oluşmaktadır. Düşünce öncesi basamakta birey problemli davranışın farkında değildir ya da inkar 
etmektedir. Düşünce basamağında birey sorunun farkındadır ancak kafasında henüz değişim için 
herhangi bir plan yoktur. Birey değişim için plan yapmaya başladığında hazırlık basamağına geçmiş 
demektir. Bundan sonraki basamak olan eylem basamağında sorunlu durumdan kurtulmak için 
girişimlerde bulunulmaktadır. Bu süreç 3-6 ay sürmektedir. Son basamak olan sürdürmede ise sorun 
ortadan kalkmıştır. Bu basamakta yapılması gereken en önemli şey bireyin önceki basamaklara geri 
dönmesini önlemektir (Grimley ve ark. 1997; Prochaska ve DiClemente 1982). 

Değişim Modeli’nin uygulamasında 10 farklı yöntem kullanılması önerilmiştir. Bilişsel ve davranışsal 
olmak üzere iki grupta toplanan bu yöntemleri her basamakta kullanmak mümkünken, her basamakta 
farklı yöntemler de kullanılabilmekte; bu durumu kişisel farklılıklar etkileyebilmektedir (Grimley ve 
ark. 1997; Prochaska ve DiClemente 1982). 

Yöntemler  

Bilişsel Yöntemler 
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Bilinç yükseltilmesi, sorun hakkında bireysel farkındalığın artırılmasıdır. Dramatik rahatlama, 
sorunlu davranışın bireyde oluşturduğu duyguların ortaya konmasıdır. Çevresel yeniden 
değerlendirme, sorunlu davranışın bireyin çevresindeki kişileri nasıl etkilediğinin tartışılmasıdır. 
Kişisel yeniden değerlendirme, sorun davranışın bireyin kendisini nasıl etkilediğinin tartışılmasıdır. 
Sosyal özgürlük, sorun davranışın bireyin sosyal çevresini nasıl etkilediğinin tartışılmasıdır (Grimley 
ve ark. 1997; Prochaska ve DiClemente 1982). 

Davranışsal Yöntemler 
Uyaran kontrolü, sorun davranışın ortaya çıkmasına zemin hazırlayan durumların belirlenip ortadan 
kaldırılmasıdır. Destekleyici ilişkiler, bireye sorunun çözümü için çevresinden yardımcı olabilecek 
kişi ve kurumlarla bağlantı kurabilmesi için yardımcı olunması ve desteklenmesidir. Karşıt 
koşullama, sorunun ortadan kaldırılabilmesi için sorunlu davranışın yerine koyulabilecek yeni 
alışkanlıklar geliştirilmesidir. Güçlendirme, bireye duygusal destek sağlama, olumlu geri-bildirim 
verme ve kendisini ödüllendirmesi için teşvik etmedir. Bireysel anlaşma, sorunlu davranıştan 
vazgeçeceğine yönelik bireyin kendi kendine söz vermesidir (Grimley ve ark. 1997; Prochaska ve 
DiClemente 1982). 

Değişim Modelinin Aile İçi Şiddete Maruz Kalan Kadınların Sorundan Kurtulmasına 
Yönelik Kullanılması 
Proshacka ve DiClemente tarafından 1982 yılında geliştirilmiş olan “Değişim Modeli”nin aile içi 
şiddete maruz kalan kadınlarda yaşamlarını değiştirmeleri için kullanabileceği belirtilmiştir (Burman 
2003; Fraiser, Slatt, Kowlowitz ve Glowa 2001; Haggerty ve Goddman 2003; Lange ve Tiggen 2005). 
Değişim modelini uygulamaya başlamadan önce, kadının değişimin hangi basamağında olduğunun 
tespit edilmesi gerekmektedir. Değişimin hangi aşamasında olduğunu saptamak amacıyla aşağıda 
belirtilen soru patikası kullanılabilmektedir: 

1. Son 6 ayda hayatınızda herhangi bir değişiklik yapmayı düşündünüz mü?  

HAYIR                                    l. Basamak (Düşünce Öncesi Dönem) 

EVET 

 

2. Son l ayda hayatınızda herhangi bir değişiklik yapmayı düşündünüz mü?  

HAYIR                                   2. Basamak (Düşünce Dönemi) 

EVET                                      3. Basamak (Karar Verme/Hazırlık) 

(Burman 2003; Fraiser ve ark. 2001) 

Kadının değişimin hangi basamağında olduğunun tespitinden sonra, her basamağa özel 
uygulanabilecek yöntemler ve ele alınabilecek hemşirelik tanıları aşağıda yer almaktadır. 

