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ÖNSÖZ 

  

Psikoloji lisans eğitimimin hemen ardından görev yapmaya baĢladığım özel eğitim ve 

rehabilitasyon alanı, benim için birçok yeni deneyimin baĢlangıcı olmuĢtur. Bu deneyimler 

mesleki, kiĢisel geliĢimime önemli katkılarda bulunmuĢtur. Sabır, empati duygumu ve  

mesleki motivasyonumu arttıran bu özel deneyim için, öncelikle öğrencilerime ve ailelerine 

çok teĢekkür ederim.  

 Zihinsel engelli çocukların ebeveynleri ile çalıĢırken, ebeveynlerin engelli bir çocuğa 

sahip olmakla ilgili birçok duygusal güçlük hissettiklerini, yaĢadıkları duygusal güçlükler 

yoğun olduğunda çocuğun eğitim sürecinde etkili rol alamadıklarını gözlemleme fırsatına 

sahip oldum. Söz konusu gözlemlerimin katkılarıyla da Ģekillenen bu araĢtırma, ebeveynlerin 

kendilerini daha az stresli hissetmelerini sağlamaya yönelik koĢulların neler olduğunu tespit 

etmeyi amaçlamaktadır.  

Öncelikle bana bu araĢtırmayı gerçekleĢtirme fırsatı vermesi ve araĢtırmanın her 

aĢamasındaki destek, katkıları, sabrı ve sıcaklığı nedeniyle tez danıĢmanım Yrd. Doç. Dr. 

Zekavet Topçu Kabasakal‟a çok teĢekkür ederim. AraĢtırmada elde edilen verilerin analizinde 

içtenlik ve sabırla verdiği destekten dolayı, AraĢtırma Görevlisi Tarık Totan‟a, teĢekkür 

ederim. AraĢtırma verilerinin toplanması aĢamasında yardımlarını esirgemeyen Beylikdüzü ve 

ġiĢli Rehberlik Merkezi çalıĢanlarına ve tüm katılımcılara teĢekkür ederim. Tez yazma 

sürecindeki stresi,  sosyal destek ağına dönüp azaltabilecek bir sinerjiye sahip Aile Eğitimi ve 

DanıĢmanlığı arkadaĢlığına, teĢekkür ederim.  

Yüksek lisans eğitimim boyunca verdikleri destek nedeniyle okul müdürüm Salih 

GüneĢ ve çalıĢma arkadaĢlarıma teĢekkürü borç bilirim. Son olarak, yaĢamımdaki değerlerini , 

yaĢamlarındaki değerimi destekleriyle bir kez daha hissettiren tüm dostlarıma ve  baĢta 

annem, babam olmak üzere tüm aileme çok teĢekkür ederim.  

GÜLER KÖKSAL 
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ÖZET 

 

 

 Bu araĢtırmada, çocuk ve aile ile ilgili bazı değiĢkenlere göre sosyal destek,  evlilik 

uyumu ve ailede çocukla ilgili iĢ bölümünün, 6-12 yaĢları arasındaki zihinsel engelli 

çocuklara sahip ebeveynlerin yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları olup 

olmadığı incelenmiĢtir. 

 AraĢtırma örneklemini 6-12 yaĢları arasındaki zihinsel engelli çocuklara sahip 200 

ebeveyn (124 anne, 76  baba) oluĢturmuĢtur.  AraĢtırma örneklemindeki ebeveynler, 

Ġstanbul‟un altı farklı ilçesinde (Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, 

ġiĢli)  ikamet etmekte olup; Beylikdüzü ve ġiĢli Rehberlik AraĢtırma Merkezi‟ne  

çocuklarının  eğitsel tanılaması için baĢvuran kiĢilerdir. 

 AraĢtırmaya katılan ebeveynlerin stres algıları “ Algılanan Stres Ölçeği” , sosyal 

destek algıları, “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği”, evlilik uyumları “Evlilikte 

Uyum Ölçeği” , çocuk ile ebeveynlerin bazı kiĢi kiĢisel, demografik bilgileri de araĢtırmacı 

tarafından geliĢtirilen “KiĢisel Bilgi Formu” aracılığıyla değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma verileri  

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yöntemiyle analiz edilmiĢtir.  

AraĢtırma sonucunda, evlilik uyumu değiĢkeninin zihinsel engelli çocuğu erkek olan 

anne-babaların stres puanındaki varyansın %9‟unu, zihinsel engelli çocuğu dıĢında zihinsel 

engelli olmayan çocuğu ya da çocukları olan ebeveynlerin stres puanındaki varyansın 

%7‟sini, zihinsel engelli çocuğu olan anne-babaların stres puanlarının da %8‟ini  açıkladığı 

ortaya çıkmıĢtır. Sosyal destek ve çocukla ilgili iĢbölümü değiĢkenlerinin araĢtırmada ele 

alınan hiçbir alt problemde anlamlı bir yordayıcılık etkisinin olmadığı bulunmuĢtur.  
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ABSTRACT 

This study is designed to determine, according to some variables,  the role of social 

support, marital adjustment and child-related division of labor in predicting stress of parents 

withparents with mentally retarded children between the ages of 6-12.  

The sample of the research consisted of 200 parents (124 mothers, 76 fathers) having 

mentally retarded children aged between 6-12. Participants are resident in six different district 

of Ġstanbul (Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, ġiĢli) and have referred 

to Beylikdüzü and ġiĢli Counseling and Research Center for educational diagnosis. 

Participants were administered three self-report questionnaires in order to assess 

perceived stress of parents (Perceived Stress Questionnaire), perceived social support of 

parents (Multidimensional Perceived Social Support Questionnaire), and marital adjustment 

(Marital Adjustment Questionnaire). In addition, personal and demographic information about 

children and parents were obtained by using a demographic form developed by the researcher. 

Multiple Linear Regression Analysis was conducted to analyze the data.  

Results of the regression analyses revealed that marital adjustment was the only 

significant predictor among the independent variables. As results indicated,  9 % of the 

variance in perceived stress of parents who have mentally retarded sons, and 7 % of the 

variance in perceived stress of parents who have other child/children than the mentally 

retarded one were explained by marital adjustment. It was shown that, in general, marital 

adjustment accounted for/explained 8 % of the variance in perceived stress of parents who 

have mentally retarded child/children. However, neither social support nor child related labor 

of division were significant predictors of perceived stress of parents with mentally retarded 

child/children. 
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BÖLÜM I 

 

GĠRĠġ 

 

Problem Durumu 

 

  Ailelerin çocuk sahibi olması yaĢantılarında birçok yeni düzenleme ve değiĢiklikler 

yapmalarını gerektiren, mutluluk verici olduğu kadar zorlayıcı yanları da olan bir yaĢam 

olayıdır. Birçok annenin sağlıklı ve “normal” bir çocuk dünyaya getirme hayali   

bulunmaktadır. Bu dileğin gerçekleĢmemesi, diğer bir deyiĢle çocuğun engelli olduğunun 

öğrenilmesi durumunda, çocuğun dünyaya gelmesiyle hissedilen sevinç yerini Ģok duygusu ve 

yoğun bir kedere bırakabilmektedir. Özellikle çocuğun zihinsel engelli olduğunun öğrenilmesi 

ailelerde ciddi krizler yaĢanmasına neden olmaktadır. Ebeveynler genellikle bu tanıyı 

kabullenmekte zorlanmaktadır. Farklı duygusal ve biliĢsel süreçlerin hakim olduğu 

aĢamalardan geçerek yaĢadıkları Ģokla baĢa çıkabilmekte ve durumlarına uyum 

sağlayabilmektedir  (Okanlı ve diğ., 2004: 3).  

Engelli bir çocukla yaĢamak aile üyelerini sosyal, psikolojik ve ekonomik açılardan 

etkileyebilen bir durumdur. Anne ve baba alıĢılması zor olan bu durum karĢısında stres 

yaĢamakla birlikte, günlük hayatın gereklerini yerine getirmekte de zorlanmaktadır. 

Ebeveynler baĢta evlilik ve duygusal iliĢkiler olmak üzere kiĢilerarası iliĢkilerinde sorunlar 

yaĢayabilmektedir. Çocuğun bakımı için gerekli olan fazla zaman, para, enerji gereksinimi ve 

bunların beraberinde getirdiği duygusal sıkıntılar anne ve babanın stres yaĢamasına neden 

olmaktadır (Küçüker, 2001:2). Ekonomik zorluklar, bilgi eksikliği, aile üyelerinin değiĢen 

rolleri, evlilik iliĢkilerinde ortaya çıkan gerginlik, sosyal aktivitelere katılımda azalma, 

zihinsel engelli bireye karĢı toplumun tutumu gibi değiĢkenler ailelerin hissettikleri stresi 

arttırmaktadır (Bilal&Dağ, 2005; Küçüker, 2001).  

 

Engelli çocuğun geliĢiminin desteklenmesinde oldukça kritik bir role sahip olan 

ebeveynler özellikle duygusal ve ruhsal açılardan önemli zorlanmalar yaĢamaktadır.  

Ülkemizde zihinsel engelli çocukların ebeveynleriyle gerçekleĢtirilen araĢtırmalar onların 

zihinsel engelli çocuğu olmayan ebeveynlerden daha depresif ve kaygılı  olduklarını (Aysan 



 

- 9 - 

& Özben, 2007; Bahar ve diğ., 2004; Dereli & Okur, 2008; Natan, 2007;  Uğuz ve 

diğ., 2004), suçluluk, utanç duyguları yaĢadıklarını (Karaçengel, 2007), çocuklarının 

gelecekteki bakımına iliĢkin endiĢeler taĢıdıklarını (DanıĢ, 2006) ve çocuğun aile yaĢamına 

getirdiği sınırlılıklar, ömür boyu bakımının  getireceği  zorluklardan kaynaklanan kaygılara 

sahip olduklarını (Çürük, 2008) ortaya koymuĢtur. Çocukların zihinsel engelinin derecesi 

arttıkça ebeveynlerin daha fazla karamsarlık, umutsuzluk (Erhan, 2005),  depresiflik (Mutlu, 

AkmeĢe & Günel, 2010) gösterdiği,  yaĢam doyumlarının düĢtüğü ve stres düzeylerinin arttığı 

(Aysan & Özben, 2007; Yurdakul ve diğ., 2000)  ortaya konmuĢtur.  Bunların yanı sıra, 

ailelerin gelir düzeyleri düĢtükçe umutsuzluk (Erhan, 2005) ve  depresyon düzeylerinin 

(Bahar ve diğ., 2004)  de arttığı saptanmıĢtır.  

Yetersizliği olan bir çocuğun varlığına baĢarılı bir Ģekilde uyum yapmayı kolaylaĢtıran 

ve yaĢamlarında hissettikleri stres düzeyinin azalmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri 

sosyal destektir.  Sosyal destek, bireyin diğer insanlardan aldığı yardıma iĢaret etmektedir. 

KiĢinin sevildiği, değerli bulunduğu, kabul edildiği ve kiĢiler arası destek ağının bir parçası 

olduğu inancına sahip olmasını sağlayan bilgi olarak tanımlanabilir. Bireyler, sosyal desteği 

eĢi, ailesi ve arkadaĢlarının yanı sıra boĢ zaman etkinliklerinden, eğlence aktivitelerinden, 

toplum programlarından ve profesyonel kiĢi ile kurumlardan alabilir (Siklos & Kerns, 2006: 

923).  

Sosyal destek ya da sosyal destek algısı ailelerin ruh sağlığını sürdürmesinde önemli 

bir rol oynamaktadır. Zihinsel engelli çocukların ebeveynlerinin yaĢadıkları duygusal 

güçlükleri, stres algılarını inceleyen araĢtırmalarda sosyal destek algısı sıklıkla ele alınan 

bağımsız değiĢkenlerden biri olmaktadır. Sosyal destek ile ilgili olarak gerçekleĢtirilen 

araĢtırmalar, engelli çocuklara sahip bireylerin sosyal destekleri arttıkça psikolojik 

belirtilerinin (Arslan, 2010), umutsuzluk düzeylerinin (Erhan, 2005;  Karadağ, 2009;),  

depresif belirti (Yurdakul & Girli, 1998) ve stres düzeylerinin (Feldman ve diğ., 2002, 

Meaden ve diğ., 2010, Kaner, 2004;  Singer ve diğ. 1989)  azaldığını; uyumlarının 

(Bailey,2007), iyi olma durumlarının  (White & Hastings, 2004) arttığını ortaya koymuĢtur. 

Bu araĢtırmalar, zihinsel engelli çocuklara sahip olan ailelerin yaĢadıkları duygusal ve ruhsal 

zorlanmalarla sosyal destek almaksızın baĢa çıkmalarının oldukça güç olduğunu 

vurgulamaktadır. Bu nedenlerden dolayı bu araĢtırmada sosyal destek, ebeveynlerin stres 

algısı üzerinde yordayıcılığı araĢtırılan bağımsız değiĢkenlerden biri olarak seçilmiĢtir.   

  Evli bireylerin önemli sosyal destek kaynaklarından biri de eĢlerdir. EĢler arasındaki 

uyum problemleri, evlilik yaĢantısında var olan sorunlar, bireyin sosyal destek kaynaklarının 

azalması anlamına da gelmektedir.  Engelli bir çocukla yaĢamanın ailenin iĢlevlerinde 
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(ÖzĢenol ve diğ., 2003) ve evlilik iliĢkisinde  (Özekes ve diğ.1998; Risdal & Singer, 2004) 

sorunlar yaĢanmasına yol açtığı ve evlilik yaĢantısında ortaya çıkan sorunların düĢük sosyo-

ekonomik düzeyde olma  gibi risk faktörleriyle birleĢtiğinde boĢanma olasılığını arttırdığı 

yönündeki bulgular (Hatton ve diğ., 2009),  söz konusu ailelerle çalıĢırken evlilik 

yaĢantısındaki sorunların ele alınmasının önemini vurgulamaktadır. Bu araĢtırmada da evlilik 

uyumu, zihinsel engelli çocuklara sahip ebeveynlerin yaĢadıkları stres algısı üzerinde 

yordayıcılığı araĢtırılan bir diğer bağımsız değiĢken olmuĢtur.   

Engelli bir çocuğa sahip olmak, engeli olmayan bir çocuğa sahip olmaktan daha fazla 

sorumluluk getirmektedir. Ailenin yaĢamı çoğu zaman özürlü çocuğun gereksinimleri 

etrafında dönmektedir. Bu gereksinimleri karĢılamada babaya göre annenin daha fazla 

sorumluluk yüklenmesi, ilgisinin, zamanının ve enerjisinin çoğunu özürlü çocuğa vermek 

zorunda kalması anneyi giderek eĢinden ve diğer çocuklarından da uzaklaĢtırabilmektedir. Bu 

nedenle zaman zaman özürlü olmayan diğer kardeĢlerde uyum ve davranıĢ problemleri ortaya 

çıkabilmekte, evlilik iliĢkisinde de bozulmalar olabilmektedir (Küçüker, 1993:27). Ericson ve 

Upshur (1989),  babalar eĢlerine anlamlı destek sağladıklarında ve mevcut iĢlere katıldığında, 

annelerin çocuk bakımının yüküne yönelik algılarının daha da hafiflediğini bulmuĢtur. Ayrıca, 

baba katılımı, gerek anne gerekse baba açısından aile bağlarını ve evlilik düzenini artırıcı 

etkiye sahip olmasının yanında evlilik doyumunu artırmasıyla, zihin engelli çocuğun 

kaynaklık ettiği stresörleri önleyici niteliktedir  (Akt: Meral, 2003, 13).Ülkemizde engelli 

çocukları olan ailelerde çocuğun bakımı ile ilgili iĢbölümünün ebeveynlerin stres düzeyini 

etkilemedeki rolünü inceleyen bir araĢtırmaya literatürde rastlanmamıĢtır. Çocuğun 

bakımındaki iĢ bölümünün tek bir ebeveynin üzerinde toplanan iĢ yükünü hafifleteceği ve 

stresi azaltacağı varsayımından yola çıkılarak, ilgili değiĢkenin ebeveynlerin stresini yordama 

gücünün incelenmesi gerektiği düĢünülmüĢtür. 

Çocukların içinde bulunduğu geliĢim dönemleri ebeveynlerin stres algısı üzerinde  

etkide bulunabilecek bir faktördür. Zihinsel engelli bir çocuğun bebeklik ya da ergenlik 

döneminde ailelerin baĢa çıkmak durumunda kalacağı sorunların nitelikleri farklı olacaktır.  

Bu nedenle araĢtırma örneklemi,  sadece aynı yaĢ grubundaki  (6-12 yaĢ)  zihinsel engelli 

çocukların ebeveynlerinden seçilmiĢtir. 

Zihinsel engelli çocuklara sahip ebeveynlerin yaĢadıkları stresle iliĢki olan faktörler 

ailenin stres düzeyi üzerinde aynı derecede etkiye sahip değildir. Sonuçları varyans 

analizleriyle gerçekleĢtirilen çalıĢmalar bağımsız değiĢkenle bağımlı değiĢkenin iliĢkisinin 

derecesini vermekte yeterli olmamaktadır. Bundan dolayı, bu araĢtırmada veri analizinin 

regresyon yöntemi ile gerçekleĢtirilmesine karar verilmiĢtir. Regresyon analizi, bağımsız 
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değiĢkenin ya da değiĢkenlerin bağımlı değiĢkende gözlenen değiĢmelerin ne kadarını 

açıkladıklarını, bağımlı değiĢkeni anlamlı bir Ģekilde yordayıp yordamadıklarını; birden fazla 

bağımsız değiĢken var ise bunların bağımlı değiĢken üzerindeki göreli önemliliklerini 

saptamayı sağlamaktadır (Büyüköztürk, 2004: 8).  Bu araĢtırmanın, daha önce konuyla ilgili 

gerçekleĢtirilen ve önemli bir kısmının verileri varyans analizi ile değerlendirilmiĢ 

çalıĢmaların ortaya koyduğu bilgilerin bütünsel bir bağlamda kavramsallaĢtırılmasına katkıda 

bulunması beklenmektedir.  

Zihinsel engelli çocukların anne babaları özel eğitim uygulamalarının baĢarılı 

olmasında en etkili elemanlar olarak kabul edilmektedir. Anne ve babalar çocuğun okul dıĢı 

performansı hakkında bilgi vermekte, eğitim programlarının amaçlarının belirlenmesine 

katkıda bulunmakta ve eğitim programının evde uygulanması gereken boyutunda öğretmen 

rolü oynamaktadır. BaĢka bir deyiĢle, çocuğun geliĢimindeki önemli aktörler olmaktadır.  Bu 

nedenlerden dolayı,  eğitim kurumlarında saptanan özel eğitim amaçları özürlü çocuğun 

olduğu kadar anne babanın da gereksinimlerini karĢılamalıdır ( Sucuoğlu, 1996:26). Özürlü 

çocukların aileleriyle çalıĢan danıĢmanların ortak hedefler doğrultusunda davranmaları ve 

ailenin yalnızca özürlü bir üyesinin ihtiyaçları açısından değil,  tüm üyelerinin ihtiyaçları 

açısından dikkate alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir (Küçüker, 1993:24 ). Zihinsel 

engelli çocuklara sahip ailelerin ihtiyaçlarının saptanması ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda 

hizmetler sunulması aile içi destek sistemininin güçlenmesini sağlayacaktır (Girli, 2005:3).  

Ailelerin engelli bir çocuğa sahip olmakla ilgili stres algılarını etkileyen faktörlerin bilinmesi, 

ailelere yönelik olarak oluĢturulacak destek hizmetlerinin içeriğini ve odak noktasını 

saptamak açısından önemlidir.  

Bu bilgilerden yola çıkarak, gerçekleĢtirilecek olan araĢtırmanın amacı,  aile ve çocuğa 

iliĢkin çeĢitli değiĢkenlere göre sosyal destek, evlilik uyumu, ailede çocukla ilgili iĢbölümü 

değiĢkenlerinin 6-12 yaĢları arasındaki zihinsel engelli çocuklara sahip ebeveynlerin 

yaĢamlarında algıladıkları stresi yordama gücünü belirlemek olarak kavramsallaĢtırılmıĢtır.  

 

 

AraĢtırmanın Önemi 

  Farklı özelliklere sahip bir çocuğun anne ve babası olma rolü, ebeveynlerin kendisini 

önceden hazırladığı bir rol değildir (Sarı, 2007:1). Ailenin kendisini hazırlamadığı bu durumu 

kabullenmesi duygusal olarak zorlayıcı bir durumdur. Aileler keder, bakım yükünün uzaması, 

sosyal etiketlenme ve ebeveynlik açısından rol modeli eksikliği nedeniyle duygusal 

yüklenmeler yaĢamaktadır. Bunun yanı sıra, kendilerinden ya da toplumdan kaynaklanan 
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nedenlerle sosyal izolasyon, çocuğun bakım sorumluluklarının fazla olması nedeniyle de 

fiziksel yüklenme yaĢayabilmektedir. Tüm bu zorluklar, ekonomik güçlükler ile birleĢtiğinde 

ailenin duygusal zorlanmaları artmaktadır (Sarı, 2007).   

