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ABSTRACTÖZ
Health development is defined as a process in which increasing 
self-control of individual health is a possibility. In this context in 
terms of self-developmental activities, mutual actions became more 
prominent rather than one side actions. The “Solution Oriented 
Approach” which is based on solution development, individual en-
hancement and focusing on solutions rather than problems brought 
a new perspective to the health development concept. This approa-
ch which is combined with individual strengthening principle and 
nursing has been implemented on different health development is-
sues and positive results has been obtained. In this compilation type 
study, it is aimed that the example implications of the solution orien-
ted approach on health development and solution oriented approach 
and their advantages had been compiled.

Sağlığı geliştirme, kişilerin kendi sağlıkları üzerinde kontrollerini 
artırarak sağlıklarını geliştirmelerini olanaklı kılan bir süreç olarak 
tanımlanmaktadır. Bu kapsamda zaman içerisinde bireylerin beceri-
lerinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların, bireye değil bireyle 
yapılması anlayışı ön plana çıkmaya başlamıştır. Bir çözüm geliştir-
mek ve bireyleri güçlendirme temeline dayanan, problemden ziyade 
çözüme odaklanan bir yaklaşım olarak tanımlanan ‘’çözüm odaklı 
yaklaşım’’ sağlığı geliştirme kavramına farklı bir yaklaşım getir-
miştir. Literatürde bireyi güçlendirme ilkesi doğrultusunda sağlığı 
geliştirmeye ilişkin olarak farklı konularda kullanılmış olan bu yak-
laşım ile  pozitif sonuçlar elde edilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan 
bu derleme ile, sağlığı geliştirme uygulamaları kapsamında çözüm 
odaklı yaklaşım, hemşirelikte çözüm odaklı yaklaşımın avantajları 
ve bu yaklaşımın literatürde sağlığı geliştirme kapsamında hangi 
alanlarda kullanıldığına ilişkin örnekler verilmesi amaçlanmıştır.
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GİRİŞ

Sağlığı geliştirme, kişilerin kendi sağlıkları üze-
rinde kontrollerini artırarak sağlıklarını geliştir-
melerini olanaklı kılan bir süreç olarak tanımlan-
maktadır (1) Yıllar içinde sağlığın geliştirilmesi-
ne ilişkin bireysel ve toplumsal boyutta nasıl bir 
değişim yapılması gerektiği ile ilgili bilgi biriki-
mi artırılmaya çalışılmıştır. Sağlığın geliştirilme-
si sürecinde sağlığı geliştirme yaklaşımının  bir 
sona ulaşmak için kullanılan bir araç olmadığı, 
bireylerle onların becerilerini ve yapabilirlikleri-
ni artırmaya yönelik ve katılımı sağlamaya dönük 
bir eylem olduğunu belirtilmektedir (2). Bu amaç-
la bireylerin becerilerinin geliştirilmesine yönelik 

uygulamaların bireye değil, bireyle birlikte yapıl-
ması anlayışı ön plana çıkmaya başlamıştır.  

Sağlığın geliştirilmesi süreci içinde davranış de-
ğişikliğinin sağlanmasının önemli bir rolü var-
dır (3). Bu kapsamda bireylerin davranışlarının 
değiştirilmesine ilişkin birçok çalışma mevcut-
tur. Fakat burda altı çizilmesi gereken nokta, bu 
davranış değişikliğinin temelde bireylerin kendi 
yeterliliklerini artırmaya yönelik amacı taşıyıp 
taşımadığıdır (4).  İngiltere Sağlık Enstitüsü (The 
National For Health and Care Excellence-NICE) 
yayınlamış olduğu ‘’Halk Sağlığında Davranış 
Değişikliği Rehberinde’’ sağlıkla ilgili davranış 
değişikliği sağlamayı amaçlayan yeni müdahale 
programlarının geliştirilmesi ile bireylerin güçlü 
yönlerinin geliştirilmesine odaklanılarak; beceri-
lerinin, yeteneklerinin ve kapasitelerinin ortaya 
çıkarılabileceğini vurgulamıştır (5).
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Sağlığı geliştirme kapsamında hemşireler olduk-
ça kritik bir pozisyondadırlar (6). Bu bağlamda 
hemşireler tarafından yapılan uygulamaların,  
hastalığa uyum, bireylerin bilgilendirilmesi, has-
talık yönetimi, yaşam kalitesinin geliştirilmesi 
gibi birçok alanda pozitif sağlık sonuçları elde et-
mede öncelikli olduğu belirtilirken (7, 8); yapılan 
bu uygulamalarda teorik temelde bireysel olarak 
güçlendirmeye daha çok önem verilidiği ve uy-
gulamaya yönelik bireysel güçlendirmenin eksik 
kaldığı görülmektedir (9).