1. Basamak (Düşünce Öncesi Dönem) 
1. basamak düşünce öncesi dönemdir ve kadın aile içi şiddete maruz kaldığını inkar etmekte ya da 
sorunun farkında olmamaktadırlar. Düşünce öncesi dönemde kadınlar sorunu kabullenmedikleri için, 
sorunun çözümüne yönelik herhangi bir girişimde bulunmamaktadırlar. Bu basamakta hemşire olarak  
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soruna yönelik kadının bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bilişsel yöntemlerden bilinç yükseltilmesi bu 
basamak için uygun bir yöntemdir. Bireyin soruna yönelik farkındalığını artırmaya yönelik, eğitim 
(Şiddet nedir? Kimler şiddet uygular? Kimler şiddete maruz kalır? Şiddetin haklı olduğu durumlar var 
mıdır?) verilmelidir. 

1.basamakta ele alınabilecek hemşirelik tanıları arasında; anksiyete, bireysel baş etmede yetersizlik, 
etkisiz inkar, korku, ümitsizlik, bilgi eksikliği, güçsüzlük, benlik saygısında bozulma, sosyal 
ilişkilerde bozulma ve kendine/başkalarına yönelik saldırganlık riski yer alabilir. 

2. Basamak (Düşünce Dönemi) 
2. basamak düşünce dönemidir ve kadın aile içi şiddete maruz kaldığının farkındadır, ancak bu 
durumdan kurtulmaya yönelik herhangi bir planı ya da girişimi bulunmamaktadır. 2. Basamakta 
hemşire olarak, kadının sorundan kurtulmaya yönelik plan yapmasını desteklemek amacıyla, aile içi 
şiddet, sorunun boyutları ve zararlarının farkına varmasına yönelik girişimlerde bulunulmalıdır. 
Düşünce döneminde bilişsel yöntemlerden kişisel yeniden değerlendirme ve çevresel yeniden 
değerlendirme yöntemleri kullanılabilir. Kişisel Yeniden değerlendirme yöntemi ile; şiddetin kadını 
nasıl etkilediği, fiziksel-psikolojik-sosyal açılardan ne tür zararlar verdiği, vermekte olduğu ve 
vereceği ortaya konmalıdır. Çevresel Yeniden değerlendirme yöntemi ile; şiddetin çocukları nasıl 
etkilediği, fiziksel-psikolojik-sosyal açılardan ne tür zararlar verdiği ve gelecekte çocukları nasıl 
etkileyeceği ortaya konmalıdır. 

3. basamakta ele alınabilecek hemşirelik tanıları arasında; anksiyete, bireysel baş etmede yetersizlik, 
korku, ümitsizlik, bilgi eksikliği, güçsüzlük, benlik saygısında bozulma, sosyal ilişkilerde bozulma, 
kendine/başkalarına yönelik saldırganlık riski ve karar vermede güçlük (çatışma) yer alabilir. 