Zihinsel engelli ve/veya geliĢimsel gecikmesi olan bireylerin özel eğitim 

gereksinimlerinin karĢılanmasına iliĢkin eğitim seçenekleri giderek artmakta ve 

yaygınlaĢmaktadır. Söz konusu hizmetlerin baĢarıya ulaĢması için ailenin desteğinin alınması 

ve aynı zamanda ailenin de desteklenmesi önemli bir faktördür.  Agosta (1989),  özel eğitim 

ve rehabilitasyon sürecinde ailelerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bunların karĢılanma 

seçeneklerinin oluĢturulması gerektiğini vurgulayarak; ailelerde desteğin Ģekillenmesinde üç 

temel ilkeden yola çıkılması gerektiğini ileri sürmüĢtür. Bunlar; ailelerin çocuklarıyla ilgili 

mantıklı kararlar alabilecek düzeye gelebilmesinin desteklenmesi, hizmetlerin tüm aile 

üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik olması ve bunları sağlayabilecek düzeyde esnekliğe sahip 

olması gerektiğidir (Akt: Siklos & Kerns, 2006:922). 

Günümüzde özürlü çocuğa ve ailesine yönelik verilen hizmetlerde ailenin bir bütün 

olarak ele alınması yaklaĢımı benimsenmektedir. Bu anlayıĢa göre, özürlü çocukların 

ailelerine yönelik hizmetler bilgi verici yaklaĢımlar, psikoterapötik yaklaĢımlar ve anne-baba 

eğitim programları olarak özetlenebilir. Özrün türü ve doğası ile ilgili etkenler konusunda 

anne-babanın aydınlatılmasını amaçlayan bilgi verici yaklaĢımlar, duygusal güçlüklere bağlı 

olarak anne-babanın yaĢadıkları çatıĢmaları anlamalarına ve çözümlemelerine yardımı 

amaçlayan psikoterapötik yaklaĢımlar ve anne-babanın çocuklarıyla iletiĢimlerinde etkili 

olmalarını sağlayan teknikleri ve becerileri öğrenmelerini amaçlayan anne-baba eğitim 

programları birbirini tamamlayan bir zincirin  halkaları gibidir. Ailenin problemlerine ve 

ihtiyaçlarına  bağlı olarak bu yardım yöntemlerinden birisine ya da hepsine baĢvurulabilir 

(Küçüker, 1993: 23).  

Bu bilgilerden hareketle, ailelerin özel eğitim ve rehabilitasyon sürecinde 

desteklenmesine yönelik hizmetler planlanırken öncelikli olarak ailenin ihtiyaçlarının tespit 

edilmesi gerektiği söylenebilir. Bu ihtiyaçlar arasında en önemli olanlardan biri de  

ebeveynlerin duygusal  ve ruhsal alanlardaki ihtiyaçlarıdır. Ebeveynler yaĢamlarında yüksek 

derecede stres hissettiklerinde, bu durum çocuklarıyla iliĢkilerinin olumsuz yönde 

etkilenmesine ve aile ortamında olumsuz bir duygusal atmosfer oluĢmasına neden olabilir. 

Ebeveynlerin yaĢadıkları ruhsal zorlanmalar, çocukların geliĢimini destekleyici rollerini 

sağlıklı bir Ģekilde sürdürmelerini de zorlaĢtırabilir.  Zihinsel engelli çocuklara sahip ailelerin 

yaĢamlarındaki stresi azaltan ya da artıran faktörlerin belirlenmesinin aileye yönelik 

danıĢmanlık hizmetlerinin planlanmasında etkili olacağı düĢünülmektedir. AraĢtırma 
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bulgularının özel eğitimdeki aile danıĢmanlığı çalıĢmalarında yol gösterici olması 

beklenmektedir. 

Bu araĢtırmada ebeveynlerin stres düzeyi üzerinde yordayıcı gücü araĢtırılan bağımsız 

değiĢkenler seçilirken, daha önce konuyla ilgili olarak gerçekleĢtirilen çalıĢmalarda 

ebeveynlerin stres düzeyi ile iliĢkisi araĢtırılan sosyal destek, evlilik uyumu, çocuk ve aile 

ilgili kiĢisel ve sosyo-demografik  değiĢkenlerin yanı sıra, çocuğun bakımıyla ilgili iĢbölümü 

değiĢkeni de bağımsız değiĢken olarak seçilmiĢtir. Çocuğun bakımı ile ilgili iĢbölümü, 

ülkemizde zihinsel engelli çocukların ebeveynleriyle gerçekleĢtirilen araĢtırmalarda Ģu ana 

kadar ele alınmamıĢtır. AraĢtırmanın zihinsel engelli bireylerin ebeveynlerinin stres düzeyi ile 

iliĢkisi daha önce incelenmemiĢ bir değiĢkeni içermesinin konuyla ilgili literatüre katkıda 

bulunacağı düĢünülmektedir. Bunların yanı sıra, zihinsel engelli çocukların ebeveynleriyle 

gerçekleĢtirilen araĢtırmaların daha çok annelerle gerçekleĢtirildiği;  babalarla gerçekleĢtirilen 

çalıĢmaların sayıca az olduğu saptanmıĢtır.  AraĢtırma örneklemimizin hem anne hem de 

babaları içermesinin alandaki eksikliğin giderilmesine katkıda bulunacağı düĢünülmektedir.  

 

 

1.1.Problem Cümlesi 

6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğu olan ebeveynlerin kendileri ve çocuklarına 

iliĢkin bazı değiĢkenlere göre,  sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik 

uyumları onların yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları mıdır?  

1.2.Alt problemler: 

 

1.  6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğu olan annelerin sosyal destek,  ailede 

çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların yaĢamlarında algıladıkları stresin 

önemli yordayıcıları mıdır?” 

2. 6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğu olan babaların sosyal destek,  ailede çocukla 

ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli 

yordayıcıları mıdır? 

3. 6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli kızı olan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla 

ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli 

yordayıcıları mıdır? 

4. 6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli oğlu olan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede 

çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların yaĢamlarında algıladıkları stresin 

önemli yordayıcıları mıdır? 
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5. 6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğa ve normal geliĢen çocuğa sahip ebeveynlerin 

sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların yaĢamlarında 

algıladıkları stresin önemli yordayıcıları mıdır? 

6. 6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğu olan ve baĢka çocuğa sahip olmayan 

ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların 

yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları mıdır?” 

7. 6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli  çocuğu, 2 yıldan az özel eğitim alan ebeveynlerin 

sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların yaĢamlarında 

algıladıkları stresin önemli yordayıcıları mıdır?” 

8. 6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğu 3 yıl ve daha  fazla özel eğitim alan 

ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların 

yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları mıdır?” 

9. 6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğu olan ve yaĢamında stresörler bulunmayan 

ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların 

yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları mıdır? 

10. 6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğu olan ve yaĢamında stresörler bulunan 

ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların 

yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları mıdır?” 

11. 6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğu olan ve çocuğu sadece bir tanı alan 

ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların 

yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları mıdır?” 

12. 6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğu olan ve çocuğu birden fazla tanı alan 

ebeveynlerinsosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların 

yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları mıdır? 

13. 6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğu olan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede 

çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların yaĢamlarında algıladıkları stresin 

önemli yordayıcıları mıdır?” 

1.3.Sayıltılar 

AraĢtırmanın temel sayıltısı araĢtırma kapsamındaki bireylerin ölçme aracındaki 

maddeleri yanıtlarken kendi gerçek duygu ve düĢüncelerini  belirtmiĢ olduğudur.  

1.4.Sınırlılıklar 
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 AraĢtırmanın verileri 2011 yılında Ġstanbul  Beylikdüzü Rehberlik AraĢtırma Merkezi 

ve ġiĢli Rehberlik AraĢtırma  Merkezi‟ne eğitsel tanılama için baĢvuran 6-12 yaĢ 

arasındaki çocukların ebeveynlerinden elde edilen bilgilerle sınırlıdır.  

 AraĢtırmanın bağımlı değiĢkeni olan algılanan stres düzeyi ve araĢtırmada ele alınan bağımsız 

değiĢkenler   (algılanan sosyal destek, evlilik uyumu, çocukla ilgili iĢbölümü) araĢtırmada 

kullanılacak olan ölçeklerin ölçtüğü niteliklerle sınırlıdır. 

 

           1.5.Konu ile Ġlgili Tanımlamalar 

Stres Algısı:  Bireylerin yaĢantılarını kontrol edilemez,  zorlayıcı ve hoĢnutsuzluk  

verici bulma düzeyidir (BaltaĢ, Atakuman  ve Duman, 1998:3).  

 Sosyal Destek Algısı: Bireyin ihtiyaç duyduğunda yararlanabileceği destek 

kaynaklarının varlığına iliĢkin algısını ifade etmektedir (Stoke, 1985, Akt: Çeçen, 2008: 417).  

Evlilik uyumu: Evli çiftler arasındaki iliĢkinin uyumunu ifade eder.  Evlilik uyumu, 

aile yaĢantısında değiĢen durumlar karĢısında eĢlerin beklenti ve ihtiyaçlarındaki dengeyi ve 

koĢullara adaptasyon gibi süreçleri  içermektedir ( Burges&  Cotrell,  1998;  Akt: ġener & 

Terzioğlu, 2008a:2 ). 
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BÖLÜM II. 

 

ĠLGĠLĠ YAYIN VE ARAġTIRMALAR 

Bu bölümde ilk olarak zihinsel engelliliğin tanımı ve sınıflandırılması, zihinsel engelli 

çocukların özellikleri hakkında bilgi verilmiĢtir. Ardından engelli bir çocuk sahibi olmaya 

yönelik aile tepkileri, zihinsel engelli çocuklara sahip ebeveynlerin yaĢadıkları güçlükleri ve 

ruh sağlığını inceleyen ülkemizde ve yurt dıĢında gerçekleĢtirilen araĢtırmalara yer 

verilmiĢtir.    Son olarak, araĢtırmanın bağımlı değiĢkeni olan stres kavramı ve  bağımsız 

değiĢkenleri olan sosyal destek, evlilik uyumu, çocukla ilgili iĢbölümü kavramları hakkında 

bilgi verilmiĢtir. Her  kavramın kuramsal çerçevesinin sonunda,  zihinsel engelli çocukların 

aileleriyle konuyla ilgili  ülkemizde ve yurtdıĢında gerçekleĢtirilen çalıĢmalara yer verilmiĢtir.  

2.1. Zihinsel Engelliğin Tanımı ve Sınıflandırılması 

Yıllardan beri zihinsel engelliliğin farklı tanımlamaları yapılmıĢtır. Bunun nedeni, 

zihinsel özürlülüğün birçok farklı disiplini yakından ilgilendirmesidir.  Farklı disiplinler bu 

durumu farklı yönleriyle ele almıĢ ve değiĢik tanımlamalar ortaya koymuĢtur. Konu ile ilgili 

ortaya konan ve günümüzde yaygın olarak benimsenen son tanımlama ise, Amerikan Zihinsel 

Özürlülük Birliği (1992) tarafından yapılmıĢtır. Bu tanımlamaya göre zihinsel özürlülük; 

geliĢim sürecinde ortaya çıkan, uyumsal davranıĢlardaki yetersizlik ile karakterize, genel zeka 

fonksiyonlarında önemli derecede ortalamanın altında olma durumudur  (Keskin ve diğ., 

2010: 31; Yıldırım ve diğ., 2004:1). 

 Yıldırım ve diğ. (2004), Amerikan Zihinsel Özürlülük Birliği‟nin tanımına göre,  

bireylerin zihinsel özürlü olup olmadığının belirlenmesinde üç kriter olduğunu ifade etmiĢtir. 

Bu kriterler, “genel zeka fonksiyonlarının ortalamanın altında olması”, “uyumsal 

davranıĢlarda yetersizlik” ve “geliĢimsel süreçten orjin alma” olarak tanımlanmıĢtır.  

Genel zeka fonksiyonlarının ortalamanın altında olması: Standardize zeka testlerinde 

ortalama puanın 70-75‟in altında olması teĢhis için önemli bir parametredir. Dünyada yaygın 

olarak kullanılan 2 tane zeka testi vardır. Bu testlerden Stanford-Binnet‟te 68 ve altındaki 

değerler, Wechsler‟de 70 ve altındaki değerler ortalamanın altı olarak kabul edilir (Yıldırım 

ve diğ.  2004:2).  
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 Uyumsal davranışlardaki yetersizlik: Uyumsal davranıĢlar; toplumda yaĢamak, 

çalıĢmak ve rekreasyonel aktiviteler için gerekli olan becerilerdir. BaĢka bir deyiĢle, bireyin 

kendi yaĢından ve kültür grubundan beklenen kiĢisel bağımsızlık ve sosyal sorumluluk 

kriterlerini yerine getirmesidir. Amerikan Zihinsel Özürlülük Birliği‟nin tanımında belirtilen 

uyumsal davranıĢ alanları; iletiĢim, özbakım, ev yaĢamı, sosyal beceriler, toplumsal yararlılık, 

kendini yönetme, sağlık ve güvenlik, eğitim ve öğretim, boĢ zamanları değerlendirme ve iĢ 

yaĢamıdır. Heward (1996),  sayılan uyumsal davranıĢlardan 2 veya daha fazlasında yetersizlik 

olmasının teĢhis için yeterli olduğunu  belirtmiĢtir  (Akt: Yıldırım ve diğ. , 2004:2). 

Gelişimsel süreçten orijin alma: GeliĢim dönemi ile kastedilen, zihinsel geliĢimin 

meydana geldiği dönemdir. En son yapılan tanımlamada bu yaĢ sınırı 18‟dir.  (MEB. Özel 

Eğitim Hizmetleri Tanıtım El Kitabı, 2000). Böyle bir sınırlamaya gidilmesinin nedeni; 

zihinsel özürlülük durumunu, zihinsel iĢlevlerde gerilik ve uyumsal davranıĢlarda yetersizlik 

özellikleri gösteren diğer engel durumlarından ayırmaktır (Yıldırım ve diğ.  2004: 3). 

 Zihinsel engelli bireyler öğrenme kapasiteleri ve eğitimsel ihtiyaçlarına göre “hafif 

düzey”, “orta düzey”, “ağır düzey”  zihinsel engelli olarak sınıflandırılmaktadır.  Bıyıklı ve 

diğ. (1995),  bu bireylerin zihinsel özellikleri ve eğitsel gereksinimlerini tanımlamıĢtır. 

AĢağıda bu bilgilere yer verilmektedir.  

Hafif düzey zeka engeli, bireyin eğitim dönemi içinde, sınırlı seviyede destek eğitim 

hizmetleri ve özel düzenlemelere ihtiyacı olması durumudur. Zeka bölümleri 50-74 puan 

arasında bulunan ve  zeka yaĢı en fazla 12 olan bu bireylere gereken eğitim verildiği takdirde 

iĢ ve meslek sahibi olabilirler  

Orta düzey zeka engeli, bireyin temel akademik, günlük yaĢam ve iĢ becerilerinin 

kazanılmasında yoğun özel eğitim ihtiyacı olması durumudur. Bu düzeydeki bireylerin zeka 

bölümleri 36-49 puan arasında yer almaktadır.  Bu geliĢim tablosunu gösteren bireyler, özel 

eğitimle kendi öz-bakım becerilerini yerine getirmeyi öğrenebilirler  

Ağır düzey zeka engeli, bireyin öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere 

yaĢam boyu süren, yaĢamın her alanında tutarlı ve daha yoğun özel eğitim ve destek hizmet 

ihtiyacı olması durumudur. Bu grupta yer alan bireylerin zeka bölümü 20-35 puanları arasında 

yer almaktadır. Bu bireyler sürekli bakıma muhtaç ve bağımlıdırlar.  
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2.2. Zihinsel Engelli Bireylerin Özellikleri  

Hafif, orta ve ağır düzeydeki zihinsel engelli bireylerin yetersizlik dereceleri 

birbirinden farklı olsa da genel olarak zihinsel engelliğe özgü ortak özellikleri olduğu 

söylenebilir. Yıldırım ve diğ. (2004), bu özellikleri Ģu Ģekilde özetlemiĢtir:  

Motor Gelişim Özellikleri:  Zihinsel özürlü çocuklarda fiziksel büyüme ve geliĢme, 

genellikle metabolik ve endokrinolojik bozukluklara ya da genetik mutasyonlara bağlı olarak, 

normal akranlarının gerisinde kalmaktadır. Bu durum, kaba ve ince motor beceriler ile el-göz 

koordinasyonunu da etkilemektedir.  

Zihinsel Gelişim Özellikleri:  Zihinsel özürlü bireylerin öğrenmeleri güçtür ve zaman 

alır. Ayrıca yetiĢkin yaĢta bile bazı kavramları ya da becerileri kazanmaları mümkün 

olmayabilir. Hafif bir zihinsel özre sahip olsalar bile, normal akranlarının seviyesinde 

öğrenebilmeleri için özel eğitim desteğine gereksinim duymaktadırlar.  

 Dil Gelişimi Özellikleri: Yapılan araĢtırmalarda, zihinsel özürlü çocukların dil geliĢim 

düzeylerinin zeka yaĢı düzeylerinden daha düĢük olduğu bulunmuĢtur. Ayrıca alıcı dil 

düzeyleri, ifade edici dil düzeylerinden daha yüksektir. KonuĢmaya genellikle yaĢıtlarından 

daha geç baĢlamaktadırlar. Dil geliĢimi özrün Ģiddetine bağlı olarak yavaĢ ilerlemektedir.  

Zihinsel engelli çocuklarda dil ve konuĢma problemleri, ses ve artikülasyon bozuklukları 

normal çocuklardan daha sık görülmektedir. 

Sosyal ve Duygusal Gelişim Özellikleri: Zihinsel özürlü bireylerin sosyal ve kiĢilik 

özelliklerinde tipik bazı problemler görülmektedir. Rusch, Linneman ve Rylance (1997), bu 

problemlerin kısmen toplumdaki bireylerin bu çocuklara yönelik tutum ve davranıĢlarıyla, 

kısmen de çocuğun geçmiĢte kendisinden beklenen davranıĢları yerine getirmedeki 

baĢarısızlıklarıyla ilgili olduğunu belirtmiĢtir.  

 

2.3. Engelli Bir Çocuk Sahibi Olmaya Yönelik Aile Tepkileri 

 Her aile için bir bebeği bekleme süreci, o bebeğe iliĢkin hayaller kurulduğu ve  

bebeğin engelli olma ihtimalinin genellikle düĢünülmediği  bir dönemdir. Yapılan tüm 

hazırlıklar “ normal” bir bebeğe yöneliktir. Bebeğin bir engelinin olduğunun anlaĢılması 

birçok ailenin karmaĢık duygular yaĢamasına neden olmaktadır  (MEB. Özel Eğitim 



 - 19 - 

Hizmetleri Tanıtım Kitabı, 2000: 162). Bir çocuğun engelli olduğunun öğrenilmesi 

yetersizliğin derecesi ne olursa olsun yüksek derecede stres verici bir olaydır (Bilal & Dağ, 

2005: 56). Engelli bir çocuğa sahip olmanın ebeveynlerde oluĢturduğu tepkiler bir çok 

kaynakta inkar ve Ģok olma duygusuyla baĢlayan, kabullenme aĢamasına geçiĢ öncesinde 

suçluluk, kızgınlık, kaygı gibi bir çok zorlayıcı duygunun yaĢandığı bir süreç olarak 

tanımlanmaktadır.   

Mac Gregor (1994), ebeveynlerin çocuklarının engelli tanısı almasına yönelik 

tepkilerinin yakın birinin kaybına verilen yas tepkilerine benzediğini ileri sürmektedir. Yas 

tepkileri tüm bireylerde aynı sırayla çıkmayabilir; ya da belirli bir aĢamada ortaya çıkan bir 

tepki daha sonraki aĢamalarda yeniden ortaya çıkabilir. Yazar, bireysel farklılıkların da göz 

ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yaparak yas sürecini üç aĢamalı olarak kavramsallaĢtırır. 

Bu aĢamalardan ilki “kaçınma aĢaması”,  ikincisi “ yüzleĢme aĢaması” ve üçüncüsü de “ 

yeniden yapılandırma aĢamasıdır” 

Kaçınma Aşaması: Bu dönemde ebeveynler hissizlik, Ģok, oryantasyon bozuklukları,  

uykusuzluk, hafıza problemleri, iĢtahsızlık, duygusal değiĢkenlik gibi problemler yaĢamakta 

ve durumu inkar etmektedir. Aileler bu dönemde olanları defalarca düĢünmekte, sebeplerini 

bulmaya çalıĢmaktadırlar. Aynı zamanda bunun olduğuna da inanmakta güçlük çekmektedir.  

Yüzleşme Aşaması:  Ebeveynler bu aĢamada korku, kaygı, kızgınlık ve suçluluk gibi 

duyguları hissetmektedir. Bu durumla baĢa çıkıp çıkamayacaklarına iliĢkin bir kaygı ve korku 

duymaktadır. Bu duyguları yoğun bir Ģekilde yaĢamalarının nedenlerinden biri güvenlik 

duygularının sarsılmasıdır. Suçluluk duygusu ise, birçok yas deneyiminde ortak olan bir 

tepkidir. Özellikle bu aĢamada çocuğun iyi olma durumuna iliĢkin sorumluluk duygusunun 

aĢırı derecede hissedilmesi suçluluk duygusunu arttırır. Çocuklarının sorununu önleyememiĢ 

olma duygusu ebeveynlerin benlik saygısının ciddi bir Ģekilde düĢmesine neden olur. 