Farklı yaş grupları için sağlığın geliştirilmesi kap-
samında oluşturulan kanıt temelli rehberlerde bi-
reylerin güçlü yönlerine vurgunun artırılması ve 
bireysel güçlendirmenin öneminin altı çizilirken; 
sağlık profesyonelleri tarafından uygulamada kul-
lanılmasının  olumlu sonuçlar elde etmede etkili 
olacağını bildirmektedir (10). Bu kapsamda sağlı-
ğı geliştiren uygulamalarda farklı anlayışların be-
nimsenmesi gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bu 
amaç doğrultusunda, sağlığı geliştirme amacı ile 
planlanacak girişimlerde klasik probleme dayalı 
yaklaşımdan daha avantajlı olduğu düşünülen, bir 
çözüm geliştirmek ve bireyleri güçlendirme teme-
line dayanan, problemden ziyade çözüme odak-
lanan bir yaklaşım olan  ‘’çözüm odaklı yakla-
şım’’ın kullanılabileceği belirtilmektedir (11, 12). 
Bu kapsamda, yapılan literatür incelemesi doğ-
rultusunda hazırlanan bu derleme ile sağlığı ge-
liştirme uygulamaları kapsamında çözüm odaklı 
yaklaşım, hemşirelikte çözüm odaklı yaklaşımın 
avantajları ve bu yaklaşımın literatürde sağlığı 
geliştirme kapsamında hangi alanlarda kullanıldı-
ğına ilişkin örnekler verilmesi amaçlanmıştır.  

Çözüm Odaklı Yaklaşım 
Çözüm odaklı yaklaşım, 1980‘li yıllarda Steve 
de Shezar ve Inso Kim Berg tarafından yapılan 
çalışmalar sonucu oluşturulmuş,  problemler ye-
rine bireyin güçlü yönlerini ön plana çıkarmayı 
çalışan bir yaklaşımdır (13). Bu yaklaşımda temel 
amaç bireyi sorunları konuşmak yerine çözümleri 
konuşmaya yönlendirmektir (14). Böylece bire-
yin işleyebileceğini düşündüğü çözüm yollarına 
odaklanması sağlanır; bu sayede bireyin kendi 
amaç ve bunlara yönelik çözüm önerilerini sapta-
yabileceğine inanılır.  

Söz konusu bu yaklaşımın, temel felsefesini belir-
leyen üç temel kural mevcuttur Bu kurallar (15);
•	 Bozulmamışsa onarmak
•	 İşleyen çözüm yollarını uygulamak
•	 İşlemeyen çözüm yollarına başvurmada ısrarcı 
olma, farklı çözüm yolları denemek
şeklinde formüle edilmektedir.

Çözüm Odaklı Yaklaşımda Temel Kavramlar
Çözüm odaklı yaklaşımda temel kavramlar kısaca 
aşağıdaki gibidir (11, 16)
a. Sorun analizinden kaçınma; ihtiyaç sadece 
bazı şeylerin nasıl işlediğinin betimlenmesi ise 
ayrıntılı bir açıklama yapmak yersizdir
b. Müdahalelerde yeterli olma; burada bireye çö-
züm yolları üretmede yardımcı olma önceliklidir. 
Sorunun kaynağını bulmak için çaba gösterilmez. 
Birey için değil, bireyle planlama yapılır. 
c. Şimdi ve gelecek üzerine odaklanma; bireyin 
hedefi ne? Ulaşılmak istenen hedef doğrultusunda 
gerçekçi bir yol haritası belirlenmesi 
d. İç görü yerine eylem üzerine odaklanma; iç gö-
rünün (kendini tanıma) gelişmesinin zaman alıcı 
olduğu düşüncesinden hareketle eylem üzerine 
odaklanmanın önemli olduğu savunulur 