3. Basamak (Hazırlık Dönemi) 
3. basamakta kadın aile içi şiddetten kurtulmaya yönelik planlar yapmaya başlamaktadır.  3. 
basamakta hemşire olarak kadının aile içi şiddetten kurtulmasına yönelik planları desteklenmeli ve 
danışmanlık yapılmalıdır. Bu dönemde bilişsel yöntemlerden, dramatik rahatlama, sosyal özgürlük ve 
davranışsal yöntemlerden destekleyici ilişkiler, uyaran kontrolü kullanılabilir. Dramatik rahatlama 
yöntemi ile, aile içi şiddetin kadında oluşturduğu duygular ortaya çıkarılmalı, Sosyal özgürlük yöntemi 
ile, kadının aile içi şiddetten kurtulduğunda yaşamında ne gibi değişiklikler olacağı ortaya 
çıkarılmalıdır. Destekleyici İlişkiler yöntemi ile, kadına yardımcı olabilecek kişilerle (Anne-baba, abi-
abla-kızkardeş, eşin arkadaşı, psikolog, çocuk psikiyatristi, avukat, sosyal hizmet uzmanı...) kadının 
görüşmesi sağlanmalı, Uyaran Kontrolü yöntemi ile, aile içi şiddetin ortaya çıkmasına neden olan 
durumlar tespit edilmeli ve kadın tarafından aile içi şiddetin ortaya çıkmasını önlemeye yönelik 
tedbirler alınmalıdır. 

3. basamakta ele alınabilecek hemşirelik tanıları arasında; anksiyete, bireysel baş etmede yetersizlik, 
korku, güçsüzlük, benlik saygısında bozulma, sosyal ilişkilerde bozulma, kendine/başkalarına yönelik 
saldırganlık riski ve karar vermede güçlük (çatışma) yer alabilir. 

4. Basamak (Eylem Dönemi)  
4. basamakta kadın aile içi şiddetten kurtulmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadır. Buna yönelik 
olarak kadınlar boşanma davası açabilmekte, sığınma evlerine sığınabilmekte ya da eşinin tedavisine 
yönelik girişimlerde bulunabilmektedir. Bu dönemde hemşire olarak kadının aile içi şiddetten 
kurtulmasına yönelik girişimleri desteklenmeli ve danışmanlık yapılmalıdır. 4. basamakta bilişsel 
yöntemlerden sosyal özgürlük ve davranışsal yöntemlerden destekleyici ilişkiler ve güçlendirme 
kullanılabilir. Sosyal özgürlük yöntemi ile,  kadının bundan sonraki yaşamıyla ilgili plan yapması ve 
uygulaması desteklenmeli, Yardımcı ilişkiler öntemi ile, kadının sosyal destekleri (Avukat, psikolog, 
aile, arkadaş) devreye sokulmalı ve  güçlendirme yöntemi ile, kadının kendini güçsüz hissettiği 
durumlarda ne yapması gerektiği konusunda eğitim verilmelidir. 
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4. basamakta ele alınabilecek hemşirelik tanıları arasında; anksiyete, bireysel baş etmede yetersizlik, 
korku, güçsüzlük, benlik saygısında bozulma, karar vermede güçlük (çatışma), uykusuzluk, 
korunmada değişiklik, çevre değiştirme stresi, üstlendiği rolü yerine getirmede değişiklik, 
uyumsuzluk, ebeveyn rolünde değişim, beklenen bir kayba karşı acı çekme ve aile sürecinde değişiklik 
yer alabilir. 

5. Basamak (Sürdürme Dönemi) 
 Bu dönemde kadın aile içi şiddetten kurtulmuştur. Hemşire olarak yapılması gereken, sonuçların takip 
edilmesi ve kadının diğer basamaklara geri dönmemesi için desteklenmesidir. 

SONUÇ 
Ülkemizde hemşirelerin aile içi şiddete maruz kalan kadınlara nasıl müdahale etmeleri gerektiği 
konusunda herhangi bir prosedür veya model bulunmamaktadır. Değişim Modeli’nin kadının şiddet 
yaşantısından uzaklaştırılmasında hemşirelik girişimlerinin planlanması, uygulanması ve 
değerlendirilmesi açısından, sorunların gözden kaçmaması ve sistematik bir şekilde çözümlenmesi için 
uygun olacağı düşünülmektedir.  