Ebeveynler bununla ilgili birçok irrasyonel duygu geliĢtirmektedir. Örneğin; “yanlıĢ doktoru 

seçtiğim için”, “kendime yeterince dikkat etmediğim için”, çocuğum engelli oldu tarzındaki 

düĢünceler suçluluk duygularını arttırır. Ebeveynler bu aĢamada kiĢilerarası iliĢkilerinde de  

aĢırı derecede kırılgan ve hassastır. Çevrelerindeki kiĢilerin yetersizliklerini kabullenmede 

oldukça zorlanırlar. Bu aĢama, kiĢilerarası iliĢkilerin yanı sıra eĢler arasında da sorunların 

yoğunlaĢabileceği bir dönemdir. EĢlerden birinin diğerini suçlaması yas sürecinde görülen 

ortak tepkilerdendir. YaĢanılan acı ebeveynleri de değiĢtirir. Bu da eĢlerin ikinci bir kayıp 

duygusunu yaĢamasına neden olur. Sadece çocuğun durumuyla ilgili değil, değiĢen aile 

sistemi dengesi için de yas tutulur.  
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Yeniden Yapılandırma  Aşaması: Ailelerde duruma iliĢkin uyumun geliĢtiği, bunun 

sonucunda aile içi dengenin sağlandığı dönemdir.  Kazanılan denge statik olmayan ve yaĢam 

boyunca değiĢim gösteren bir uyumu içermektedir. Aileler yaĢam stillerinin, benlik 

algılarının, ekonomik güvencelerinin,  inanç sistemlerinin ve kaybın içerdiği tüm süreçlerin 

kompleks bir biçimde yeniden organize olmasına uyum sağlamayı öğrenmektedir.  

Küçüker  (1993), anne-babanın özürlü bir çocuk gerçeğini kabul etmesi, duruma 

baĢarılı bir biçimde uyum sağlaması ve yaĢamını bu gerçeğe göre yeniden düzenlemesinin 

zorlayıcı olduğunu belirtmiĢtir. Bu durumun anne-babanın hem kendisi hem de çocuğu için 

uygun planlar yapma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebileceğini söylemiĢtir.  Ailelerin 

uyum sürecini sağlıklı bir Ģekilde yaĢayamaması durumunda,  üç tür savunma  

geliĢtirebileceğini ileri sürmüĢtür. Birinci savunma türünde, anne-baba çocuğun özrünü inkar 

ederek onun normal olduğunda ısrar etmektedir.  Ġkinci savunma türünde ise, anne-baba iyi 

gitmeyen bir Ģeyler olduğunu kabul etmekte; ancak çocuğa konulan tanının yalnızca 

kendilerini rahatsız etmeyen kısmına odaklanmaktadır. Üçüncüsünde ise, anne-baba tanıyı 

aĢırı biçimde kabullenmektedir. Bu da ailelerin çocuklarının geliĢimine sağlıklı bir Ģekilde 

katkıda bulunacak gerçekçi giriĢimlerde bulunmasını engellemektedir. 

 

Okanlı ve diğ. (2004),  engelli bir çocuğa sahip olmanın ailede bir krize yol açtığını, 

bu krizle baĢa çıkma sürecinin de aĢamalar halinde gerçekleĢtiğini ifade etmiĢtir. 

MacGregor‟un (1994), üç aĢamada özetlediği süreci, 5 basamaklı olarak tanımlar. Bu 

basamakları  “reddetme”,  “kızgınlık”, “uzlaĢma”, “depresyon” ve “kabul” olarak 

sınıflandırmıĢtır. Reddetme aĢamasında, daha önce de belirtildiği gibi ebeveynler çocuklarının 

yetersizliğini kabul etmek istemezler. Bu aĢamayı atlatan bireyler “bu neden bizim baĢımıza 

geldi?”  sorusunu sıklıkla sorarlar. Kızgınlıkla birlikte, kendini ve diğer insanları suçlama gibi 

duygular hissederler. UzlaĢma aĢamasında ise, aileler çocuklarının durumlarıyla aĢırı derecede 

ilgilendiklerinde, onu en iyi uzmanlara götürdüklerinde sorununu çözebilecekleri duygusuna 

sahiptirler. Bu durum  “çare arama” aĢaması olarak da tanımlanabilir (MEB. Özel Eğitim 

Hizmetleri Tanıtım Kitabı, 2000) Aileler giriĢtikleri çare bulma arayıĢının çocuğun engel 

durumunu ortadan kaldırmadığını anladıklarında “ depresyon” duygusu yaĢayabilmektedir. 

“Kabul” aĢamasında ise aileler, çocuklarının durumunu kabul etmeleri gerektiğini anlamaya, 

çocuklarına nasıl yardımcı olabileceklerini daha gerçekçi bir Ģekilde ele almaya baĢlarlar. 

Zihinsel engelli çocukların ebeveynlerinin yaĢadıkları krizle baĢa çıkabilmesi için bir 

takım uyumsal görevleri yerine getirmesi gerekmektedir. Okanlı ve diğ. (2004), bu görevlerin, 

çocuğun durumunu kabul etme, çocuğun durumunu günlük olarak değerlendirme, çocuğun 
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normal geliĢimsel gereksinimlerini karĢılama, ailenin diğer üyelerinin geliĢimsel 

gereksinimlerini karĢılama, süregelen stres ve periyodik krizle yaĢama ve duygularını 

kabullenip baĢa çıkma olduğunu ileri sürmüĢtür.  

Çocuğun durumunu kabul etme: Aileler bu görevi baĢa çıkma becerilerini kullanarak 

gerçekleĢtirebilirler.  

Çocuğun durumunu günlük olarak değerlendirme: Aileler gelecekte ne olacağı 

kaygısından uzaklaĢıp; çocuklarının Ģu an için gereksinimlerini karĢılayarak geliĢimini 

destekleme konusunda profesyonellerle iĢbirliği içinde çalıĢmalıdırlar. 

Çocuğun normal gelişimsel gereksinimlerini karşılama: Aileler  “yetersizlik” odaklı 

davranmak yerine, çocuğun doğal gereksinimlerini karĢılamaya yönelmelidir. Bu durum da 

çocuğun yetersizliğini kabul etmekle gerçekleĢebilir.  

Ailenin diğer üyelerinin gelişimsel gereksinimlerini karşılama: Ebeveyn, tüm 

enerjisini yetersizlik gösteren çocuğa yöneltmek yerine ailenin bir bütün olarak geliĢimini 

desteklemek zorundadır.  

Süregelen stres ve periyodik krizle yaşama: Ailelerin yaĢamlarındaki süreğen stres ve 

sağlık problemleri gibi periyodik krizlerle baĢa çıkabilecek beceriler kazanması ya da 

geliĢtirebilmesi için profesyoneller tarafından da desteklenmesi gerekmektedir.  

Duygularla başa çıkma: Ailelerin engelli bir çocuğa sahip olmakla ilgili olumsuz 

duygularını paylaĢabilmesi bu duygularla baĢa çıkmasına katkı sağlamaktadır.  

 

2.3.1. Zihinsel Engelli Çocukların Ebeveynlerinin YaĢadıkları Güçlükler ile Ġlgili 

Ülkemizde ve Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen AraĢtırmalar 

Top (2008), engelli çocuklara sahip ailelerin yaĢadıkları sorunları tespit etmeye 

yönelik bir araĢtırma yürütmüĢtür. AraĢtırma çocukları Eğitim Uygulama Okulu‟na giden 138 

ebeveyn ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Veri toplama aracı olarak araĢtırmacının oluĢturduğu “Bilgi 

Formu” kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın engelli çocuğa sahip olmanın evlilik yaĢantısı üzerindeki 

etkisine iliĢkin  ilgili sonuçları, katılımcıların %19.4‟ünün eĢler arasında karĢılıklı olarak 

birbirini suçlamanın varolduğunu, %13‟ü aile içi Ģiddet yaĢandığını, %18.5‟i aile içi 

çatıĢmaların yaĢandığını, %53.7‟si ise aile içi bağların kuvvetlendiğini ifade etmiĢtir. 

Ailelerin çevreleriyle iliĢkilerine dair veriler, %14.8‟inin yakınlarıyla sık görüĢemediğini, 

%24.1‟inin engelli çocuklarının doğumlarından sonra çocuklarıyla iliĢkilerinin değiĢmediğini, 

%43.5‟nin çevrelerinden destek aldığını ortaya koymuĢtur. Ailelerin çocuklarının zihinsel 

engelli olduğunu öğrendiklerinde hissettikleri duygunun %85.2‟ sinde üzüntü, %40‟ında 

çaresizlik, %4.6‟sında utanma olduğu saptanmıĢtır.  
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Özsoy, Özkahraman ve ġallı (2006), çocukları zihinsel engelli olan ailelerin 

yaĢadıkları güçlükleri saptamak ve amacıyla  bir araĢtırma yürütmüĢtür. AraĢtırma 

kapsamında çocukları özel eğitime giden 110 anne-baba ile görüĢülmüĢtür. AraĢtırmaya 

katılan ailelerin %54.5‟i çocuğu ile ilgili gelecek kaygısı, %48.2‟si çocuğa iliĢkin sürekli bir 

kaza ya da yaralanma korkusu yaĢadıklarını, %37.3‟ü ise çevrelerinden hiçbir zaman destek 

alamadıklarını  belirtmiĢtir.  

Siklos ve Kerns (2006),  otistik ve zihinsel engelli çocuklara sahip ailelerin 

ihtiyaçlarını saptamaya ve karĢılaĢtırmaya yönelik bir araĢtırma gerçekleĢtirmiĢtir. Bu amaçla 

otistik çocuğu olan 56  ebeveynle, down sendromlu çocuğu olan 32 ailenin ihtiyaçları ”Aile 

Ġhtiyaçları Anketi” kullanılarak karĢılaĢtırılmıĢtır. Ġki grup, önemli ihtiyaçlarının sayısı ve 

karĢılanan önemli ihtiyaçlarının sayısı açısından farklılaĢmamıĢtır. Gruplar bu ihtiyaçların 

türleri konusunda farklılaĢmıĢtır. Otistik çocukların ebeveynleri daha çok çocuk ve aileye 

profesyonel destek verilmesine yönelik ihtiyaçları olduğuna vurgu yaparken, down sendromlu 

çocukların aileleri  ocuklarına  yönelik okul  desteği, iletiĢim programları ve arkadaĢlık 

fırsatlarına iliĢkin ihtiyaçları önemli bulduklarını ifade etmiĢlerdir.  

 

Konuyla ilgili olarak gerçekleĢtirilen araĢtırmalar zihinsel engeli bir çocuğa sahip olmanın 

bireyi duygusal, sosyal ve ekonomik açılardan zorlayan bir yaĢam deneyimi olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

 

2.3.2. Zihinsel Engelli Çocukların Ebeveynlerinin Ruh Sağlığı ile Ġlgili Ülkemizde ve 

Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen AraĢtırmalar 

 Mutlu, AkmeĢe ve Günel (2010) değiĢik özür seviyesindeki serebral palsili çocukların 

annelerinin depresyon düzeylerinin farklılaĢıp farklılaĢmadığını incelemiĢtir. AraĢtırmada 

annelerin depresyon düzeyleri Beck Depresyon Envanteri,  çocukların özür durumları  Kaba  

Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi, el yetenekleri ise  El Yetenekleri  Sınıflandırma 

Sistemi  ile değerlendirilmiĢtir. Sınıflandırma sistemleri aracılığıyla çocuklar el yetenekleri ve 

özür seviyesi olarak “Hafif” ve  “Orta” seviye olarak gruplandırılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, 

serebral palsili  çocukların el yetenekleri ve annelerinin depresyon düzeyleri arasında anlamlı 

bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır. Özür seviyeleri daha yüksek çocukların annelerinin depresyon 

düzeylerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmıĢtır.  

Dereli ve Okur (2008), engelli çocuğa sahip ailelerin depresyon düzeylerini 

incelemiĢtir. AraĢtırmalarını çocukları zihinsel engelli olan 50 anne-baba ile 

gerçekleĢtirmiĢtir. AraĢtırmada “Beck Depresyon Envanteri” ve “Bilgi Formu” kullanılmıĢtır. 
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AraĢtırmaya katılan ebeveynlerin depresif belirtiler gösterme düzeyinin oldukça yüksek 

olduğu saptanmıĢtır. 

Doğru ve Arslan (2008), engelli çocuğu olan annelerin sürekli ve durumluk kaygı (alıĢveriĢ, 

lokantada yemek yeme, çocuğu okula götürme vb.) durumlarını birtakım değiĢkenlere  göre  

incelemiĢlerdir. AraĢtırmalarını çocukları özel eğirim kurumuna giden 51 anne ile 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. AraĢtırmalarında “Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyi Envanteri” ve 

“Bilgi Formu” kullanmıĢlardır. AraĢtırma sonucunda, annenin durumluk ve sürekli kaygısının 

kendi yaĢı,  eğitim durumu ve sahip olduğu çocuk sayısına göre değiĢmediği ortaya çıkmıĢtır. 

Çocuğun doğum sırasının annenin sürekli kaygı düzeyi ileiliĢkili olduğu saptanmıĢtır. Ġlk 

çocuğu engelli olanların sürekli kaygısının daha az olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bununla birlikte 

sürekli kaygının ailenin gelir durumuyla iliĢkili olduğu; düĢük gelir seviyesine sahip annelerin 

sürekli kaygısının daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. 

Aysan ve Özben (2007), engelli çocuğu olan anne-babalar ile çocukları normal geliĢim 

gösteren anne-babaların depresyon düzeyi, yaĢam doyumu ve baĢa çıkma stratejilerini 

karĢılaĢtırmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini çocukları engelli olmayan 117, çocukları engelli 

olan 87 anne-baba oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada Beck Depresyon Envanteri, YaĢam Doyumu 

Envanteri, BaĢa Çıkma Stratejileri Ölçeği kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, engelli çocuğu 

olan annelerin depresyon düzeylerinin, normal geliĢim gösteren çocukların annelerinden daha 

yüksek olduğu bulunmuĢtur. Engelli çocuğu olan babaların ise, yaĢam doyumlarının daha 

düĢük olduğu saptanmıĢtır.  

 

Bahar ve diğerleri (2004), zihinsel engelli çocukların ve annelerinin sosyo-demografik 

özelliklerini saptamaya ve annelerinin anksiyete, depresyon ve stresle baĢa çıkma tarzlarını 

belirlemeye yönelik bir araĢtırma gerçekleĢtirmiĢlerdir. AraĢtırmaya çocukları bir özel eğitim 

merkezine devam eden 60 anne katılmıĢtır. AraĢtırmada, “Beck Depresyon Envanteri”, “Beck 

Anksiyete Envanteri”, “Stresle BaĢa Çıkma Tarzları Ölçeği”  ve “Bilgi Formu”  

kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda annelerin depresyon düzeylerinin yüksek olduğu 

saptanmıĢtır. Annenin yaĢı arttıkça “çaresiz baĢa çıkma” biçiminin arttığı, çekirdek ailelerde  

ve parçalanmıĢ ailelerde destek  arama davranıĢının daha yoğun olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Bununla birlikte çalıĢan annelerde “çaresiz baĢa çıkma” biçimin daha yoğun olduğu, çocuğun 

yaĢı ile annenin anksiyetesinin doğru orantılı olduğu  bulunmuĢtur.   

Ceylan (2004), 5-7 yaĢ arasındaki zihinsel engelli çocukları entegre eğitime katılan ve 

katılmayan annelerin depresyon ve umutsuzluk düzeylerini belirlemeye yönelik bir araĢtırma 

yürütmüĢtür. Bu amaçla çocukları anasınıfında entegre eğitme devam eden 59 anne ile 
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çocukları sadece özel eğitim alan 67 anne araĢtırmaya dahil edilmiĢtir. AraĢtırmada “Beck 

Depresyon Envanteri”, “Beck Umutsuzluk Ölçeği” ve “Bilgi Formu” kullanılmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda çocukları entegre eğitime katılan annelerin depresyon ve umutsuzluk 

düzeylerinin daha düĢük olduğu saptanmıĢtır. 

Bailey ve diğerleri (2007), geliĢimsel yetersizliği veya zihinsel geriliği olan çocukların 

annelerinin depresyonunu  inceleyen araĢtırmaları gözden geçirmiĢlerdir. Bu amaçla konuyla 

ilgili gerçekleĢtirilen 42 araĢtırmanın sonuçları değerlendirmiĢlerdir. ÇalıĢma sonucunda 

annelerin babalardan daha depresif olduğu saptanmıĢtır. Annenin depresyon düzeyinin etkili 

olmayan baĢa çıkma biçimleri, düĢük sosyal destek ve ailede birden fazla engelli bireyin 

olması ile olumlu yönde iliĢkili olduğu ortaya çıkmıĢtır.   

 Glidden, Billinngs ve Jobe (2006), ebeveynin kiĢiliği ve çocuğun geliĢimsel bozukluğa 

sahip olmasının anne ve babalar tarafından kullanılan baĢa çıkma biçimleri ile iliĢkisini 

araĢtırmıĢlardır. AraĢtırma 97 anne-baba çiftiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, 

anne ve babaların problem odaklıdan çok duygusal odaklı baĢa çıkma stratejilerini  kullandığı, 

kiĢilik özelliklerinden nörotik faktörün kullanılan baĢa çıkma stratejilerini yordadığı ortaya 

çıkmıĢtır.  Ġyi olma halinin yeniden değerlendirme yapma becerisi ile olumlu; kaçınma ve 

inkar baĢa çıkma biçimi ile olumsuz yönde iliĢkili olduğu saptanmıĢtır. 

 Konuyla ilgili gerçekleĢtirilen araĢtırmalar zihinsel engelli bir çocuğu yetiĢtirmenin 

ebeveynlerin ruhsal sağlıklarını olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.  

2.4. Stres 

Günümüzde stres kavramı genellikle bireylerin sınırlarının zorlandığını hissettikleri bir 

baskı ve zorlanma durumunu ifade etmekte kullanılmakta; günlük hayatın içerisinde sıklıkla 

karĢılaĢtığımız bir terim olmaktadır. Atkinson ve Ark. (1993), bireylerin fiziksel ya da 

psikolojik sağlıklarına karĢı tehdit olarak algıladıkları olaylarla karĢılaĢtığında stres 

yaĢadıklarını belirtmiĢtir (s.488). BaltaĢ (2000) da,  stres terimini zorlanma ve uyum gösterme 

süreçleri içerisinde ortaya çıkan karmaĢık duygusal, davranıĢsal tepkiler ile bu tepkilerin 

fizyolojik bağlantıları olarak kullanmaktadır  (Akt: Kaner, 2004: 7 ). 

 Stresle ilgili literatür incelendiğinde kavramın ilk defa 17. yüzyılda fizikçi Robert 

Hook tarafından, elastiki nesne ve ona uygulanan güç arasındaki iliĢki anlamında kullanıldığı 

görülmektedir (Akt: Akman, 2004: 40). 

 Stresin sağlık alanında ilk kullanımı ise, 1920‟li yıllara rastlamaktadır. Bu alandaki ilk 

çalıĢmayı gerçekleĢtiren endokrinokolog Hans Selye, stresin vücuttaki aĢınma oranını ifade 

ettiğini belirtmiĢtir. Selye, stresi kiĢinin çevreye uyum süreci içerisinde yaĢadığı fizyolojik bir 

tepki olarak tanımlamaktadır. Ġçsel ve dıĢsal koĢulların değiĢimine uyum sağlamak için 
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bedenin çalıĢması veya güç harcaması, fizyolojik tepkilere neden olmaktadır. Stres de bedenin 

olaylara karĢı verdiği özgül olmayan tepki olarak değerlendirilmektedir (Akt: Akman, 

2004:41). 

 Haggards (1949), stres kavramını ruh sağlığı alanında ilk kullanan kiĢidir. Haggards, 

bireyin tamamen tehdit edildiği, uyum mekanizmalarının ciddi olarak yorgun olduğu ve 

vücudunun kuvvetinin tükenmiĢ olduğu durumda stres hissedeceğini belirtmiĢtir. Bu 

tanımlamadan sonra stres, psikoloji literatüründe sıkça söz edilen konulardan biri olmuĢtur. 

(Akt: Akman, 2004:42).  

 Stres kavramına yönelik tanımlamaların genel olarak dört temel kuram çerçevesinde 

gerçekleĢtirildiği söylenebilir. Bunlardan ilki,  biyolojik kuram çerçevesinde Cannon ve Selye 

tarafından  getirilen  tanımlamadır. Bilim adamları stresi bireyin dıĢında gerçekleĢen zorlayıcı 

bir olay karĢısında organizmanın gösterdiği tepki olarak tanımlamaktadırlar. Ġkinci yaklaĢım 

stresi sadece bir uyaran olarak gören öğrenme kuramcılarına aittir. BiliĢsel transaksiyonel 

yaklaĢımda ise, stres verici uyaran ile bireyin değerlendirmelerinin etkileĢimine vurgu 

yapılmaktadır. Stres konusundaki son yaklaĢım her sistemin dengesi olduğunu ve denge 

bozulduğunda stres yaĢandığını ileri süren Sistem YaklaĢımı‟dır (Akman, 2004: 43). 