 Çözüm odaklı yaklaşımın etkinliğini belirlemeye 
yönelik çalışmalar; bu yöntemin pozitif çıktıları 
elde etmede başarılı olduğu, zaman ve maliyet 
konusunda da kullanıcılara avantaj sağlayacağı  
yönündedir (13, 14). Farklı yaş gruplarında ve 
farklı problemler için uygulanan bu yöntemin ço-
cukların korunması, aile terapisi, aile içi şiddet, 
akran zorbalığı, alkol ve madde bağımlılığı, dep-
resyon ve intihar girişimi, çeşitli davranış prob-
lemleri (anksiyete, depresyon vb.) (13), rehabili-
tasyona ilişkin problemler (17) ve hasta hemşire 
ilişkisinin geliştirilmesi (18) gibi birçok alanda 
kullanıldığı görülmektedir. 

Sağlığı geliştirme kapsamında çözüm odaklı yak-
laşımın kullanıldığı yarı deneysel ve deneysel 
olarak düzenlenmiş araştırmaların obezite, alkol 
ve madde kullanımının önlenmesi,  kronik du-
rumlarda hastalık yönetimi ve sağlıklı yaşam bi-
çimi davranışlarının kazandırılması gibi alanlara 
yönelik olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmalar, sağ-
lığı geliştirmeye ilişkin planlayacakları müdaha-
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lelerde hemşirelere örnek olması açısından Tablo 
1’de sunulmuştur. 

Hemşirelerin Sağlığı Geliştirme Kapsamında 
Çözüm Odaklı Yaklaşımı Kullanmaları 
Hemşirelerin en öncelikli işlevi sağlığın gelişti-
rilmesi ve korunmasıdır. Hemşirelik kuramcıla-
rından Orem’in de vurguladığı gibi; hemşireler 
bu işlevlerini en iyi, bireylerin kendi potansiyel 
güçlerini kullanmaları yönünde onları güçlendi-
rerek yerine getirmeye çalışacaklardır (19). Bu 
kapsamda hemşirelerin problem odaklı yaklaşım 
yerine çözüm odaklı yaklaşımı kullanmalarının 
bireylere yardım etmede ihtiyaç duydukları alter-
natif yolları sağlaması açısından önemli olduğu 
belirtilmektedir (20).

Çözüm odaklı yaklaşım hemşirelik perspektifinde 
incelendiğinden birkaç önemli nokta ön plana çık-
maktadır. Bunlardan ilki; karşılaşılan zorlukların 
vurgulanmayışı ve problemin birey/hasta – hem-
şire ilişkisinin merkezine konmamasıdır. Problem 
odaklı yaklaşımdaki gibi yine klinik bir sorun 
vardır fakat burada yaratıcı, mantıklı öğeler, hayal 
kurma ve amaç bölümleri vardır. Var olan kapasi-
tenin maksimum düzeyde ortaya çıkarılması he-
deflenir (21). Çözüm odaklı yaklaşımın hemşire-
lere, bireye sosyokültürel yapı içerisinde objektif 
bir bakış açısı ile bakmasını sağladığı ve sadece 
var olan sorunların giderilmesi yerine hemşire-
lere sağlığı geliştirme konusunda da proaktif bir 
yaklaşım imkanı sunduğu vurgulanmaktadır. Bu 
nedenle bu yaklaşımın sağlık profesyonelleri tara-
fından sağlığı geliştirme amacı ile yapılacak olan 
girişimlere adapte edilebilir olduğu belirtilmek-
tedir (22, 23). Bu kapsamda, sağlığı geliştirmek 
için yararlı ve zamanı etkin kullanmaya yardımcı; 
yanlış davranışlardan kaynaklanan riskler konu-
sunda farkındalığı artıran, davranış değiştirmede 
bireyin sorumluluğunu vurgulayan, değişim için 
farklı öneri ve stratejiler sunabilen ve amaçlara 

ulaşmada destekleyici özellikleri olan bu yönte-
min hemşireler tarafından da kullanılması tavsiye 
edilmektedir.