KAYNAKLAR 
American Emergency Nurses Association (2006). Position statement: Domestic violence, 
maltreatment and neglect. Erişim: 18.05.2006. http://www.ena.org/about/position/ 
pdfs/domesticviolence.pdf  

Bilgel N, UÜSYYO Ebelik Bölümü Öğrencileri (2002). Bursa il merkezinde kadınlara yönelik 
şiddetle ilgili durum saptaması araştırması. Medical Trend, Ağustos:46-49.  

Burman S (2003). Battered Women: Stages of Change and Other Treatment Models That Instigate and 
Sustain Leaving. Brief Treatment and Crisis Intervention, 3(1):83-98. 

Campbell JC (2002). Health consequences of intimate partner violence. The Lancet, 359(13):133-136. 

Davidson LL, Grisso JA, Garcia-Moreno C, Garcia J, King VJ, Marchant S (2001). Training programs 
for health care professionals in domestic violence. Journal of Women’s Health and Gender-Based 
Medicine, 10: 953-969. 

D’Avolio D, Hawkins JW, Haggerty LA, Kelly U, Barrett R, Toscano SED, Dwyer J, Higgins 
LP, Kearney M, Pearce CW, Aber CS, Mahony D, Bell M (2001). Screening for abuse: Barriers and 
opportunities. Health Care for Women International, 22: 349-362. 

Family Violence Prevention Fund (2006). The national consensus guidelines on identifying and 
responding to domestic violence victimization in healthcare settings. Erişim: 24.06.2006. 
http://endabuse.org/programs/display.php3?DocID=206   

Fraiser PY, Slatt L, Kowlowitz V, Glowa PT (2001). Using the stages of change model to counsel 
victims of intimate partner violence. Patient Education and Counselling, 43:211-217. 

Fulton DR (2000). Recognition and documentation of domestic violence in the clinical setting. Critical 
Care Nursing Quarterly, 23(2):26-34. 

Grimley DM, Prochaska GE, Prochaska JO (1997). Condom use adoption and continuation: A 
transtheoretical approach. Health Education Research: Theory & Practice, 12(1):61-75. 

Haggerty LA, Goodman LA (2003). Stages of Change-Based Nursing Interventions for Victims of 
Interpersonal Violence. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 32(1): 68-75.  

Hinderliter D, Doughty AS, Delaney K, Pitula CR, Campbell J (2003). The effect of intimate partner 
violence education on nurse practitioners’ feelings of competence and ability to screen patients. 
Journal of Nursing Education, 42:449-454. 



 

Aile İçi Şiddete Uğrayan Kadınlara…135 

 

Lange N, Tigges BB (2005). Influence Positive Change with Motivational Interviewing. The Nurse 
Practitioner, 30(3): 44-53. 

New Hampshire Nurses’ Association (2003). CDC reports the health-related costs of intimate panter 
violence against women exceed $5.8 billion each year in United States. Nursing News, 27(3):29. 

Prochaska JO, DiClemente CC (1982). Transtheoretical threapy: Toward a more integrative model of 
change. Psychotheraphy Theory Research Practice, 19:276-288. 

Selek P (2003). Ataerkillik ve Şiddet Kültürü. Kadına Yönelik Şiddet ve Hekimlik Sempozyumu 
(Bildiri Kitabı). Ankara 16-17 Kasım 2002, 17-24. 

Stinson CK, Robinson R (2006). Intimate Partner Violence: Continuing Education for Registered 
Nurses. The Journal of Continuing Education in Nursing, 37(2):58-62. 

Valente SM, Jensen L (2000). Evaluating and managing intimate partner violence. Nurse Practitioner, 
25(5):18-30. 

World Health Organization (WHO) (2002). World report on violence and health. Geneva: WHO Pres, 
27. 

World Health Organization (WHO) (2005). WHO Multi-country Study on Women’s Health and 
Domestic Violence Against Women. Geneva: WHO Pres, 27-28. 

Yam M (2000). Seen but not heard: Battered women’s perceptions of the ED experience. Journal of 
Emergency Nursing, 26:464-470. 

İletişim Adresi: 
Şengül YAMAN EFE 

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beşevler/ANKARA 

Tel: 0312 216 2654 

E-mail: yamans@gazi.edu.tr 

 