 

2.4.1. Stres Yaratan Olayların Özellikleri 

Atkinson ve diğ. (1996), en belirgin stres kaynaklarından birinin travmatik olaylar 

olduğunu belirtmiĢtir. Doğal felaketler, yakınların ani kaybı ya da hastalığı gibi olaylar kiĢinin 

hiç beklemediği bir anda ortaya çıkması, önemli kayıplara yol açması ve kiĢinin uyum 

sürecini zorlaması açısından travmatiktirler. Ancak travmatik deneyimler yaĢamayan bireyler 

de yaĢamlarında stres algılayabilmektedir (s.489). 

Olayların stres verici olarak algılanmalarına, onların bazı özellikleri neden olmaktadır. 

Bu özellikler olayların denetlenebilirliği, tahmin edilebilirliği ve bireyin sınırlarını 

zorlayıcılığıdır.  

Atkinson ve diğ. (1996), bireyin olayları denetleme olasılığının düĢük olduğu 

durumlarda, olayı daha fazla stres verici olarak algılayacağını ileri sürmüĢtür. Bireyin olayı 

değiĢtirmeye yönelik çabalarının sonuçsuz kalacağı gerçeği ya da bireyin bu yöndeki algıları 

hissettiği stres düzeyinin artmasına neden olur (s.490).  

Stres yaratan bir olayın gerçekleĢeceğini tahmin edebilmek, olayı denetleme Ģansının 

olmadığı durumlarda bile kiĢinin stresini azaltır. (Atkinson ve diğ.., 1996). Yazarlar, özellikle 

ağır hastalıkların tedavi sürecinde bireylerin stres düzeyini arttıran en önemli faktörün, 

tedavinin gidiĢatının tahmin edilemezlik düzeyi olduğunu söylemiĢtir (s.491). 
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  Atkinson ve diğ. (1996), denetlenebilir ve tahmin edilebilir olayların da bireyler 

üzerinde stres yaratıcı olabileceğini belirtmiĢlerdir. Bireyler evlilik, sınav haftası gibi önceden 

haberdar oldukları durumlarda bile, bu olayların bireylerin uyum süreçlerini zorlaması 

nedeniyle  stres hissedebilirler. (s.492) 

  Stres sadece dıĢsal olaylarla değil, bireyin bilinçli ya da bilinçdıĢı olabilen içsel 

çatıĢmaları ile de ilgili olabilir. Bireyler birbirleriyle bağdaĢmayan ya da karĢılıklı olarak 

birbirini dıĢlayan eylem çizgileri arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarında stres 

yaĢayabilirler (Atkinson ve diğ., 1996: 493-94). Yazarlar bireylerde en yaygın olarak görülen 

çatıĢmaların “bağımsızlığa karĢı bağımlılık”, “ samimiyete karĢı soyutlanmıĢlık”, “iĢbirliğine 

karĢı rekabet” ve “itkilerin ifadesine karĢı ahlak standartları” olduğunu belirtmiĢtir. 

           Sezgin (1998),  yoğun ve düĢük stresli yaĢam tarzlarının özelliklerini karĢılaĢtırmıĢtır. 

Yoğun stresli yaĢam tarzı olan bireylerin bir ya da daha fazla süregelen stresli durumun 

içerisinde hapsolma, kiĢilerarası iliĢkilerinde yoğun stres yaĢama, zaman yönetimi ile ilgili 

sıkıntılar yaĢama,  tek yanlı yaĢam etkinliklerine sahip olma, gerçekleĢmemiĢ olaylar için bile 

endiĢelenme, stresli durumları pasifçe kabullenip, acı çekme gibi özellikleri olduğunu ifade 

etmiĢtir. DüĢük stresli yaĢam tarzları olan bireylerin ise, stresi kendilerini gerçekleĢtirecek bir 

fırsat olarak değerlendirdiklerini,  dengeli ve çok yönlü yaĢam etkinliklerine, kendi sınırlarını 

zorlamayan bir iĢ yüküne sahip olduklarını ve zamanlarını etkin bir Ģekilde yürüttüğünü 

belirtmiĢtir (s. 89). 

 

2.4.2. Strese Yönelik Tepkiler 

 Stres bireylerin fizyolojik, biliĢsel, duygusal ve davranıĢsal süreçlerinde değiĢikliklere 

yol açmaktadır. Bu değiĢiklikler aĢağıda özetlenmektedir. 

 

Strese Yönelik Fizyolojik Tepkiler 

Strese karĢı bireylerin gösterdiği fizyolojik tepkiler  birbirine benzemektedir. Bu 

tepkiler bedende istemsiz olarak oluĢmakta ve düzenli bir sıra izlemektedir. Bu düzen ilk defa 

1920‟li yıllarda Walter Cannon tarafından tanımlanmıĢtır. Cannon,  vücutta stresin neden 

olduğu tepkileri “ savaĢ ya da kaç tepkisi” olarak tanımlamaktadır  (ġahin, 1998b: 23). 

 Stres durumunda, hipotalamus bedenin diğer bölgelerine iĢaretler gönderir ve bu 

iĢaretler birçok bedensel tepkiyi harekete geçirir. Bu süreçte. 

*Bedene fazla enerji sağlamak için hormon üretimi artar. 

* Rahatlama  ve gevĢeme durumlarından sorumlu  parasempatik sistem yavaĢlar. 

* Hareket ve enerjiden sorumlu sempatik sinir sistemi hızlanır 

* Bedende birikmiĢ Ģeker ve yağlar hızlı enerji sağlamak için kana karıĢır. 
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* Bu Ģekeri enerjiye dönüĢtürmek için gerekli oksijeni sağlamak üzere solunum  

   Hızlanır. 

* Beyine, kaslara  ve gerekli organlara yeterli kan göndermek için kalp atıĢları hızlanır     

    ve kan basıncı artar. 

*Eller, ayaklar ve deriye yakın bölgelerdeki kan, beyin ve gövde kaslarına gider. 

*Kana daha çok alyuvar karıĢarak, kanın daha fazla oksijen taĢıması sağlanır. 

* Kaslar hareket için hazırlanır ve gerginleĢir. 

* Sindirim sistemi durur, sistemdeki kan, beyin ve kaslara yönelir. 

* Terleme artarak vücudun aĢırı ısınması önlenir. 

* Bağırsak ve idrar torbası kasları, kaçma durumunda vücudu hafifletmek için gevĢer. 

* Gözbebekleri geniĢleyerek, göze daha fazla ıĢık girmesine, dolayısıyla görüĢün     

   keskinleĢmesine yardımcı olur. (ġahin, 1998b: 24). 

 

 Sözü edilen değiĢikliklerden bireyin fark edebildikleri nabız ve terlemede artıĢ, 

midede kasılmalar, kas gerginliği,  nefes daralması, diĢlerin gıcırdaması, çenenin kasılması, 

konsantrasyon güçlüğü, aĢırı tedirginlik ve duyguların yoğunlaĢmasıdır (ġahin, 1998b:24). 

 

Strese Yönelik Bilişsel Tepkiler 

Bireyler ciddi stres nedenleriyle karĢılaĢtıklarında yoğunlaĢmakta ve düĢüncelerini 

mantıksal bir Ģekilde örgütlemekte zorluk çekebilirler. YaĢanılan biliĢsel bozukluklar iki 

nedenden kaynaklanabilir. Birincisi, strese eĢlik eden depresyon, öfke ya da üzüntü gibi 

duyguların yarattığı yüksek duygusal uyarılma düzeylerinin zihnin bilgi iĢleyiĢine etki 

edebilmesidir. Ġkinci neden ise, bireylerin stres durumlarında katı davranıĢ örüntülerine takılıp 

kalmaları ve alternatif çözüm yollarını kaygıları nedeniyle düĢünememeleridir (ġahin, 1998a: 

9). 

 

Strese Yönelik Duygusal Tepkiler 

Bireyler var olan stres verici durumu biyo/psiko/sosyal varoluĢlarına bir tehdit olarak 

algılarlarsa korku ve kaygı, yaĢam alanına bir müdahale olarak algılarsa öfke ve kızgınlık, 

kayıp olarak algılarsa karamsarlık ve üzüntü hissedebilirler (ġahin, 1998a:9 ). 

 

Strese yönelik Davranışsal Tepkiler 

 Bireyler  ar olan  stres verici durumu  varoluĢa bir tehdit ya da engel olarak 

algıladıklarında fizyolojik tepkilerde de olduğu gibi “savaĢma” ya da “kaçma” tepkilerini 

gösterirler. Stres verici etmeni ortadan kaldırmayla ilgili aktif davranıĢlar savaĢma tepkilerini 

oluĢturur. Stres ortamından bir süre uzaklaĢıp, problemi çözmeye yönelik enerji toplama 

amacındaki davranıĢlar kaçma tepkileri içerisinde yer almaktadırlar. Strese yönelik 

davranıĢlar benzer Ģekilde “aktif ve probleme yönelik” ve “ pasif ve savunmaya yönelik” 
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olarak da sınıflandırılabilir. Aktif ve probleme yönelik davranıĢlar  “stresle baĢa çıkma 

mekanizmaları olarak da tanımlanabilir (Hisli, 1998a:10). 

 

 

2.4.3. Engelli Bir Çocuğa Sahip Ailelerde YaĢanılan Stres 

Stres yaratan olayların ortak noktaları daha önce de belirtildiği gibi, denetlenebilirlik 

ve tahmin edilebilirlik düzeylerinin az  olması  ve bu deneyimlerin  bireyin sınırlarını 

zorlamasıdır. Engelli bir çocuğa sahip olmak bu özellikler açısından düĢünüldüğünde 

denetlenme  ve tahmin edilme olasılığı düĢük ve bakım veren bireylerin sınırlarını zorlayıcı 

bir durumdur. Bu nedenle engelli bireylerin ebeveynlerinin yaĢamlarındaki stres yükünün 

daha fazla olması beklenmektedir. 

Bristrol (1987), ebeveynlerin yaĢadıkları stresin sadece çocuğun yetersizliklerinden 

kaynaklanacağı varsayımının sosyal izolasyon, aile yaĢamındaki güçlükler, ekonomik 

sorunlar  gibi  ara  değiĢkenleri  ele almaması  nedeniyle yetersiz olduğunu ileri sürmüĢtür. 

White ve Hastings (2004) de, benzer olarak  engelli bir çocuğa sahip olmanın mevcut 

kaynaklar tarafından etkilenebilecek psikolojik sonuçları içerdiğini belirtmiĢtir. Ailelerin 

zihinsel engelli bir çocuğu yetiĢtirmenin talepleriyle Ģekillenen iyi olma durumlarına yönelik 

tehditlerle baĢa çıkmada sosyal destek kaynaklarının önemli olduğunu belirtmiĢtir. Ailelerin 

sosyal destek  kaynaklarını yetersiz bulduklarına stres hissedeceğini ileri sürmüĢlerdir. 

Yazarlar engelli bir çocuğa sahip olmaya yönelik aile tepkilerini Hill‟in ABCX 

modeliyle kavramsallaĢtırmıĢlardır. Bu modelde A,  strese neden olan olayı; B ailenin krizi 

karĢılamada kullanabileceği kaynakları; C ailenin olayı algılayıĢ biçimini; X ise C‟nin A ve B 

ile iliĢkisinin sonucu ortaya çıkan kriz durumunu ifade etmektedir. Bu modelde ailenin 

kaynakları stres yaratan olaya karĢı ailenin uyumunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

kaynaklar ailenin içsel/sistemik özelliklerini, ailenin rol yapısını ve ailenin akrabalarından, 

arkadaĢlarından ve profesyonellerden sağlanan sosyal destekleri içerir. (Bristrol, 1987; Kaner, 

2004,  Shin, 2003, White& Hastings, 2004). 

 

2.4.3.1. Zihinsel Engelli Çocukların Ebeveynlerinin YaĢamlarında Algıladıkları Stresle 

Ġlgili Ülkemizde ve YurtdıĢında GerçekleĢtirilen AraĢtırmalar 

Kaner (2004), yetersizliği olan çocuğa sahip anne ve babaların algıladıkları stres, 

sosyal destek ve yaĢam doyumları arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. AraĢtırmaya zihinsel 

yetersizliğe sahip çocuğu olan 104 anne, 102 baba, iĢitme yetersizliğine sahip çocuğu olan 

101 anne, 109 baba olmak üzere, toplam 416 kiĢi katılmıĢtır. AraĢtırmada üç veri toplama 
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aracından yararlanılmıĢtır. Bunlardan ilki araĢtırmacı tarafından geçerlik ve güvenirlik 

çalıĢmaları yapılan Friedrich ve arkadaĢlarının “Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği”‟dir. 

Ġkinci araç olan “Aile Destek Ölçeği”,  anne ve babaların algıladıkları sosyal destek algısının 

ve sosyal destek ağının niceliksel ve niteliksel özelliklerini araĢtırmak için araĢtırmacı 

tarafından geliĢtirilmiĢtir. Üçüncü araç ise “YaĢam Doyumu Ölçeği” ‟dir. AraĢtırma 

sonucunda,  zihin engelli çocuğu olan ana-babaların, iĢitme engelli çocuğu olan ana-babalara 

göre çocuklarını daha yetersiz algılamalarına rağmen, daha fazla eğitim desteği 

almaktaolduğu ve yaĢamlarından daha doyumlu olduğu bulunmuĢtur.  Ana-babalık stresinde 

çocukların cinsiyetlerine göre farklılık saptanmamıĢtır. Babaların annelere göre daha çok 

bakım desteği algıladığı ortaya çıkmıĢtır. Küçük yaĢta çocuğu olan anne-babalar daha fazla 

maddi destek bildirmiĢtir. Zihin engelli çocuğu olan anne-babaların, iĢitme engelli çocuğu 

olan anne-babalara göre çocuklarının iĢlevlerini daha yetersiz gördüğü, daha karamsar ve 

stresli oldukları saptanmıĢtır. Bununla birlikte, anne-babaların yaĢam doyumları arttıkça 

algıladıkları stresin azaldığı, çocuğun zihinsel engelli ve küçük yaĢta olması, ailenin sosyal 

desteklerinin yeterli olması anne-babalık stresinin en önemli yordayıcıları olduğu 

saptanmıĢtır. Son olarak, çocuğun zihinsel engelli olması ve anababanın yeterli olmayan 

sosyal destek sistemine sahip olmasının ise, yaĢam doyumunun en önemli yordayıcıları  

olduğu bulunmuĢtur.  

Küçüker  (2001),”Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı” na katılımın geliĢimsel 

geriliğe sahip olan çocukların anne ve babalarının  stres ve depresyon düzeylerinde farklılık 

yaratıp yaratmadığını incelemiĢtir. AraĢtırma,  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Özel 

Eğitim Bölümü‟nde ilgili programa katılan 0-4 yaĢ arasındaki çocukların anne ve babalarıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmaya 29 anne ve 28 baba katılmıĢtır. AraĢtırmanın baĢlangıcında 

anne ve babaların stres düzeyi “ Aile Stres Değerlendirme Ölçeği”, depresyon düzeyleri ise 

“Beck Depresyon Envanteri” kullanılarak değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmanın ilk dört haftasında 

ailelere erken eğitim programlarının amaçları ile aile ve çocuk açısından yararları konusunda 

bilgi verilmiĢtir. Bunun ardından 7 ay süre ile eve dayalı eğitim çalıĢmaları yürütülmüĢtür. Bu 

çalıĢmalarda programla ilgili eğitim alan aile rehberleri, programının uygulanması konusunda 

anne- babaları evlerinde ziyaret ederek onlara rehberlik etmiĢtir. Tüm program süresince 

ailelerle ayda bir defa toplantılar gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonucunda annelerin stres 

puanlarında bir değiĢiklik bulunamamıĢtır. Babaların stres puanı ise “çocuğun özellikleri” 

boyutunda azalmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, babaların çocuklarının güç kiĢilik özellikleri ile 

ilgili algıları olumlu yönde değiĢim göstermiĢtir. AraĢtırmanın depresyonla ilgili sonuçları ise, 

hem annelerin hem de babaların depresyon düzeylerinin azaldığını ortaya koymuĢtur.  
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Akkök, AĢkar ve Karancı ( 1992), özürlü bir çocuğu olan anne ve babaların bu durumu 

nasıl algıladıklarını ve onların stres düzeyini yordayan faktörleri incelemiĢlerdir. AraĢtırmanın 

örneklemini çocukları Ankara‟daki özel eğitim ve iĢ okullarına giden 82 anne ve 64 baba  

(toplam 146 kiĢi) oluĢturmuĢtur. Ailelerin stres düzeyi “Özürlü Çocukların Anne-Babalarının 

Stres Düzeyini Ölçme Aracı”, çocukların durumlarıyla ilgili yaptıkları atıflar ise “Atıf 

Düzeyleri ve DeğiĢim Ölçeği”‟nden alınan maddelerle değerlendirilmiĢtir AraĢtırma 

sonucunda ailenin stres düzeyini sırasıyla kadersel atıf yapma, durumsal atıf yapma, özür 

derecesi ve aile rehberliği alıp almamanın yordadığı saptanmıĢtır .Durumsal atıf yapmanın 

ailenin stres düzeyi ile negatif yönde, diğer 3 değiĢkenin ise pozitif yönde iliĢkili olduğu 

saptanmıĢtır.  

Meadan, Haile ve Ebata (2010), zihinsel engelli ve otistik bozukluğa  sahip çocukların 

ailelerinin yaĢamındaki stresörleri ve destek kaynaklarını  inceleyen araĢtırmaları gözden 

geçirmiĢlerdir. ÇalıĢmalarında 2000-2007 yılları arasında konu ile ilgili olarak 

gerçekleĢtirilmiĢ, 57 araĢtırmanın sonuçlarını meta analiz yoluyla değerlendirmiĢlerdir. Bu 

çalıĢmanın sonucunda, otistik çocukların annelerinin Down Sendromlu çocukların 

annelerinden ve diğer geliĢimsel bozukluklara sahip çocukların annelerinden  daha fazla stres 

bildirdikleri, otistik çocukların annelerinin babalardan daha fazla stres, anksiyete ve 

depresyon yaĢadıkları tespit edilmiĢtir. Sosyal desteğin ise stres giderici etkisi olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. 

Kersh ve diğerleri (2006),  zihinsel engelli çocuğu olan ailelerde ruh sağlığı, 

ebeveynlik stresi ve yeterliliği arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. AraĢtırmaya 63 baba ve 39 

anne katılmıĢtır. AraĢtırmada Depresyon Skalası, Aile Stresi Ġndeksi, Aile Deneyimleri 

Anketi, Çocuklar için Adaptif DavranıĢ Skalası, Çocuk DavranıĢ Kontrol Listesi ve Çift 

Uyumu Skalası kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, hem annelerin hem de babaların 

depresiflik düzeyini yordayan  en  önemli faktörün evlilik uyumu olduğu saptanmıĢtır.  

Feldman ve diğerleri ( 2002),  zihinsel engelli çocuğu olan ailelerde ebeveynlik stresi, 

sosyal destek ve anne-çocuk etkileĢimi arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. AraĢtırma, zihinsel 

engelli çocukları olan 30 anne ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Katılımcılar, “Ebeveyn Stresi Ġndeksi”, 

“Ebeveyn Sosyal Destek Ġndeksi” ve “KiĢilerarası Desteğin Değerlendirilmesi Listesi”‟ni  

yanıtlamıĢlardır. Aynı zamanda yaĢları 6‟dan küçük olan çocukların anneleri evlerindeki oyun 

seanslarında gözlemlenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda katılımcıların %85‟inin klinik olarak 

anlamlı bir stres seviyesine sahip oldukları saptanmıĢtır. Annenin algıladığı sosyal desteğe 

iliĢkin memnuniyetinin stres algısıyla negatif yönde, destek ihtiyacının ise pozitif yönde 
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iliĢkili olduğu saptanmıĢtır. Sosyal destekten memnuniyetin ise, çocukla etkileĢim içinde 

olmayla pozitif yönde iliĢkili olduğu saptanmıĢtır.  

Innocenti, Huh  ve Boyce (1992),  zihinsel engelli çocuklara sahip ebeveynlerin, 

ebeveynlikle ve çocuklarıyla bağlantılı streslerini daha önce zihinsel engelli olmayan 

çocukların ebeveynleriyle çalıĢarak geliĢtirdikleri Ebeveynlik Stres Ġndeksi kullanarak 

değerlendirmiĢtir. 725 kiĢiden oluĢan engelli çocuklara sahip ebeveynlerden elde edilen 

sonuçları ölçeğin oluĢturulması aĢamasında yer alan 2633 kiĢilik normatif örneklemden elde 

edilen sonuçlarla karĢılaĢtırmıĢlardır. Ebeveynlik Stres Ġndeksi ebeveynlerin çocuk-ebeveyn 

sistemindeki strese iliĢkin algılarını değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Çocukla 

bağlantılı stres ve ebeveyn ile bağlantılı stres olmak üzere 2 alanı bulunmaktadır. Çocukla 

bağlantılı stres çocuğun uyum kabiliyeti, talepkarlığı ve ruh durumu gibi özelliklerini 

içermektedir. Ebeveynle bağlantılı stres alanı ise, ebeveyn-çocuk iliĢkisinden etkilenen 

ebeveyn özelliklerini içermektedir. Bu alanda depresyon, bağlanma, rol kısıtlanmaları, sosyal 

izolasyon, eĢle iliĢkiler gibi özellikler yer almaktadır. Engelli çocukların ebeveynlerinin 

normatif grupla karĢılaĢtırıldığında çocukla bağlantılı stres alanında daha yüksek stres 

puanına sahip oldukları ortaya çıkmıĢtır. Ebeveynle bağlantılı stres alanında ise, sadece 3 yaĢ 

grubu ebeveynleri arasında farklılık saptanmıĢtır. 3 yaĢ grubundaki engelli çocukların 

ebeveynlerinin daha yüksek düzeyde strese sahip olduğu saptanmıĢtır.  