Reinehr ve arkadaşları (2010) 5 yıl boyunca ebe-
veynlerin ve çocukların ayrı ayrı katıldıkları, 6 
-12 kişilik gruplarda çözüm odaklı görüşmeler 
gerçekleştirmişlerdir. Çocukların ve ebeveynlerin 
güçlendirilmesi ve motivasyonlarının artırılması 
noktasına odaklandıkları görüşmelerinde davra-
nışsal değişimler, beslenme ile ilgili bilgiler, eg-
zersiz uygulamalarına yer verilmiş ve küçük deği-
şimlerin önemli olduğu vurgulanmıştır. Nowicka 
ve arkadaşlarının (2007,2008) çözüm odaklı yak-
laşım temelinde yaptıkları iki çalışmada da obez 
çocuklar ele alınmıştır. İlk çalışmada okul temelli 
yaklaşımda çocuklar ile görüşmeler yapılırken 
ikinci çalışma da ailelerin de katılımı sağlanmış 
ve  ailelerin çocuklarının güçlü yönlerine odak-
lanmaları ve onları desteklemeleri sağlanmıştır. 

Viner ve arkadaşları (2013) çalışmalarında DM 1 
tanısı almış olan çocuklarda çözüm odaklı yak-
laşım ile birlikte motivasyonel görüşmeleri de 
kullanmışlardır. Burada diyabet ile yaşama alış-
mak, güçlükleri yenme noktasında kendi güçlü 
noktalarını keşfetme ve motivasyonlarını artırma 
amacı ile görüşmeler yapılmıştır. Valve ve arka-
daşları (2013) ise çalışmalarında sağlıklı bireyler 
ile çalışmışlardır. Sağlığın geliştirilmesi amacı 
ile beslenme, fiziksel aktvite gibi konuları küçük 
gruplarla yaptıkları görüşmelerde ele almışlardır. 
Görüşmeler altı ayda bir yapılmasına karşın elde 
edilen sonuçlar  bu grupta yapılacak çözüm odaklı 
yaklaşımla yürütülecek olan görüşmelerin olumlu 
etkisini göstermiştir. Froeschle ve arkadaşları’da 
(2007), madde bağımlılığı ile ilgili küçük grup-
larla toplamda 16 hafta olacak şekilde  yaptıkları 
çözüm odaklı yaklaşım temelindeki görüşmelerde 
konuya ilişkin farkındalık kazandırma, bireylerin 
güçlü yönlerini tanımalarını sağlamaya odaklan-
mışlardır. 
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Tablo 1. Çözüm Odaklı Yaklaşımın Sağlığı Geliştirme Kapsamında Uygulandığı Çalışmalar 
(24,25,26,27,28,29)

Çalışma Adı Örneklem 
Grubu

Müdahale /Çalışma 
Tipi***

Sonuç

Reinehr ve arkadaşları (2010) 
Body mass index
patterns over 5 years in obese 
children motivated to participate 
in a 1 year
lifestyle intervention: Age as a 
predictor of long-term success 
(24)

4 -16 yaş 
arağında 663 
obezite tanısı 
almış çocuk

Gruplarda toplamda 6 kere 
yaşam sitili değişiklikleri-
ni kapsayan çözüm odaklı 
yaklaşım kullanılarak su-
nulan danışmanlık,  bunlara 
ek olarak beslenme ve diyet 
programları *

1 yıl sonundaki ölçümlerde 
BMI değerlerinde istatisk-
sel olarak anlamlı derece-
de azalma, 4 yıl sonundaki 
ölçümlerde de bu azalma 
devam etmiş 

Nowicka ve arkadaşları (2008) 
Family weight school treatment: 
1-year results in obese adolescents 
(25)

12 -19 yaş 
aralığındaki obez 
adölesanlar

Okul temelli multidisipliner 
bir takım tarafından çözüm 
odaklı yaklaşım sunulmuş-
tur *

Deney grubunda kontrol 
grubuna kıyasla BMI de-
ğerlerinde anlamlı derece-
de azalma sağlanmış. 

Nowicka ve arkadaşları (2007) 
Low-intensity family
therapy intervention is useful in a 
clinical setting to treat obese and
extremely obese children (26)

6 -1 7 yaş 
aralığındaki 54 
obez çocuk 

Obezite kliniklerinde ai-
leler ile gerçekleştirilen 
çalışmada çözüm odaklı 
yaklaşım multidisipliner 
bir takım tarafından sağlan-
mıştır. Görüşme sayısı or-
talama 3.8‘dir. Hem yaşam 
stili değişiklikleri, hem de 
öz etkililiğin artırılmasını 
amaçlayan bir program su-
nulmuştur *

Bir yıl sonunda yapılan 
BMI ölçümlerinde ista-
tistiksel açıdan anlamlı 
bir azalma, çocuklarda öz 
etkililik puanlarında artış 
sağlanmış

Viner  ve arkadaşları (2003) 
Motivational/solutionfocused
intervention improves HbA1c in 
adolescents with Type 1 diabetes: 
apilot study (27)

10-17 yaş 
aralığında,  Tip 1 
DM tanısı almış 
21 adölesan

Tip DM tanısı almış adö-
lesanların glisemik indeks 
kontrollerini sağlayabilme-
leri amacıyla gerçekleştiri-
len çözüm odaklı yaklaşım / 
motivasyonel görüşmeler *

3. aydan itibaren glisemik 
indeks kontrolünde, kont-
rol grubuna kıyasla deney 
grubunda anlamlı iyileşme, 
öz etkilik puanlarında artış 
sağlanmış.

Valve ve arkadaşları (2013)LIN-
DA – a solution-focused low-in-
tensity intervention aimed at im-
proving health behaviors of young 
females: a cluster-randomized 
controlled trial (28)

17 – 21 yaş 
aralığındaki 
3.059 adolesan  

Sağlığı geliştirme kapsa-
mında fiziksel aktivite, sağ-
lıklı beslenme sağlıklı uyku 
davranışları ve kilo alımının 
önlenmesi amacı ile plan-
lanmış, 6 ayda bir yapılan 
20 dakikalık çözüm odaklı 
görüşmeler **

Deney grubunda kontrol 
grubuna göre fiziksel akti-
vitede artış; uyku davranış-
larında iyileşme sağlanmış; 
kilo alımında anlamlı bir 
fark bulunamamıştır

Froeschle, J. G., Smith, R. L., & 
Ricard, R. (2007)The Efficacy 
of a Systematic Substance Abuse 
Programme for Adolescent Fema-
les. Professional School Counsel-
ling (29)

65 adölesan Aktif öğrenmeyi kapsayan, 
16 hafta haftada bir saat ola-
cak şekilde planlanmış çö-
züm odaklı görüşmeler **

Madde kullanımında azal-
ma, madde kullanımına 
karşın negatif tutum ka-
zanma ve farkındalık sağ-
lanmış

*yarı deneysel, ** randomize kontrollü çalışma
*** Çözüm odaklı yaklaşımın genel ilkeleri olan problemler yerine çözüm yollarını konuşma,  mucize sorular 
tekniği ve  grup ödevleri ilkelerinden yararlanılmıştır.
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Sonuç
Sağlığın geliştirilmesi süreci içinde davranış de-
ğişikliğinin sağlanmasının önemli bir rolü vardır. 
Bu kapsamda sağlıkla ilgili davranış değişikliği 
sağlamayı amaçlayan yeni müdahale programla-
rının geliştirilmesinin gerekli olduğu vurgulan-
maktadır. Bu amaç doğrultusunda, sağlığı geliş-
tirmeye yönelik planlanacak girişimlerde klasik 
probleme dayalı yaklaşımdan daha avantajlı ol-
duğu düşünülen, bir çözüm geliştirmek ve birey-
leri güçlendirme temeline dayanan bir yaklaşım 
olan  ‘’çözüm odaklı yaklaşım’’ ın kullanılabile-
ceği belirtilmektedir. Literatürde konuya ilişkin 
çalışmalar sağlığın geliştirilmesi çerçevesinde 
bu yaklaşımın kullanılması ile olumlu sonuçlar 
elde edildiğini göstermektedir. Bireylerin kendi 
potansiyel güçlerini kullanmaları yönünde onla-
rı güçlendirme ilkesini benimseyen hemşirelerin, 
bu yaklaşımı kullanmalarının tavsiye edilmesi-
ne; bireye sosyokültürel yapı içerisinde objektif 
bir bakış açısı ve sadece var olan semptomların 
giderilmesi yerine hemşirelere sağlığı geliştirme 
konusunda daha proaktif bir yaklaşım imkanı sağ-
layacağı gibi konular dayanak noktasını oluştur-
maktadır. Bu nedenle çözüm odaklı yaklaşımın, 
zamanı etkin kullanma ve iş yükünün fazla olması 
gibi nedenlerden dolayı farklı stratejiler geliştir-
me sorumluluğuna sahip olan hemşireler için al-
ternatif bir yaklaşım olduğu düşünülmekte, klinik 
ve toplum temelli sağlığı geliştirme programların-
da kullanılması tavsiye edilmektedir
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