 Singer ve diğ., (1989), destek servislerinin ailenin stresini azaltmadaki rolünü 

incelemiĢlerdir. Bu amaçla, yaĢları 3-14 arasında değiĢen engelli çocuklara sahip 49 ebeveyni 

yoğun ve veya az yoğun destek müdahalesine almıĢlardır. Bu müdahalelerde ebeveynlere 

durum yönetimi ve baĢa çıkma becerileri konusunda eğitimleri içeren ve 16 hafta süren bir 

destek hizmeti verilmiĢtir. Destek alan annelerin baĢa çıkma, anksiyete ve depresyon 

puanlarının düĢtüğü saptanmıĢtır. Bu sonuçların 1 yıl sonraki takip araĢtırmasında da devam 

ettiği bulunmuĢtur. Bununla birlikte bu araĢtırma, pozitif aile ortamının çocuğun sosyal 

uyumu olumlu olarak etkilediğini ve ebeveyn desteği, bağımsızlığın desteklenmesi ve 

eğitimin çocuğun okula olumlu uyumunu sağladığını ortaya koymuĢtur. 

Konuyla ilgili gerçekleĢtirilen araĢtırmalar zihinsel engelli bir çocuğa sahip olmanın 

ebeveynlerin yaĢamlarındaki stres algısını yükselttiğini bu algının azalmasında sosyal 

desteğin önemli bir rolü olduğunu ortaya koymaktadır.  
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2.5. Sosyal Destek 

 Aile, arkadaĢ ve yakın çevrenin sağladığı doğal destek sistemleri psikolojik sorunların 

çözümlerini kolaylaĢtırma veya zorlaĢtırmada önemli rol oynamaktadır. Desteğe ihtiyacı olan 

kiĢilerin bakımını üstlenmek, bunu gerçekleĢtiren kiĢi için de yük ve stres yaratmaktadır. 

BaĢka bir deyiĢle,  hastalar veya desteğe ihtiyacı olanlar kadar desteği verenlerin kendilerinin 

de sosyal desteğe ihtiyaç duymaktadırlar;  ve bu da sosyal destek kavramının önemini 

arttırmaktadır (Eker, Arkar & Yıldız, 2001: 18). Yetersizliği olan bir çocuğun varlığına 

baĢarılı bir Ģekilde uyum yapmayı kolaylaĢtıran etmenlerden biri, hem çocuğun ve ailenin 

gereksinimlerini karĢılamaya yardım edecek hem de yetersizlikle ilgili sorunların 

azaltılmasını ve ailelerin bu sorunlarla baĢaçıkmalarını kolaylaĢtıracak destek kaynaklarıdır. 

Sosyal destek, stres yaratan durumu ortadan kaldırmasa bile, bireylerin kaygı düzeylerini 

azaltarak, onların daha iyimser olmalarına, zorlayıcı durumlarla baĢa çıkmada yeni çözümler 

üretmelerine yardımcı olup, çaresizlik duygularını azaltmaktadır (Kaner, 2004: 13). 

 Sosyal destek, bireyin çevresinden elde ettiği sosyal ve psikolojik destek olarak 

tanımlanabilir. Sosyal desteğin teorik temeli Kurt Lewin'in Alan Kuramı ve davranıĢ tanımına 

dayanmaktadır. Lewin, yaĢam alanını belirli bir zamanda bireyin davranıĢını etkileyen 

etmenlerin tümü; davranıĢı ise çevre ile bireyin fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır.Lewin'in 

davranıĢ tanımında yer alan "çevre" kavramı fiziksel çevreden farklı ama onun içinde yer alan 

psikolojik bir çevredir. Lewin'e göre, davranıĢ bu psikolojik çevrede oluĢan değiĢmedir. 

Bireyin olumsuz davranıĢlarının ortadan kalkması ve yeni davranıĢlar kazanması, onun 

psikolojik çevresinde değiĢiklik yapmasına yardımcı olmakla mümkündür. Bu anlamda, 

bireyin sosyal destek sistemi onun psikolojik çevresi içerisinde yer almaktadır (Yıldırım, 

1997: 81).  

 Alan yazında sosyal desteğe iliĢkin birçok tanım yapılmıĢtır. Cobb (1976), sosyal 

desteği bireyin ilgilenildiğine, sevildiğine, değerli olduğuna, karĢılıklı iletiĢim ve   

zorunluluklar ağının bir parçası olduğuna inanmasını sağlayan bilgi olarak tanımlamaktadır. 

Kaplan, Cassel ve Gore (1977) ise sosyal desteği,  kiĢinin diğer insanlarla olan etkileĢiminde 

temel sosyal ihtiyaçlarının (saygı, kabul, ait olma, güvenlik, anlaĢılma) karĢılanma derecesi 

olarak tanımlamaktadır (Akt: Siklos& Kerns, 2006: 922). 

Shumaker ve Brownel (1984)‟e göre sosyal destek, en az iki birey arasında alıcı ve 

verici olarak yardımların ve desteğin değiĢimi, takasıdır. Wallston & Alagna (1983), 

sosyal desteği kiĢilerin birey veya gruplarla olan resmi ya da gayri resmi temaslarıyla 

edindikleri yardım ve bilgi olarak ifade etmiĢtir ( Akt: Kurt, 2010: 81). 
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Cohen ve Wills (1985)sosyal desteğin iki genel kategoriyi  (formal/informal, 

yapısal/fonksiyonel)  içeren çok boyutlu bir yapı olduğunu ileri sürmüĢ ve bu boyutları 

tanımlamıĢtır (Akt: Park, Glidden & Shin, 2010:38 ) . 

 Formal sosyal destek, öğretmen, sosyal çalıĢmacı ya da kurumlardan ( hastane, eğitim 

merkezleri vb. ) alınan profesyonel yardımlardır. Ġnformal sosyal destek ise, aile, akraba, 

arkadaĢ, komĢu, engelli çocuklara sahip diğer aileler, dini organizasyonlar ve sosyal 

kulüplerden alınan yardımları içermektedir (Akt: Park, Glidden & Shin, 2010:38 ) . 

Sosyal desteğin yapısal boyutunda destek büyüklüğü, oranı ve karĢılıklı bağlılık yer 

almaktadır. Fonksiyonel boyutta ise, duygusal, araçsal ve bilgilendirmeye dayalı destek tipleri 

tanımlanmaktadır. Duygusal destek, kiĢinin sorunları ya da kiĢisel meseleleri hakkında 

konuĢabileceği cesaret verici ve destekleyici kiĢilere sahip olmayı içerir. Araçsal destek, 

parasal yardımı, materyal yardımını ve ihtiyaç duyulan hizmetleri sağlayarak maddi nitelikli 

sorunların çözümüne yönelik destek sağlar.   Bilgiye dayalı sosyal destek ise, problemlerin  

olası çözümüne yönelik rehberlik ve  bilgi sunma  gibi  destekler sunmayı içerir (Akt: Park, 

Glidden & Shin, 2010:38 ) . 

Cohen ve Wills (1985), stresli olayların çaresizlik duyguları yaratarak bireyin benlik 

değerini tehdit ettiğini belirtmiĢtir. Duygusal destek benlik değerine yönelik tehditleri telafi 

edebilir. Bilgi desteği ise, stresörün yeniden değerlendirilmesinin yanı sıra bireye daha etkili 

baĢa çıkma becerileri kazandırabilir. Bu nedenle, duygusal ve bilgi desteği çok geniĢ 

çeĢitlilikteki stresli olaylarının yükünün azaltılmasında yardımcı olabilmektedir. Maddi destek 

ve sosyal nitelikli destekler stresli olaylara özgü spesifik/belirli gereksinimlerle ilgilidirler ve 

bazen duygulanımlara da etki edebilirler. Örneğin, arkadaĢ kaybında, sosyal nitelikli destek 

bu kaybı telafi edebilir. Ya da ekonomik sorunların neden olduğu stres, maddi destek ile 

azaltılabilir ( Akt:Kaner, 2004: 17).  

Cohen ve Wills (1985), sosyal destek kaynaklarının bedensel ve ruhsal sağlığın 

korunmasına olan katkılarını, sosyal desteğin temel etkisi (main effect) olarak 

adlandırılmaktadır. Bu yaklaĢıma göre, destek sistemlerinin varlığı kiĢiye hayatında stres 

yapıcı olaylar olsa da olmasa da genel olarak olumlu bir etki yapmaktadır. Sosyal bakımdan  

kabul görmek, bireyin kendisine olan saygısını arttırmakta ve sosyal iliĢkiler ağı içerisinde 

bulunmak hayatın belirlilik ve istikrar kazanmasına neden olmaktadır. Yazarlar,  stres yapıcı 

olaylar ortaya çıktığında, dost ve akrabaların sorunlarla baĢa çıkabilmek için gereken 

kaynakları yaratmasını sosyal desteğin tampon etkisi (buffering effect) olarak 

tanımlanmaktadır. Diğerlerinden yardım alabilmek stres yapıcı olayın daha az tehlikeli, 
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bununla mücadele edebilme potansiyellerinin ise daha güçlü görülmesini sağlamaktadır. (Akt: 

Güven, ġener & Yıldırım, 2003:3).  

Allen (2000) ve Pearson (1986), sosyal desteğin hem niceliksel hem de niteliksel 

boyutlara sahip olduğunu belirtmiĢtir. Niteliksel sosyal destek sürece yöneliktir ve sosyal 

iliĢkilerin değerini ve önemini anlamayı ifade eder. Örneğin, paylaĢılan değerleri, tutumları, 

ilgileri, duyguları, karĢılıklı sorumlulukları, görev duygularını içeren birincil iliĢkileri iĢaret 

eder. Sosyal desteğin niceliksel yapıları ise iliĢkilerin uzunluğu, süresi, karmaĢıklığı, 

ulaĢılabilirliği, yoğunluğu ve iliĢki sayısıdır (Akt: Kaner, 2004 s:17 ).  

  KiĢi ihtiyacı olan sosyal desteği eĢi, ailesi ve arkadaĢlarından alabileceği gibi, boĢ 

zaman etkinliklerinden, ulaĢabileceği eğlence aktivitelerinden, toplum programlarından ve 

profesyonel kiĢi ile kurumlardan alabilir (Siklos & Kerns, 2006: 922).  

Tardy (1985) sosyal desteğin tanımı ve yaklaĢımı konusunda görüĢ ayrılıkları üzerinde 

durmuĢtur. Farklı yaklaĢımların aydınlatılmasının en iyi yolunun desteğin yönü (verilen ve 

alman), uygunluğu, kiĢinin algısı, alınan desteğin içeriği ve hangi sosyal sistemden alındığının 

belirlenmesinin olduğunu ileri sürmüĢtür (Akt: Çakır & Palabıyıkoğlu, 1994: 15).  

 

2.5.1. Sosyal Desteğin ĠĢlevleri  

Sosyal destek ya da sosyal destek algısı ailelerin ruh sağlığını sürdürmelerinde önemli 

rol oynar.Sosyal destek, çocuğun ve ailenin davranıĢlarını ve çeĢitli alanlardaki geliĢimlerini 

etkiler. Onların yeterliliklerini güçlendirerek bir anlamda önleyici ve eğitici iĢlev görür. 

Seltzer ve Krauss (1989), yetersizliği olan çocuğun aileye getirdiği alıĢılmadık ve üstesinden 

gelinmesi güç taleplerin etkilerinin içsel ve dıĢsal destek kaynakları yoluyla azaltıldığını 

belirtmiĢtir (Akt: Kaner, 2004: 12). 

Thoits (1986) da stresli olaylarda çevreden yapılan yardımların kiĢinin baĢa çıkma 

çabalarını etkilediğini ileri sürmüĢtür. Sosyal desteği, kiĢinin baĢa çıkma sürecine kendisi için 

önem taĢıyan bireylerin katılımı olarak tanımlayan yazara göre, sosyal destek kiĢinin içinde 

bulunduğu stresli durumu, stresöre yüklediği anlamı ve duygusal tepkisini değiĢtirmesine 

katkıda bulunur. Böylece bireyi zorlayıcı olayın olumsuz etkilerinden korur.  Çevre tarafından 

sağlanan yardım ister somut, araçsal, ister duygusal olsun; stresli olay/durumun zararlı 

etkilerini hafifletici iĢlev görür  (Akt: Çakır & Palabıyıkoğlu, 1994: 16). 

House  (1981),  sosyal destek sistemlerinin bireylere üç Ģekilde yardım ettiğini ileri 

sürmektedir.  Bunlardan ilki,  bireyin yaĢam durumlarını olumsuz etkileyen bazı elementleri 

elimine etme veya onların etkisini azaltmaktır. Sosyal desteğin bir diğer iĢlevi, olumsuz 

yaĢam durumları karĢısında bireyin dayanma gücünü artırarak sağlık durumunun iyileĢmesine 
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katkıda bulunmaktır. Sosyal destek son olarak, çevresel stresörlerin etkilerine karĢı kısmen 

veya tümüyle tampon görevi yaparak bireylere yardım etmektedir (Akt: Yıldırım, 1997: 82). 

 Cohen ve Wills (1985)‟e göre; sosyal destek, kiĢiler arası iliĢkilerde yakın 

iliĢki kurma ve kabul görme yoluyla bireyin psikolojik uyumuna katkıda bulunur. 

Bireye bilgi verir ve mevcut problemlerinde mali yardımlar sağlayarak problemlerin 

çözümünde rol oynar (Akt: Görgü, 2005: 40). 

 Price (2011),  ise sosyal desteğin iĢlevlerini Ģu Ģekilde özetlemiĢtir: 

 

 Günlük yaĢam aktivitelerinin güven ve sıcaklık duygusuyla yönetilmesini sağlama 

 Diğer insanlarla paylaĢtığımız rollerden faydalanarak amaç duygusuna sahip 

olmamıza yol açma 

 Bireyin yaĢantısındaki zorlayıcı olayları bir baĢkası ile paylaĢması ve diğer kiĢilerin 

bu konudaki tepkilerini değerlendirmesi yoluyla, yaĢamındaki olaylara yönelik yeni 

bir bakıĢ açısını geliĢtirmesini kolaylaĢtırma 

 Bireylerin baĢarılarını kutlayarak ve onları cesaretlendirerek, geliĢim göstermelerini 

destekleme 

 Kronik hastalıklar gibi sonucu değiĢemeyecek durumlara maruz kaldığında bile 

bireylere destek ve ilgi sağlayarak onların hastalıkla yaĢamayı öğrenmesine yardımcı 

olma  

Sosyal destekle ilgili bilgiler kaynağı ve türü ne olursa olsun sosyal desteğin bireyin 

zorlayıcı yaĢam olaylarıyla baĢa çıkmasında oldukça etkili olduğunu göstermektedir. 

saptanmıĢtır. Sosyal destek bireyin yaĢamındaki zorlayıcı olayların maddi ve manevi 

yüklerini hafifleterek, bireye ihtiyacı olan ilgi ve bilgi desteğini vererek baĢa çıkma gücünü 

arttırmaktadır. 

2.5.2. Zihinsel Engelli Çocukların Ebeveynlerinin Sosyal Destek Algıları ile Ġlgili 

Ülkemizde ve YurtdıĢında GerçekleĢtirilen AraĢtırmalar 

Aslan (2010), zihinsel engelli çocuğu olan anne-babaların demografik profillerini 

araĢtırmıĢ ve onları psikolojik belirtiler, sosyal destek algısı, stresle baĢa çıkma tarzı açısından 

karĢılaĢtırmıĢtır. AraĢtırma örneklemini birincil tanısı “eğitilebilir düzeyde zihinsel engelli”  

olan, 7-12 yaĢları arasındaki 105 çocuğun anne- babası  (toplam 210 kiĢi) oluĢturmuĢtur. 

AraĢtırmada, zihinsel engelli çocuğu olan anne babaların psikolojik belirtilerini ölçmek 

amacıyla Kısa Semptom Envanteri (KSE), stresle baĢa çıkma tarzlarını belirlemek amacıyla 

Stresle BaĢa Çıkma Tutumları Envanteri (SBTE) ve sosyal desteği belirlemek amacıyla Çok 
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Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda 

anne ve babaların psikolojik belirtiler açısından farklılaĢmadıkları ortaya çıkmıĢtır. Annelerin 

yaĢları ile psikolojik belirti düzeyleri arasında negatif, babaların yaĢları ve psikolojik belirti 

gösterme düzeyleri arasında pozitif bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır. Anne ve babaların eğitim 

seviyesi arttıkça genel psikolojik belirti gösterme düzeyinin arttığı saptanmıĢtır. Ailedeki 

birey sayısı ile babaların psikolojik belirti gösterme düzeyi arasında pozitif bir iliĢkinin 

olduğu bulunmuĢtur. Anne ve babaların stresle baĢa çıkma tarzları karĢılaĢtırıldığında ise, 

annelerin  “DıĢ yardım arama”, “Dine sığınma”, “Kabul” ve “BiliĢsel Yapılandırma” 

ölçeklerinde babalardan daha yüksek puanlar aldıkları saptanmıĢtır. Babaların ise, “Aktif 

Planlama”, “Kaçma” ve “Soyutlama” ölçeklerinde daha yüksek puanlar aldıkları ortaya 

çıkmıĢtır. AraĢtırmanın sosyal destek ile ilgili sonuçları, annelerin babalardan daha fazla 

sosyal destek algıladıklarını, annelerin psikolojik belirtileri ile sosyal destek algılarının 

negatif yönde  iliĢkili olduğunu ortaya koymuĢtur.  

CoĢkun  ve AkkaĢ (2009), engelli çocuğa sahip olan annelerin sürekli kaygıları ile 

sosyal destek algıları arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir.  AraĢtırmanın örneklemini, 2008-2009 

öğretim yılında KahramanmaraĢ ili Rehberlik AraĢtırma Merkezi‟ ne engelli çocuklarının 

eğitsel tanılama ve değerlendirmesi için baĢvuran 150 anne oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada veri 

toplama aracı olarak, “KiĢisel Bilgi Formu”, “Spielberger Durumluk-Sürekli Kaygı 

Envanteri” ve annelerin algıladıkları sosyal destek düzeyini belirlemek amacıyla “Çok 

Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” kullanılmıĢtır.  AraĢtırma sonucunda, engelli 

çocuğa sahip olan annelerin sürekli kaygı düzeylerinin yüksek olduğu sosyal destek düzeyiyle 

sürekli kaygı düzeyleri arasında ters iliĢkinin var olduğu görülmüĢtür. Ayrıca, annelerin 

eğitim düzeyleri ve aile gelir düzeylerinin yükselmesiyle, sürekli kaygı düzeylerinin düĢtüğü 

buna karĢın algıladıkları sosyal destek düzeyinde artıĢ olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. 

Karadağ (2009), zihinsel ve fiziksel engelli çocuklara sahip annelerin yaĢadıkları 

güçlükleri, ailelerinden aldıkları sosyal destek düzeyini ve umutsuzluk durumlarını 

incelemiĢtir. AraĢtırmada “Beck Umutsuzluk Ölçeği”, “Aileden Algılanan Sosyal Destek 

Ölçeği” ve “Bilgi Formu” kullanılmıĢtır. Annelerin; %46,3‟ünün toplumun bakıĢı açısından 

rahatsız olduğunu, %38,9‟unun çevreleri ile iletiĢim kurmakta güçlük çektiğini, %75,8‟inin 

çocuğunun geleceğinden kaygı duyduğunu, %46,3‟ünün çocuğunun engeli nedeniyle suçluluk 

duygusu yaĢadığını, %61,1‟inin çocuğunun tedavi sürecinde zorlandığını, %45,3‟ünün 

çevresinden sosyal destek görmediğini ifade ettiği saptanmıĢtır.Annelerin sosyal destek 

faktörleri ile umutsuzluk düzeyleri arasında negatif bir iliĢki olduğu, annelerin aileden 

algıladıkları sosyal destek düzeyi arttıkça umutsuzluk düzeylerinin azaldığı tespit edilmiĢtir.  



 - 37 - 

Çürük (2008), zihinsel engelli çocuğu olan annelerin kaygı ve sosyal destek 

düzeylerini karĢılaĢtıkları problemlere göre incelemiĢlerdir. AraĢtırmaya Ankara Ġl 

Merkezi‟nde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı‟na  bağlı iĢ okullarında 1. ve 4. Sınıfa  devam 

eden  zihinsel engelli çocukların anneleri (151 kiĢi) katılmıĢtır. AraĢtırmada veri toplamak 

amacıyla annelere araĢtırmacı tarafından geliĢtirilmis olan, annelere KiĢisel Bilgi Formu,   

Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Anne-Babaların Kaygı ve EndiĢe Düzeyini Ölçme Aracı  ve 

Kaner tarafından geliĢtirilmis olan Aile Destek Ölçeği kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, 1. 

Sınıfta çocuğu olan annelerin kaygı seviyelerinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmıĢtır. Her iki 

grupta da kaygının “Çocuğun Aile YaĢamına Getirdiği Sınırlılıklar”, “Ömür Boyu Bakım ve 

Aileye Getireceği  Zorluklar” alt boyutlarında yüksek olduğu saptanmıĢtır. 4. Sınıfta çocuğu 

olan annelerin sosyal destek puanları incelendiğinde, “Duygusal Destek”, “Bakım Desteği” ve 

toplam sosyal destek puanlarının 1. Sınıfta çocuğu olan annelerden daha düĢük olduğu 

saptanmıĢtır.  

Top ve Kahraman (2008),  özürlü çocuğa sahip ebeveynlerin yaĢadıkları güçlükler ve 

algıladıkları sosyal destek düzeylerini belirlemek amacıyla bir araĢtırma gerçekleĢtirmiĢtir.  

AraĢtırmaya, çocukları rehabilitasyon merkezine devam eden 60 ebeveyn  (36 anne, 24 baba) 

katılmıĢtır. Veriler; tanıtıcı özellikleri, yaĢanan güçlükleri içeren Anket Formu ve Çok 

Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇASDÖ) ile toplanmıĢtır. ÇalıĢmada, ebeveynlerin 

tamamının çocuğun bakımında güçlük yaĢadığı, %26.7‟sinin özürlü çocuğun bakımında 

destek aldığı saptanmıĢtır. Annelerin ÇASDÖ‟ nin toplamından ve bütün alanlarından 

aldıkları puanın babalardan daha düĢük olduğu ve bu farkın toplam ve aile alt ölçeği puan 

ortalamalarında önemli (p < 0.05), diğer alanlarda önemsiz (p>0.05) olduğu belirlenmiĢtir. 

Çocuklarının özürlü olmasından dolayı ebeveynlerin eĢleriyle, diğer çocuklarıyla, 

akrabalarıyla, komĢularıyla iliĢkilerinin olumsuz etkilendiği, iliĢkileri olumsuz etkilenen 

ebeveynlerin sosyal destek puan ortalamalarının düĢük olduğu belirlenmiĢtir 

Erhan (2005), zihinsel engelli çocuğu olan annelerin algıladıkları umutsuzluk ve 

karamsarlık düzeylerinin,  sosyal destek algılarının ve gelecek planlarının anne ve çocukla 

ilgili değiĢkenler açısından farklılaĢıp farklılaĢmadığını ve annelerin algıladıkları sosyal 

destek, karamsarlık düzeyleri ve gelecek planlarının onların umutsuzluğunu yordayıp  

yordamadığını  araĢtırmıĢtır. AraĢtırma grubunu, özel eğitim okullarındaki özel sınıflara 

devam eden ve sağlık raporlarına göre engel düzeyi belirlenmiĢ olan eğitilebilir ve 

öğretilebilir düzeydeki çocukların anneleri  (425 kiĢi )  oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada veriler,  

Bilgi toplama Formu, Beck Umutsuzluk Ölçeği, Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği‟ nin 

Karamsarlık Alt Boyutu, Aile Destek Ölçeği ve araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen Geleceğe 
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ĠliĢkin Plan Ölçeği kullanılarak elde edilmiĢtir.  AraĢtırma sonucunda,  annelerin algıladıkları 

umutsuzluk, karamsarlık, sosyal desteğin ve gelecek planının eğitim ve gelir düzeyine göre  

farklılaĢtığı saptanmıĢtır. Annelerin eğitim ve gelir düzeyleri düĢtükçe daha umutsuz ve 

karamsar oldukları ve daha az gelecek planı yaptıkları ve daha az sosyal destek algıladıkları 

saptanmıĢtır. Çocukların zihinsel engelinin derecesi arttıkça annelerin daha fazla karamsar ve 

umutsuz oldukları; zihinsel kapasiteleri arttıkça annelerin çevrelerinden daha çok maddi ve 

duygusal destek algıladıkları ortaya çıkmıĢtır. Sosyal destek,  karamsarlık ve gelecek planının 

annelerin yaĢadığı umutsuzluğun belirleyicisi olduğu bulunmuĢtur.  

Yurdakul ve Girli (1998), otistik ve zihinsel engelli çocuklara sahip olan anne ve 

babaların  osyal destek ağı ve algılanan desteğin psikolojik sağlıkla iliĢkisini incelemiĢ ve   

onları normal geliĢim gösteren aynı yaĢlardaki çocukların anne-babalarıyla  sosyal destek ve 

psikolojik sağlık açısından karĢılaĢtırmıĢtır. AraĢtırmaya, otistik çocuğu olan 56, zihinsel 

engelli çocuğu olan 83, normal geliĢim gösteren çocuğu olan 78 ebeveyn olmak üzere toplam 

217 kiĢi katılmıĢtır. AraĢtırmada KiĢisel Bilgi Formu, Sosyal Destek Anketi, Beck Depresyon 

Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda; engelli 

çocuğa sahip anne-babaların sosyal destek ağının engelli çocuğu olmayan anne-babalara göre 

daha sınırlı olduğu saptanmıĢtır. Algılanan Destekten memnuniyet derecesi ile depresyon 

puanları arasında negatif yönlü ve anlamlı bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır.  

Park, Glidden ve Shin (2010), Vietnam kültürüne özgü Sosyal Destek Ölçeği 

oluĢturmaya çalıĢmıĢ ve söz konusu kültürde geliĢimsel gecikmesi olan çocukların annelerinin 

sosyal destek algılarını incelemiĢtir. Bu çalıĢma kapsamında geliĢimsel gecikmesi olan ve 

olmayan çocuklara sahip 225 anne ile görüĢülmüĢtür. AraĢtırmanın sonucunda, geliĢtirilen 

sosyal destek ölçeğinin güvenirlik ve geçerliğinin yeterli düzeyde olduğu saptanmıĢtır. 

GeliĢimsel gecikmeye sahip çocukların annelerinin, geliĢimsel yetersizliğe sahip olmayan 

çocukların annelerinden daha az informal, daha fazla formal destek algıladıkları saptanmıĢtır. 

AraĢtırmada hiyerarĢik regresyon yöntemiyle annelerin yeterlik hissini yordayan değiĢkenler 

saptanmaya çalıĢılmıĢtır. Regresyon analiz sonuçları ailenin sosyo-ekonomik statüsü, annenin 

eğitim durumu, çocuğun özür derecesi ve fonksiyonel sosyal destek ve aile yönelimli desteği 

stresin anlamlı yordayıcıları olduğu saptanmıĢtır. Çocuğun özür derecesinin stres ile olumlu 

yönde iliĢkiliyken, diğer değiĢkenlerin negatif yönde iliĢkili olduğu saptanmıĢtır.  

Bailey (2007), zihinsel engelli çocuklara sahip ebeveynlerin, bu duruma uyumunu 

inceleyen 9 araĢtırmayı incelemiĢ ve bu araĢtırmaların meta analizini gerçekleĢtirmiĢtir. 

Çocuğun davranıĢ problemlerinin yoğunluğu ve sağlık problemlerinin ailenin adaptasyonuyla 
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olumsuz yönde iliĢkili olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bununla birlikte, özellikle informel sosyal 

destek (aile, arkadaĢ, eĢ) kaynaklarının ailenin uyumunu kolaylaĢtırdığı tespit edilmiĢtir.  

White ve Hastings (2004), araĢtırmalarında sosyal desteğin ulaĢılabilirlik, fayda ve  

kaynak boyutunun ağır zihinsel engelli çocukların aile ortamları üzerindeki etkisini 

araĢtırmıĢlardır. AraĢtırma çocukları ağır engelli ergen olan 33 anne-baba ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma sonuçları ebeveynlerin yüksek derecede kaygı ve depresyon 

belirtileri gösterdiğini ortaya koymuĢtur.  Sosyal destek  boyutlarından, faydalılığın ailelerin  

iyi olma durumu ile iliĢkili olduğu saptanmıĢtır. Ailelerin sosyal desteği yararlı bulma oranı 

arttıkça iyi olma durumunun arttığı ortaya çıkmıĢtır 

 Konuyla ilgili gerçekleĢtirilen araĢtırmalar, sosyal desteğin bireylerin karamsarlık, 

kaygı ve depresyon gibi olumsuz duygularını azaltan, uyum sürecini kolaylaĢtıran önemli bir 

baĢ etme kaynağı olduğunu ortaya koymuĢtur.  

2.6. Evlilik Uyumu 

Sosyal yaĢamın bir parçası olan evlilik, bireylerin uyum sağlamasını gerekli kılan bir 

beraberliktir. Ruhsal, duygusal, cinsel ve sosyal iliĢkileri içeren evlilikte uyumun sağlanmıĢ 

olması eĢlerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının temelini oluĢturan önemli etmenlerdendir 

(Çakır, 2008: 1). Evlilik konusunda yapılan çalıĢmalarda, araĢtırmacıların ilgisini çeken 

konuların baĢında eĢler arasındaki uyum gelmektedir. Bu konudaki çalıĢmalara verilen önem, 

evlilikteki uyumun ve mutluluğun bireylerin yaĢamlarından alacağı doyumla yakından iliĢkili 

olmasından kaynaklanmaktadır (Güngör & Ġlhan, 2008: 98).  Uyumlu bir evliliğe bağlı olarak 

geliĢen evlilik mutluluğu ve evlilik doyumu, insan yaĢamında önemli bir rol oynamakta ve 

evli bireylerin psikolojik sağlığını yakından etkilemektedir. Evlilik uyumu bozulmaya 

baĢladığında bu tablo, eĢler ve çocuklar açısından bir yaĢam krizine ya da travmaya 

dönüĢmektedir. Bu durum mutlu ya da mutsuz evlilik olgusunu da ortaya çıkarmaktadır. 

Uyumlu bir evlilik iliĢkisi, eĢlerin evlilikten sağladığı doyumu ve evlilik mutluluğunu 

etkilerken, diğer değiĢkenlerle birlikte gittikçe zorlaĢan sosyo-ekonomik koĢullar karĢısında 

eĢlerin psikolojik sağlığını da korumaktadır (ġardoğan & Karahan, 2005: 92) .  

Spanier (1976) evlilikte uyumu, eĢlerin günlük yaĢantıya ve yaĢantı içinde değiĢen 

koĢullara uyum sağlaması ve belirli bir süre içinde birbirlerine uygun olarak değiĢmesi 

Ģeklinde tanımlamaktadır. Sabatelli (1988)‟ye göre uyumlu evlilik eĢlerin birbirleriyle iletiĢim 

kurabildiği, evliliğin önemli alanlarında fazla anlaĢmazlık yaĢanmadığı, anlaĢmazlıkların her 

iki tarafı da hoĢnut edecek Ģekilde çözümlendiği iliĢki sürecini içermektedir. Bilen (1983), 

uyumlu bir evliliğin, eĢlerin yaĢantılarını akıllıca planlamaları ve çabalamaları sonunda 

kazanılıp, korunması gereken bir beraberlik olduğunu; bu beraberliğin uyuĢmayı, paylaĢmayı, 
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kiĢilerin görev ve sorumluluklarını olgunca kabullenmesini içerdiğini; bu durum 

sağlanamazsa eĢler arasında duygusal kopmalar yaĢanacağını belirtmiĢtir (Akt: ġener 

&Terzioğlu, 2008a:2). KıĢlak (1999)‟a göre evlilik uyumu, bir evliliğin zorunlu ve gönüllü 

niteliklerinin bir dengeye ulaĢmasıdır. Mutlu eĢler ne denli birbirlerini istedikleri için 

evlendiklerini belirtseler de, her evlilikte gelenek, görenek ve yasalara bağlı bazı 

zorunluluklar vardır. Bir evlilik tümüyle gönüllü veya tümüyle zorunlu bir iliĢki haline 

gelmiĢse, bu evlilikte uyumun bozulması, sorunların çıkması kaçınılmaz olmaktadır (s.51). 

Kastro ( 1998), evlilik uyumu sürecinin sonuçlarının birçok etken tarafından 

belirlendiğini ileri sürmüĢtür. Bu etkenler: 

•Esler arasındaki sorun yaratan farklılıklar, 

• KiĢilerarası gerilim, kiĢilerde kaygı, 

• EĢler arası doyum, 

• EĢlerde birliktelik, 

• EĢlerin iĢlevselliginde önemli olabilecek konularda fikir birliği‟dir (Akt: Çelik, 2003: 

5) 

Evlilik uyumunun bir çok araĢtırmacı tarafından farklı yönlerine odaklanılarak 

kavramsallaĢtırılması, ölçümüne yönelik farklı yaklaĢımların oluĢmasına neden olmuĢtur.  

Örneğin; Locke ve Wallece (1959) evlilik uyumunun eĢlerin evlilikleri hakkında nasıl 

hissettikleri ile iliĢkili olduğunu;  evlilik doyumu ya da mutluluğuna iliĢkin bilgilerin eĢlerin 

evlilik uyumunu ortaya koymakta yeterli olduğunu ileri sürmüĢtür. Spanier  (1976) ise, eĢler 

arasındaki uyumu, eĢlerin ayrı ayrı duyguları olarak değil de, eĢler arasındaki iliĢkinin bir 

özelliği olarak değerlendirmiĢtir. EĢler arasındaki uyumu ölçerken iletiĢim ve çatıĢma gibi 

iliĢkiyi içeren özellikleri kullanmıĢtır. Spainer‟ın hem bireysel değerlendirmeleri hem de 

iliĢkiyi ifade eden maddeleri bir araya getiren çok boyutlu Çiftler Uyum Ölçeği, 1970‟li 

yılların sonlarına doğru eĢler arasındaki uyumun ölçülmesinde çok yaygın olarak 

kullanılmıĢtır. Johnson ve ark. (1986), eĢler arasındaki uyumun beĢ ayrı bölümden oluĢtuğunu 

(eĢler arasındaki mutluluk, etkileĢim, anlaĢmazlıklar, problemler ve boĢanma eğilimi) ve 

bunların iki boyut altında toplandığını belirtmiĢlerdir. Mutluluk ve etkileĢim birinci boyutu, 

diğer üçü de ikinci boyutu oluĢturmaktadır. EĢler arasındaki mutluluk, bireyin evliliği 

hakkındaki doyum hissidir. KiĢinin hem evlilik hakkındaki genel duygularını (genel olarak 

mutlu olma, evliliğini 3 yıl öncesiyle karĢılaĢtırma ve aĢkının gücü gibi) hem de iliĢkisinin 

belirli yönleri hakkındaki duygularını (anlaĢma, aĢk ve sevgi miktarı, eĢiyle aynı fikirde 

oldukları Ģeylerin miktarı ve cinsel iliĢkileri vb.) içerir. EĢler arasındaki etkileĢim yemek 

saatleri, alıĢveriĢ, arkadaĢları ziyaret ve eğlence yerlerine gitme gibi günlük faaliyetlerde 
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eĢlerin birlikte ne kadar vakit geçirdiklerini içerir. EĢler arasındaki anlaĢmazlık ise, iliĢkideki 

sözel ve fiziksel çatıĢmanın yoğunluğu ve miktarı olarak tanımlanmaktadır. EĢler arasındaki 

problemler çabuk sinirlenme, kolayca incinme hissi, kıskançlık, kimseyle konuĢmama, evde 

çok bulunmama, savurganlık, içki ya da psikoaktif ilaç kullanma gibi eĢlerin kiĢisel özellikleri 

ya da davranıĢlarının evlilikte problem yaratıp yaratmadığıyla ilgilidir. BoĢanma eğilimi ise, 

evliliğin problemli olduğunu ve boĢanma olasılığını düĢünme gibi evlilik iliĢkisinin biliĢsel 

yönünü ve arkadaĢlarıyla ya da eĢiyle boĢanma olasılığı hakkında konuĢma ve eĢten ayrılma 

gibi davranıĢları içermektedir. Erel ve Burman (1995) ise,  yaptıkları meta-analiz 

çalıĢmasında eĢler arasındaki uyum ile ilgili olan 68 araĢtırmayı incelemiĢler ve bu çalıĢmaları 

3 boyuttan birine yerleĢtirmiĢlerdir. Bu boyutlar; eĢler arasındaki doyum (eĢler arasındaki 

uyumu ahenk, doyum, gerilim çerçevesinde pozitif ya da negatif olarak değerlendiren 

çalıĢmalar), eĢler arasındaki çatıĢma (eĢler arasındaki fiziksel ve sözel saldırganlığın sıklılığı 

ve yoğunluğunu ölçmeye çalıĢan araĢtırmalar) ve evlilik koalisyonudur (Akt: Yılmaz, 2001: 

2)  

 Yukarıda özetlenen bilgiler çok boyutlu olan eĢler arasındaki uyumun, nasıl 

tanımlanması, içinde hangi boyutların olması ve bir ölçek altında toplanıp toplanmamasına 

iliĢkin araĢtırmacıların görüĢ ayrılıklarının 1900‟lü yılların sonuna kadar sürdüğünü ve bu 

tartıĢmaların halen devam etmekte olduğunu göstermektedir 

  

2.6.1. Zihinsel Engelli Çocukların Ebeveynlerinin Evlilik Uyumları ile Ġlgili Olarak 

Ülkemizde ve Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen AraĢtırmalar 

ġardağ (2010), zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin evlilik uyumlarını yordayan 

değiĢkenleri incelemiĢtir. AraĢtırma zihinsel engelli çocuğa sahip 261 anneyle 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin stresle basa çıkma 

tarzları Stresle BaĢa Çıkma Tarzları Ölçeği, aile sosyal desteği  Aile Destek Ölçeği  ve evlilik 

uyumu Çift Uyum Ölçeği  ile belirlenmiĢtir. Çocukların cinsiyet ve yaĢları ile annelere  iliĢkin 

bazı demografik değiskenlerle ilgili bilgiler arastırmacı tarafından geliĢtirilen 

KiĢisel Bilgi Formu ile elde edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, zihinsel engelli çocuk sahibi 

annelerin evlilik uyumlarını yordayan en önemli değiĢkenlerin sırasıyla yakın iliĢki desteği, 

stresle baĢa çıkmada iyimser yaklaĢım ve duygusal destek olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

 Özekes ve diğ.,  ( 1999), zihinsel engelli veya  otistik çocuğu  olan ailelerde ortaya 

çıkan değiĢiklikleri  incelemiĢlerdir.  Bu amaçla, zihinsel engelli çocuğu olan 104, otistik 

çocuğu olan  65, normal geliĢim gösteren çocuğu olan 99 kiĢiye, Birtchell EĢ Değerlendirme 

Ölçeği uygulanmıĢtır. Engelli veya otistik çocuğu olan ailelerin puanları  “Bağımlılık” , 
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“Kopukluk”, “Kontrolcülük” ve  “Güvenebilirlik”   alt boyutlarında çocukları normal geliĢim 

gösteren ailelerin puanlarıyla karĢılaĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın 2. kısmında ise, ailelerden 

engelli çocuk doğmadan önceki evlilik iliĢkilerini değerlendirmeleri istenmiĢ ve bununla 

birlikte yarı yapılandırılmıĢ bir mülakat yapılmıĢtır. AraĢtırma sonuçları, engelli çocuğu olan 

ailelerin eĢlerini, normal ailelere göre daha yönlendirici, güvenilir ve daha az bağımlı olarak 

değerlendirdiğini ortaya koymuĢtur. Engelli çocuğun doğumundan sonra eĢlerin birbirlerini 

daha yönlendirici ve daha bağımlı olarak değerlendirdiği saptanmıĢtır. 

Hatton ve diğ.,  (2009),  engelli bir çocuğa sahip olmanın, ilk beĢ yıl içerisinde aile 

kompozisyonunda bir değiĢiklik yaratmadığını ve ekonomik farklılıkların bu değiĢim 

üzerindeki etkisini incelemiĢtir. ÇalıĢmalarında ülkelerinde gerçekleĢtirilen “Millennium 

Cohort Study”‟nin  verileri değerlendirilmiĢtir. Ġlgili çalıĢmada, 2000-2002 yılları arasında 

doğan çocukların yaĢamlarının ilk beĢ yılında ailelerinde yaĢanılan değiĢimler izlenmiĢtir. 

AraĢtırmanın ilk aĢamasında aileler bebekleri 9 aylıkken ( 18.552 aile), 3 yaĢındayken 

(15.590 aile) ve 5 yaĢındayken incelenmiĢlerdir. AraĢtırma verileri, ailelerle bilgisayar 

ortamında gerçekleĢtirilen görüĢmeler, ailelerin anket doldurması ve çocukların biliĢsel olarak 

test edilmesi yoluyla toplanmıĢtır. AraĢtırma sonuçları, geliĢimsel gecikmesi olan çocukların 

ailelerinde 2 ebeveyni ile yaĢama oranının daha düĢük olduğunu saptamıĢtır. Sosyo-ekonomik 

düzeyi düĢük olan geliĢimsel gecikmeye sahip çocukların ailelerindeki boĢanma oranının en 

yüksek  oranda gerçekleĢtiği saptanmıĢtır. 

Krenow, Graham ve Gharaibelh ( 2011) , engelli çocuğa sahip Arap ailelerinde bakım 

zorlukları, aile fonksiyonları, evlilik kalitesi ve bütünlük duygusunu incelemiĢtir. AraĢtırmaya 

çocukları engelli olan 300, çocukları engelli olmayan 100 ebeveyn katılmıĢtır. AraĢtırmada 

Aile Değerlendirme Anketi, Evlilik Kalitesi Anketi ve Ailede Bütünlük Anketi kullanılmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda, zihinsel engelli çocuklara sahip ebeveynlerin ailelerinde daha fazla 

fonksiyon problemi, düĢük evlilik uyumu ve bakım zorluğu yaĢandığı saptanmıĢtır.  

Stoneman ve diğerleri (2006),  zihinsel engelli çocuklara sahip ebeveynlerin 

yaĢamlarındaki stresörler, problem çözme becerileri ve evlilik uyumları arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢtir. AraĢtırmalarını 67 ebeveyn ile gerçekleĢtirmiĢtir. AraĢtırma sonucunda çiftlerin 

ortalama bir evlilik uyumuna sahip oldukları görülmüĢtür. Stres yükseldiğinde evlilik 

uyumlarının da düĢtüğü saptanmıĢtır.  

Risdal ve Singer (2004), zihinsel engelli çocuklara sahip ebeveynlerin evlilik 

uyumlarını inceleyen araĢtırmaların sonuçlarını meta-analiz yöntemi ile inceleyip, 

özetlemiĢlerdir. Bu amaçla Kuzey Amerika‟da gerçekleĢtirilen  konuyla ilgili 1975 ile 2003 

yılları arasında gerçekleĢtirilen  13 araĢtırma  gözden geçirilmiĢtir. Gözden geçirilen 
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araĢtırmalarda  mental  retardasyonun  yanı sıra fiziksel yetersizlikler, otizm ve  serebral palsi 

gibi farklı engellilik türleri de yer almaktadır. Gözden geçirilen araĢtırmalarda engelli 

bireylerin ailelerinin evlilik uyumu açısından Ģiddeti yoğun olmasa da sorunlar yaĢadığı  

saptanmıĢtır.  

Bristol ve. diğ. (1988),  engelli çocuğu olan ailelerin çocuk 6 yaĢına gelmeden daha 

yüksek oranda boĢanma gösterdiğini belirtmiĢtir. Bu ebeveynlerin çevreden daha az teĢvik 

aldığını ve belki de bu yüzden kurumlara daha fazla yöneldiğini ifade etmiĢtir. Söz konusu 

araĢtırmada, engelli çocukları olan ailelerin engelli çocuğu olmayan ailelerden daha fazla, 

çocuğun fiziksel bakımı, ekonomik zorluklar ve sosyal izolasyondan kaynaklanan kaygı ve 

depresyon yaĢadıkları saptanmıĢtır  

Zihinsel engelli çocukların ebeveynlerinin evlilik yaĢantıları ile ilgili gerçekleĢtirilen 

çalıĢmaların daha çok yurt dıĢında gerçekleĢtirildiği dikkat çekmektedir. GerçekleĢtirilen 

çalıĢmalarda engelli bir çocuğa sahip olmanın eĢlerin birbirleriyle iliĢkilerinde olumsuz 

değiĢimler yaĢaması ile bağlantılı olduğu dikkat çekmektedir.  Ancak bu durumun tersi 

yönünde de araĢtırmalar mevcuttur. Bu araĢtırmaların bir kısmında engelli çocukların 

ebeveynlerinin evlilik uyumunun diğer ebeveynlerin evlilik uyumundan farklı olmadığı 

(Young  ve Roopnarine, 1994),  (Donovan, 1988, Akt:  Kersh ve Ark. 2006), hatta bazen 

engelli bir çocuğu sahip olmanın evlilik iliĢkisine katkıda bulunan bir durum olduğu 

(Kokkonen,& Jarvelin, 1996, Rimmerman & Turkel, 2003; Hasting & Taunt, 2002 Akt: 

Risdal& Singer, 2004 ; Doğan & Arslan, 2008) saptanmıĢtır.  

2.7.Çocukla Ġlgili ĠĢbölümü 

 

Düzenli bir aile yaĢantısının oluĢturulması ve devam ettirilebilmesi için evde çeĢitli 

faaliyetlerin yürütülmesi gereklidir. Evle ilgili faaliyetler, ev halkının yapmak zorunda 

olduğu, ev halkı tarafından yapılamadığı takdirde ücretli yardımcı tarafından yapılan iĢler 

olarak tanımlanmaktadır. Bu faaliyetler; evin temizlik ve bakımı, çocuk bakımı ve eğitimi, 

bütçenin planlanması, alıĢveriĢ, beslenme ve evle ilgili tamir iĢleri Ģeklinde gruplandırılabilir. 

Her ailenin günlük yaĢamının bir parçası olan bu faaliyetler sayesinde aileler düzenli bir hayat 

sürdürebilirler. Ev ile ilgili faaliyetlerin düzenli yürütülmesi ve devamlılığın sağlanması 

oldukça yorucu ve zordur. Ortaya çıkan aksaklıklar aile bireylerinin geliĢimlerini 

etkilemektedir(Gültekin & Bener, 2008:2 ).  

 Toplumumuzda gerek geleneksel, gerekse çağdaĢ görüĢe bağlı olarak evle ilgili 

faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesinde temel sorumluluğun kadına ait olduğu düĢüncesi yaygındır. 

Eve iliĢkin faaliyetlere erkeklerin katılımı genellikle ya alıĢveriĢ gibi dıĢa dönük etkinliklerle 
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sınırlı kalmakta, ya da kadının hastalığı, tatil ve yolculuk gibi nedenlerle yokluğu ve 

yorgunluğuyla bağlantılı olarak devreye girmektedir  (Gültekin &Bener, 2008: 2).  

 Ailede fiziksel engelli bir çocuğa sahip olmak, bakım sorumluluklarının fazla olması 

nedeniyle ebeveynler üzerinde fiziksel yüklenme yaratabilmektedir. Erickson ve Upshur 

(1989) ailelerin yemek hazırlama, kiĢisel bakım, ilaç verme, banyo yaptırma, tehlikeden 

koruma, giydirme, diĢ bakımı, tuvalet, yemek yedirme, bez değiĢtirme, öfke nöbetleri, 

merdiven kullanma, tekerlekli sandalye kullanma, kendine zarar veren davranıĢları önleme 

alanlarında zorlandıklarını ve yardım gereksinimleri olduğunu ifade etmiĢlerdir. Essex ve 

Hong (2005), annelerin evdeki iĢlerle ilgili sorumluluklarının daha fazla olduğunu buna karĢın 

babaların da zihinsel engelli çocuklarının ve evlerinin bakımlarında görev aldıklarını 

belirtmiĢlerdir (Akt: Sarı, 2007: 4). 

 Wallender (1989), tanımladığı risk dayanıklılığı modelinde engelli bireylere bakmanın 

stresi üzerinde etkili olan faktörleri tanımlamıĢtır. Bakım alan kiĢinin fonksiyon seviyesinin 

bakan kiĢinin stresi üzerinde etkisi olduğunu belirtmiĢtir. King (1999), Wallender‟ın modelini 

geniĢleterek profesyonel destek algısının da stres düzeyi üzerinde etkili olduğunu ileri 

sürmüĢtür. Aile odaklı servislerin bakım verenler üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu 

belirtmiĢtir. Pearlin (1990) „in bakım verenlerin stresine iliĢkin modelinde ise, sosyal destek 

ve bakım verenin özyeterliliğinin algılanan stres üzerinde etkili olduğunu söylemiĢtir. Son 

olarak Raina (2004), Wallender, King ve Pearlin‟in kuramlarının temel kavramlarını bir araya 

getirmiĢtir. Bakım verenlerin stresine aracılık eden faktörleri geçmiĢ yaĢantılar ve bağlam, 

çocuğun karekteristikleri, bakım verenin  gerginliği, intrapsiĢik faktörler ve baĢa 

çıkıcı/destekleyici faktörler olarak tanımlamıĢtır (Akt: Murphy ve diğ.., 2006:181).  

 

2.7.1.Zihinsel Engelli Çocukların Ebeveynlerinin Çocuğun Bakımında ĠĢbölümü Ġçinde 

Olması ile Ġlgili AraĢtırmalar 

 

Taylor, Hawle ve Low  (2010), zihinsel engelli çocuklara sahip annelerin yaĢadıkları 

zorlukları derinlemesine görüĢme yöntemiyle incelemiĢ ve çalıĢmalarını 8 kiĢiyle 

gerçekleĢtirmiĢtir. AraĢtırma sonucunda ailelerin depresif ve kaygılı olduğu, eĢlerinin çocuk 

bakımına yardımcı olmaması nedeniyle sıkıntılar yaĢadıkları tespit edilmiĢtir.  

Oh ve Othelia  (2009), zihinsel engelli çocukları olan annelerin algıladıkları bakım 

yükü ve sosyal desteği incelemiĢtir. AraĢtırmacılar çalıĢmalarını Kuzey Kore‟de yaĢayan 181 

anne ile gerçekleĢtirmiĢtir. ÇalıĢmalarında, “Bakım Yükü Anketi”, “Sosyal Destek Envanteri” 
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kullanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda annelerin yoğun düzeyde bakım yükü hissettiği ve sosyal 

desteğin bakım yükünü azaltmada olumlu bir etkisi olduğu saptanmıĢtır.  

Murphy ve diğ. (2006), zihinsel engelli çocukları olan ebeveynlerin sağlık algılarını 

değerlendirmiĢtir. AraĢtırmaya katılan 40 ebeveyn, kendilerini bakım verme stresi, bakım 

yükünü paylaĢma, gelecek kaygısı ve baĢa çıkma stratejileri açısından değerlendirmiĢlerdir. 

AraĢtırma sonucunda ebeveynlerin %41‟i sağlıklarının gitgide kötülediğini, psikososyal 

enerjilerinin azaldığını ifade etmiĢtir. AraĢtırmaya katılan annelerin çocuklarının bakımı ile 

ilgili daha fazla sorumluluk aldığı ve bu yüzden zorlandığı tespit edilmiĢtir.  

Simmerman, Blacher ve Baker ( 2001),   birden fazla engeli olan bireylerin ailelerinde 

babanın çocuk bakımına katılımının derecesini ve bunun evlilik uyumu üzerindeki etkisini 

incelemiĢtir. AraĢtırma sonucunda,  annelerin önemli bir kısmının eĢlerinin çocuk bakımına 

katılımından memnun olduğunu, babanın katılım  derecesinden çok annenin buna yönelik 

memnuniyet derecesinin ebeveynlerin evlilik uyumlarında olumlu  etkileri olduğu 

saptanmıĢtır. 

                                            BÖLÜM III 

 

  YÖNTEM 

Bu bölümde araĢtırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları, verilerin 

toplanması ve verilerin analizinde kullanılan istatistiksel yöntem ve teknikler hakkında bilgi 

verilmiĢtir. 

3.1. AraĢtırma Modeli 

Bu araĢtırmada iliĢkisel tarama modeli kullanılmıĢtır. Tarama modelleri geçmiĢte ya 

da halen var olan bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan araĢtırma  

yaklaĢımlarıdır. AraĢtırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koĢulları içerisinde ve 

olduğu gibi tanımlanmaya çalıĢılır. Onları herhangi bir Ģekilde değiĢtirme ve etkileme çabası 

gösterilmez. ĠliĢkisel tarama modeli iki veya daha fazla değiĢken arasındaki birlikte değiĢimin 

varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araĢtırma modelidir. Tarama yoluyla 

bulunan iliĢkiler gerçek bir neden-sonuç iliĢkisi olarak yorumlanamaz (Karasar,1998). 

3.2. Evren ve Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini Ġstanbul ilinde 6-12 yaĢları arasındaki zihinsel engelli çocuklara 

çocuklara sahip olan ebeveynler oluĢturmaktadır.  AraĢtırma örnekleminde yer alacak birey 

sayısı belirlenirken, BaĢbakanlık Özürlüler Ġdaresi‟nden bilgi alınmıĢtır. Ġstanbul ilinde 6-12 

yaĢları arasındaki zihinsel engelli sayısının 3.832 olduğu saptanmıĢtır. (Bkz. Ek.1)  Betimsel 
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çalıĢmalarda örneklemdeki birey sayısının evrenin %10‟unundan az olmamasına dikkat 

edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Arlı & Nazik, 2001). Bu bilgiden yola çıkarak ve 

Yazıcıoğlu ve Erdoğan‟ın (2004)  araĢtırmacılara bir kolaylık olması bakımından = 0.05 için 

-
 0.03, 

- 
0.05 ve 

-
 0.10 örnekleme hataları için farklı evren büyüklüklerinden çekilmesi 

gereken örneklem büyüklüklerinin hesaplandığı aĢağıda yer verilen tablodan da yararlanılarak 

örneklemdeki birey sayısı saptanmıĢtır. AĢağıda yer verilen tabloda 5000 kiĢilik evren 

büyüklüğü için, 0.05 örnekleme hatasıyla p=0.5, q=0.5 değerleri için önerilen örneklem 

büyüklüğünün 357 olduğu görülmektedir.  

 

 

Tablo.1. = 0.05 Ġçin Örneklem Büyüklükleri 

Evren 

Büyük- 

Lüğü 

+
-
 0.03 örnekleme 

hatası (d) 

+
-
0.05 örnekleme hatası 

(d) 

+
-
0.10 örnekleme hatası 

(d) 

p=0.5 

q=0.5 

p=0.8 

q= 

0.2 

p=0.3 

q=0.7 

p=0.5 

q=0.5 

p=0.8 

q= 0.2 

p=0.3 

q=0.7 

p=0.5 

q=0.5 

p=0.8 

q= 0.2 

p=0.3 

q=0.7 

100 92 87 90 80 71 77 49 38 45 

500 341 289 321 217 165 196 81 55 70 

750 441 358 409 254 185 226 85 57 73 

1000 516 406 473 278 198 244 88 58 75 

2500 748 537 660 333 224 286 93 60 78 

5000 880 601 760 357 234 303 94 61 79 

10000 964 639 823 370 240 313 95 61 80 

25000 1023 665 865 378 244 319 96 61 80 

50000 1045 674 881 381 245 321 96 61 81 

100000 1056 678 888 383 245 322 96 61 81 

1000000 1066 682 896 384 246 323 96 61 81 

100 

Milyon 

1067 683 896 384 245 323 96 61 81 

 

  Bu araĢtırmada, olasılığa dayalı örnekleme türlerinden oranlı küme örnekleme 

yöntemi kullanılmıĢtır. Oranlı küme örnekleme yönteminde evren öncelikle araĢtırma 

bulguları açısından farklılık göstereceği düĢünülen değiĢkenlere göre alt evrenlere 
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ayrılmaktadır. Her bir alt evrenden onun alt evren içindeki oranını yansıtacak Ģekilde grup 

seçilmektedir. Böylece her alt evrenin örnekleme girme Ģansı bütün içindeki oranlarını 

yansıtacak Ģekilde eĢit olmaktadır (Karasar, 1995). AraĢtırma örneklemi oluĢturulurken önce 

Ġstanbul ilindeki tüm ilçelerin listesi alınmıĢ ve ilçelerin her biri bir küme olarak kabul 

edilmiĢtirDaha sonra bu ilçelerden basit yansız örnekleme yoluyla Çatalca, Beylikdüzü,  

Büyükçekmece, Esenyurt,  Beyoğlu, ġiĢli  ilçeleri seçilmiĢtir. AraĢtırmada yer alan, 6-12 

yaĢları arasındaki zihinsel engelli çocuklara hizmet veren ebeveynlere bu bölgede hizmet 

veren Beylikdüzü Rehberlik AraĢtırma Merkezi ve ġiĢli Rehberlik AraĢtırma Merkezi 

aracılığıyla ulaĢılmıĢtır. Çocukların eğitsel zihinsel değerlendirmelerini yapan psikolojik 

danıĢmanlar, ebeveynlere araĢtırmacı tarafından hazırlanan; çalıĢmanın  amacı hakkında bilgi 

içeren bir yazı ve sözel açıklama yoluyla bilgi vermiĢtir (Bkz. Ek-2). Katılım konusunda 

gönüllülüğünü ifade eden veliler ölçme araçlarını yanıtlamıĢtır.  

Eğitsel  tanılama için gelen veliler çalıĢmaya katılma konusunda  beklenen gönüllük 

düzeyinde olmamıĢtır. Ölçme aracının uygulanmasını sağlayan psikolojik danıĢmanlar genel 

olarak ailelerin eğitim düzeylerinin düĢük olmasının da ölçeklerin istenilen oranda 

doldurulmamasına neden olabileceğini belirtmiĢlerdir. AraĢtırmada 237 anne-babadan veri 

toplanabilmiĢtir. Bunların da 37‟sinin eksik doldurulduğu saptanmıĢtır. AraĢtırma örneklemini 

200 kiĢi oluĢturmuĢtur.  

Örneklemin % 62‟sini ( 124 kiĢi) anneler,  %38‟ni (76 kiĢi)  babalar oluĢturmuĢtur. 

Anne ve babaların yaĢları 25-57 arasında değiĢmekte olup, yaĢ ortalaması 38‟dir. Anne-

babaların % 96‟sı ( 192 kiĢi)evli, %2.5‟i  (5 kiĢi) boĢanmıĢ olup,  %1‟i (2 kiĢi)  ise, eĢinden 

ayrı yaĢamaktadır. 

AraĢtırma örneklemindeki anne-babaların özellikleri aĢağıda tablolar halinde  

özetlenmiĢtir. AraĢtırma örneklemindeki anne babaların eğitim gruplarına göre dağılımı 

Tablo-2 de,  meslek gruplarına göre dağılımı Tablo-3‟de, sahip oldukları çocuk sayısına göre 

dağılımı Tablo-4‟te,  çocuklarının cinsiyetlerine göre dağılımı Tablo-5‟te,  çocuklarının 

yaĢlarına göre dağılımı Tablo-6‟da,  çocuklarının engel durumuna göre dağılımı Tablo-7‟de, 

çocuklarının özel eğitimden yararlanma sürelerine göre dağılımı ise Tablo-8‟de verilmiĢtir.  
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Tablo-2. Araştırma örneklemindeki anne-babaların eğitim düzeylerine göre dağılımını 

gösteren tablo  

ARAġTIRMAYA 

KATILAN 

KĠġĠ 

SAYISI 

% EĞĠTĠM 

DURUMLARI 

KĠġĠ 

SAYISI 

% 

 

 

 

ANNE 

 

 

 

124 

 

 

 

62 

Okur-yazar 14 7 

Ġlkokul  68 34 

Ortaokul 15 7.5 

Lise 18           9 

Üniversite 8 4 

Lisansüstü 1 .5 

 

 

BABA 

 

 

76 

 

 

38 

Okur-Yazar 7 3.5 

Ġlkokul 31 15.5 

Ortaokul 14 7 

Lise 14 7 

Üniversite 10 5 

TOPLAM 200 100  200 100 

 

 

Tablo - 2 incelendiğinde araĢtırmaya katılan annelerin 14' ünün (%7) okur-yazar, 68' inin 

(%34) ilkokul, 15' inin (%7.5) ortaokul, 18' inin (%9) lise, 8' inin (%4) üniversite, 1' inin (%5) 

lisansüstü eğitim aldığı; babaların, 7'sinin ( %3,5) okur-yazar, 31' inin (%15.5) ilkokul, 14' 

ünün (%7) ortaokul, 14' ünün (%7) lise, 10' unun (%5) üniversite mezunu olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo-3 Araştırma örneklemindeki anne-babaların mesleklerine göre dağılımını gösteren 

tablo   

  

ARAġTIRMAYA 

KATILAN 

KĠġĠ 

SAYISI 

% MESLEKLER KĠġĠ 

SAYISI 

% 

 

 

ANNE 

 

 

124 

 

 

62 

Ev Hanımı 115 57.5 

Kamu Memur 5 2.5 

Özel sektör 3 1.5 

ĠĢçi 1 .5 

 

 

 

BABA 

 

 

 

76 

 

 

 

38 

Kamu Memur 12 6 

Özel sektör 13 6.5 

Kamu iĢçi 1 .5 

ĠĢçi 22 11 

Serbest Meslek 14 7 

Düzenli iĢi yok 8 4 

ÇalıĢmıyor 6 3 

TOPLAM 200 100  200 100 

 

Tablo-3 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan annelerin, 115' inin (%57.5) ev hanımı, 5' 

inin (%2.5) kamu memuru olduğu; 3'ünün (%1.5) özel sektörde çalıĢtığı, 1'inin ise (%5) iĢçi 

olduğu görülmektedir. Babaların 12'sinin (%6) kamu memuru, 22'sinin (%11) iĢçi olduğu; 

13'ünün (%6.5) özel sektörde, 1'inin (%5) kamuda iĢçi olarak çalıĢtığı; 14‟ünün (%7) serbest 

meslek sahibi olduğu, 8'inin (%4) düzenli iĢinin bulunmadığı, 6'sının ise (%3) çalıĢmadığı 

görülmektedir. 

Tablo-4.Araştırma örneklemindeki anne-babaların sahip oldukları çocuk sayısına 

göre dağılımını gösteren tablo 

ÇOCUK SAYISI KĠġĠ % 

1 53 26,5 

2 77 38,5 

3 44 22,0 

4 12 6,0 

5 4 2,0 

6 6 3,0 

7 4 2,0 
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Toplam 200 100,0 

 

Tablo-4 incelendiğinde, araĢtımaya katılan anne-babaların 53'ünün (%26.5) 1, 77' 

sinin (%38.5) 2, 44'ünün (%22.0) 3, 12'sinin (%6.0) 4, 4'ünün (2.0) 5, 6'sının (%3.0) 6, 4'ünün  

(%2.0) ise 7 çocuk sahibi olduğu görülmektedir. 

Tablo-5 Araştırma örneklemindeki anne-babaların sahip oldukları çocuklarının cinsiyetlerine 

göre dağılımını gösteren tablo  

ÇOCUĞUN  

CĠNSĠYETĠ 

KĠġĠ % 

Kız 78 39 

Erkek 122 61 

Toplam 200 100 

   

Tablo-5 incelendiğinde araĢtırmaya katılan anne-babaların 78‟inin (%39) kız, 

122‟sinin (%61) erkek çocuğu olduğu görülmektedir.   

 

Tablo- 6 Araştırma örneklemindeki anne-babaların çocuklarının yaşlarına göre dağılımını 

gösteren tablo   

ÇOCUĞUN YAġI KĠġĠ % 

6 41 20,5 

7 20 10,0 

8 20 10,0 

9 11 5,5 

10 27 13,5 

11 26 13,0 

12 55 27,5 

Toplam 200 100,0 

 

Tablo-6‟da anne-babaların çocuklarının yaĢlarına göre dağılımları incelendiğinde, 

41‟inin (%20.5) 6, 20'sinin (%10) 7, 20'sinin (%10) 8, 11' inin (%5.5) 9, 27' sinin (%13.5) 10, 

26' sının (%13) 11, 55' inin ise (%27.5) 12 çocuk sahibi olduğu görülmektedir. 

 

 

Tablo-7 Araştırma örneklemindeki anne-babaların çocuklarının engel durumlarını gösteren 

tablo  



 - 51 - 

 

ENGEL DURUMU KĠġĠ % 

Sadece zihinsel engeli olan 

çocuğa sahip 

 

92 

 

46 

Birden fazla engeli olan 

çocuğa sahip 

 

108 

 

54 

TOPLAM 200 100 

 

Tablo-7 incelendiğinde, anne-babaların 92' sinin (%46) sadece zihinsel engeli olan 

çocuğa; 108' inin (%54) ise birden fazla engeli olan çocuğa sahip oldukları görülmektedir. 

Yukarıda tablolar halinde özetlenen bilgilere ek olarak araĢtırmaya katılan 

ebeveynlerin 112‟si (%56) yaĢamında kendisini üzen, derinden etkileyen bir stresör 

olmadığını, 88‟i (%44) böyle bir stresörün olduğunu söylemiĢtir.  

3.3. Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada ebeveynlerin stresi “Algılanan Stres Ölçeği”, çevrelerinden algıladıkları 

sosyal destek  “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği”, çocuklarının bakımıyla ilgili 

iĢbirlikleri “Çocukla Ġlgili ĠĢbölümü Ölçeği” evlilik uyumları “Evlilikte Uyum Ölçeği” 

kullanılarak değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmada yer alan ebeveynler ve çocuklarına iliĢkin kiĢisel 

ve sosyo-demografik veriler araĢtırmacı  tarafından geliĢtirilen “Bilgi Formu” aracılığıyla 

toplanmıĢtır.  

3.3.1.AlgılananStresÖlçeği:  Ölçek Cohen, Kamarck ve Mermelstein  tarafından 1983  

yılında geliĢtirilmiĢtir. Bireylerin son bir ay içerisinde yaĢadıkları stresli durumları 

değerlendirmeye yönelik 14 maddeden oluĢan, 5‟li likert tipi bir ölçektir. Ölçekten alınan 

yüksek puanlar bireyin stres düzeyinin yüksekliğini belirtmektedir.  

3.3.1.1. Algılanan Stres Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliği : Ölçeğin Türk örnekleme 

uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalıĢmaları  Eskin, Dereboyu, Harlak ve Demirkıran  

(2009) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma Adnan Menderes Üniversitesi‟nde eğitim 

görmekte olan ve çalıĢmaya gönüllü olarak katılan 234 öğrenci ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın sonucunda ölçeğin içtutarlılığının 0.84  olduğu saptanmıĢtır. Test-tekrar test 

katsayısı ise, 0.87 olarak hesaplanmıĢtır. ASÖ‟den elde edilen stres puanlarının, yaĢam 

olayları ve depresyon ile pozitif yönde, yaĢam doyumu, öz-saygı ve algılanan sosyal destek 

puanlarıyla negatif yönde bağıntı katsayısına sahip olduğu bulunmuĢtur. Yapılan faktör 

çözümlemeleri ölçeğin yetersiz öz-yeterlilik ve stres/rahatsızlık algısı olmak üzere iki faktörlü 

bir yapıda olduğunu ortaya koymuĢtur. (Bkz. EK-3) 
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3.3.1.2 Algılanan Stres Ölçeği’nin Puanlanması: 1,2, 3,8, 11, 12 numaralı maddelerde 

“Hiçbir zaman” seçeneği  “0” puan, “ Neredeyse Hiçbir zaman” seçeneği  “1” puan,  “Bazen” 

seçeneği “ 2 puan” “Oldukça Sık” seçeneği  “3” puan, “Çok sık” seçeneği , “4” puan ile 

değerlendirilmektedir.4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 nolu maddeler ters yönlü olduğundan “Hiçbir zaman 

seçeneği “4” puan,  “Neredeyse Hiçbir zaman” seçeneği  “3” puan,  “Bazen” seçeneği “ 2 

puan” “Oldukça Sık” seçeneği  “1” puan, “Çok sık” seçeneği , “0” puan ile 

değerlendirilmektedir. Puanların yükselmesi algılanan stresin yükselmesi anlamına 

gelmektedir. 

3.3.2. Çok  Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği: Ölçek Zimet, Dahlem, Zimet ve 

Farley (1988) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Ölçek 12 maddeden oluĢan bireyin sosyal desteği ile 

ilgili kaynağın yeterliliğine iliĢkin algısını ölçen “ Tamamen Katılmıyorum” (1) ile “ 

Tamamen Katılıyorum” (7) arasında değiĢen 7‟li likert tipinde bir kendini değerlendirme 

ölçeğidir. Ölçek algılanan sosyal desteğin kaynağını aile, arkadaĢlar ve anlamlı diğerleri 

olmak üzere üç altboyutta ölçebilmektedir. 

3.3.2.1. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Geçerlik  ve Güvenirliği: 

 Ölçeğin Türkçeye ilk adaptasyonu Eker ve Arkar tarafından 1995 yılında  

yapılmıĢtır. 2001 yılında gerçekleĢtirilen gözden geçirme çalıĢmasında aile ve anlamlı 

diğerleri ile ilgili kavramlar üzerinde çalıĢılarak bazı değiĢiklikler yapılmıĢ; ölçeğin 

psikometrik özellikleri psikiyatri, cerrahi ve normal örneklem üzerinden elde edilen verilerde 

test edilmiĢtir. Ölçeğin Türkçe formu, orijinalinde olduğu gibi algılanmıĢ sosyal desteğin 

kaynağını gösteren (arkadaĢ, aile ve anlamlı diğerleri) üç alt ölçekten ve 12 maddeden 

oluĢtuğu saptanmıĢtır. Ölçeğin güvenirlik çalıĢmaları, 0.80 ile 0.95 arasında değiĢen 

yüksek tutarlılık düzeylerine sahip olduğunu göstermektedir (Eker, Arkar ve Yaldız, 2001)  

(Bkz.Ek-4)  

3.3.2.2. Çok  Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Puanlaması: Ölçekte 3 farklı alt 

boyut bulunmaktadır. Ölçekteki maddelerin alt boyutlara göre dağılımı Ģöyledir:  

Algılanan sosyal destek alt boyutunda yer alan maddeler: 11, 4, 3, 8 numaralı 

maddeler. 

Özel bir insandan algılanan sosyal destek  boyutunda yer alan maddeler: 10, 5, 2, 1 

numaralı maddeler 

ArkadaĢtan alınan sosyal destek ile ilgili maddeler: 7, 6, 12, 9 numaralı maddeler 

Her bir madde 1-7 arasında puanlanmaktadır. Her alt ölçekte dört maddenin puanları 

toplanarak alt ölçek puanları, bütün alt ölçek puanları toplanarak da ölçeğin toplam puanı elde 

edilmektedir. Ölçeğin tamamından alınabilecek en düĢük puan 12 ve en yüksek puan 84‟tür. 
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Elde edilen puanın yüksek olması algılanan sosyal desteğin yüksek olduğunu göstermektedir ( 

Eker, Arkar ve Yaldız, 2001). 

3.3.3. Çocukla Ġlgili ĠĢbölümü Anketi:  Çocuk bakımı ve eĢler arasındaki iĢbölümünü 

değerlendirmek için oluĢturulmuĢtur. 24 maddeden oluĢmaktadır. 

3.3.3.1. Çocukla Ġlgili ĠĢbölümü Anketi’nin Geçerlik ve Güvenirliği: Seral tarafından 1998 

yılında geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı 0 .81 „dir (Seral, 1998) (Bkz. Ek-5) 

3.3.3.2. Çocukla Ġlgili ĠĢbölümü Anketi’nin Puanlaması: Ankette,  anne-babanın birlikte 

yaptıkları iĢler için “1” puan diğer seçenekler için 0 puan verilir. Anketten alınan puanların 

yükselmesi anne ve baba arasında iĢbölümünün artması anlamına gelmektedir.  

3.3.4. Evlilikte Uyum Ölçeği: Evlilik uyumunu değerlendirmek amacıyla Locke ve Wallace 

tarafından 1987 yılında geliĢtirilen ölçek 15 maddeden oluĢmaktadır. Ölçek, hem genel 

evlilik doyumunu ya da niteliğini ölçmekte (madde-1), hem de çeĢitli konularda (aile 

bütçesi, duyguların ifadesi, arkadaĢlar, cinsellik, toplumsal kurallar, yaĢam felsefesi) 

(madde 2-9) anlaĢma ya da anlaĢmama ile iliĢki tarzını (boĢ zaman, ev dıĢı etkinlikler, 

çatıĢma çözme, güven)  (madde10-15) ölçmektedir (KıĢlak,1999).  

3.3.4.1. Evlilikte Uyum Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliği:  Ölçek, 1996 yılında KıĢlak 

tarafından ülkemize uyarlanmıĢtır. Güvenirlik çalıĢması kapsamında hesaplanan iç tutarlık 

katsayısı 0 .80 „dir. Ġki yarım test güvenirliği 0 .67‟dir. Ölçüt bağımlı geçerlik çalıĢmasında 

aile yapısını değerlendirme  ölçeği ile korelasyonun . 66 olduğu saptanmıĢtır ( KıĢlak, 1999; 

Öner, 2006)  (Bkz. Ek-6)  

3.3.4.2. Evlilikte Uyum Ölçeği’nin Puanlanması: Ölçeğin puanlama sistemi Ģu Ģekilde 

aĢağıda sunulmaktadır: 

Madde-1: 0, 1,  2, 3, 4,5, 6  (Evlilikteki mutluluk derecesi) 

Madde 2-9:  5, 4, 3, 2, 1/0  (Her zaman anlaĢırız-5, hemen her zaman anlaĢırız-4, ara    

sıra anlaĢamadığımız olur-3, Sıklıkla anlaĢamayız-2, hemen her zaman anlaĢamayız-  

1, hiçbir zaman anlaĢamayız-0 puan)  

 Madde 10:  0, 1 (KarĢılıklı anlaĢma-1, taraflardan birinin susması-0 puan) 

            Madde11: 3, 2,1, 0 (hepsi-3,bazıları-2, çok azı-1, hiçbiri-0) 

            Madde-12: 1, 0 (uyum-1, anlaĢmazlık-0) 

           Madde-13: 0, 1, 2, 3 (sık sık, arada sırada, çok seyrek, hiçbir zaman) 

 

          Madde-14: 2, 1, 0 (aynı kiĢiyle evlenirdim-2, farklı bir kiĢiyle evlenirdim-1, hiç  

        evlenmezdim-0) 

        Madde-15: 0, 1, 2, 2 (hemen hemen hiçbir zaman-0,nadiren-1,çoğu konularda-2, her 

konuda-2) 

 

3.3.5. Bilgi Formu: Çocuk ve aile ilgili sosyo-demografik bilgiler yer almaktadır. (Bkz.EK-7)  
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AraĢtırmada kullanılacak ölçekler için uyarlayıcılardan gerekli izinler alınmıĢtır.( Bkz. 

EK-8) 

3.4. Verilerin Toplanması 

AraĢtırmanın Ġstanbul Beylikdüzü Rehberlik AraĢtırma Merkezi ve ġiĢli Rehberlik 

AraĢtırma Merkezleri‟nde gerçekleĢtirilmesi için öncelikle Ġstanbul Milli Eğitim 

Müdürlüğü‟nden  izin alınmıĢtır. Daha sonra ilgili kurum yöneticileri ve kurum çalıĢanlarıyla 

görüĢülerek araĢtırmanın amacı hakkında bilgi verilmiĢtir. AraĢtırma verileri 01.Mart-30 

Nisan 2011 tarihleri arasında toplanmıĢtır.   Kurum sekreteri ve psikolojik danıĢmanlar özel 

eğitimden yararlanan ve eğitsel değerlendirme raporunu yenilemek üzere performans 

değerlendirmeye alınan 6-12 yaĢ arasındaki çocukların ebeveynlerine araĢtırmanın amacı 

hakkında kısaca bilgi vererek,  ölçme araçlarını dağıtmıĢlar; gönüllü ebeveynler de çocuğun 

performans değerlendirmesinde olduğu esnada bunları yanıtlamıĢlardır. Ancak ebeveynlerin 

araĢtırmaya katılma konusunda beklenilen gönüllüğü göstermediği tespit edilmiĢtir.  

3.5. Verilerin Analizi 

AraĢtırmanın uygulanma aĢaması tamamlandıktan sonra, örneklemde yer alan her bir 

ebeveynin veri  toplama araçlarına yönelik  yanıtları SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences)  paket programı kullanılarak bilgisayara kodlanmıĢ ve elde edilen verilerin 

istatistiksel çözümlemeleri yine bu program aracılığıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.  

AraĢtırmada ele alınan bağımsız değiĢkenler ile bağımlı değiĢken olan ebeveynlerin 

algıladıkları stresi yordamak amacıyla “aĢamalı çoklu regresyon” analizi yöntemi 

kullanılmıĢtır.  

Regresyon analizi, aralarında iliĢki olan iki ya da daha fazla değiĢkenden birinin 

bağımlı değiĢken, diğerlerinin bağımsız değiĢkenler olarak ayrımı ile arasındaki iliĢkinin bir 

matematiksel  eĢitlik ile açıklanması sürecini anlatır (Büyüköztürk, 2004:87). 

Regresyon analizinin amaçları dört noktada açıklanabilir: 

1.  Bağımlı değiĢken ile bağımsız değiĢken ya da değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi 

regresyon analizi ile açıklamak. 

2. Regresyon modelinin bilinmeyen parametreleri tahmin edildiğinde, bağımsız 

değiĢken ya da değiĢkenlerin bilinen değerleri için bağımlı değiĢkenin alacağı 

değeri tahmin etmek 

3. Bağımsız değiĢkenin ya da değiĢkenlerin bağımlı değiĢkende gözlenen 

değiĢmelerin ne kadarını açıkladıklarını determinasyon katsayısı ile belirlemek 

4. Bağımsız değiĢken ya da değiĢkenlerin bağımlı değiĢkeni anlamlı bir Ģekilde 

yordayıp yordamadıklarını; birden fazla bağımsız değiĢken var ise bunların 
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bağımlı değiĢken üzerindeki göreli önemliliklerini saptamak (Büyüköztürk, 

2004:87). 

Çoklu regresyon analizi, bağımlı değiĢkenle iliĢkili olan iki ya da daha fazla bağımsız 

değiĢkene  (yordayıcı değiĢkenler), dayalı olarak bağımlı değiĢkenin tahmin edilmesine 

yönelik bir analiz türüdür. Çoklu regresyon analizi, yordayıcı değiĢkenler tarafından bağımlı 

değiĢkende açıklanan varyansın istatistiksel anlamlılığına, yordayıcı değiĢkenlerin istatistiksel 

anlamlılığına ve yordayıcı değiĢkenlerle bağımlı değiĢken arasındaki iliĢkinin yönüne dair 

yorum yapma olanağı verir (Büyüköztürk, 2004: 94) 

Bir sonraki bölümde bulunan, araĢtırma bulgularının yer aldığı regresyon analizine 

iliĢkin tabloda Ģu bilgilere yer verilmiĢtir: 

B: Her bir yordayıcı değiĢkene ait regresyon kat sayısı 

R: Yordayıcı değiĢken puanları ile yordanan puanlar arasındaki iliĢkiyi gösteren çoklu 

regresyon kat sayısı 

R
2
: Bağımlı değiĢkenin yordayıcı değiĢkenlerle açıklanma yüzdesini gösteren 

determinasyon kat sayısı 

β: Standardize edilmiĢ regresyon katsayısı 

t: Regresyon  katsayısının anlamlılık testiyle ilgili test istatistiği 

p: Test istatistiğinin anlamlılık düzeyidir. 
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BÖLÜM IV 

 

 

BULGULAR 

 

 AraĢtırmanın bu bölümünde araĢtırma problemini inceleme doğrultusunda hazırlanan 

araĢtırmanın alt problemlerini incelemek amacıyla yapılan istatistiksel incelemeler, alt 

problemlere ait ilgili baĢlıklarda sunulmuĢtur.  

 

4.1. Zihinsel engelli çocuğu olan annelerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü 

ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait 

bulgular 

 AraĢtırmanın ilk alt problemi “6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğu olan annelerin 

sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların yaĢamlarında 

algıladıkları stresin önemli yordayıcıları mıdır?” sorusunu incelemek amacıyla yapılan 

Pearson momentler çarpımı korelasyon analizleri ve çoklu doğrusal regresyon analizlerine ait 

çıktılar aĢağıda sunulmuĢtur.  

Tablo 8 Zihinsel engelli çocuğu olan  annelerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iş bölümü 

ve evlilik uyumlarıyla onların yaşamlarında algıladıkları stres arasındaki ilişkiler 

DeğiĢkenler Algılanan stres 

Evlilikte uyum -,24** 
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ĠĢ bölümü -,16 

Sosyal destek -,18 

              * p< ,05 

              ** p< ,001 

 

 Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi sonucunda zihinsel engelli çocuğu olan 

annelerin algıladıkları stresin onların evlilikte uyumlarıyla -,24 düzeyinde negatif yönde 

önemli iliĢkilere sahip olduğu (p< ,001); ancak iĢbölümü ve sosyal destekle olan iliĢkilerin 

önemli olmadığı belirlenmiĢtir. Zihinsel engelli çocuğu olanannelerin sosyal destek,  ailede 

çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresi 

yordamasını incelemek amacıyla yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları aĢağıda 

sunulmuĢtur.  

Tablo 9 

Zihinsel engelli çocuğu olan annelerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik 

uyumlarının onların yaşamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu doğrusal 

regresyon analizi tablosu 

 StandartlaĢtırılmamıĢ 

katsayılar 

StandartlaĢtırılmıĢ 

katsayılar T P 

 B SH β 

Sabit 46,101 2,491 
 

18,508 ,000 

Sosyal destek -,042 ,034 -,119 -1,247 ,215 

Evlilikte uyum -,086 ,058 -,147 -1,469 ,144 

ĠĢ bölümü -,092 ,144 -,063 -,638 ,525 

F3-117= 2,602, p= ,055, R=,25, R
2
= ,06 

Durbin-Watson= 1,831 

 

Zihinsel engelli çocuğu olan annelerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü 

ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına iliĢkin çoklu 

regresyon analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre regresyon modeline ait ANOVA‟nın 
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önemli olmadığı anlaĢılmıĢtır (F3-117= 2,602, p= ,055). Diğer bir ifadeyle regresyon modelinde 

yer alan yordayıcı değiĢkenlerin yordanan değiĢken için önemli birer açıklayıcı konumunda 

olmadıkları söylenebilir.  

 

 

4.2. Zihinsel engelli çocuğu olan babaların sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü 

ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait 

bulgular 

AraĢtırmanın ikinci alt problemi olan “6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğu olan 

babaların sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların 

yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları mıdır?” sorusunu incelemek amacıyla 

yapılan Pearson momentler çarpımı korelasyon analizleri ve çoklu doğrusal regresyon 

analizlerine ait çıktılar aĢağıda yer almaktadır. 

 

Tablo 10 

Zihinsel engelli çocuğu olan babaların sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik 

uyumlarıyla onların yaşamlarında algıladıkları stres arasındaki ilişkiler 

DeğiĢkenler Algılanan stres 

Evlilikte uyum -,30** 

ĠĢ bölümü -,17 

Sosyal destek -,30** 

              * p< ,05 

              ** p< ,001 

 

Tablo 10‟da zihinsel engelli çocuğu olan babaların sosyal destek,  ailede çocukla ilgili 

iĢ bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaĢamlarında algıladıkları stres arasındaki iliĢkiler 

incelendiğinde algılanan stresin evlilikte uyumla -,30 ve sosyal destekle ise -,30 düzeyinde 

(p< ,001) negatif yönde önemli iliĢkilendiği gözlenmektedir. AĢağıda zihinsel engelli çocuğu 

olan babaların sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların 

yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizine ait 

bulgular yer almaktadır.  

Tablo 11 
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Zihinsel engelli çocuğu olan babaların sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik 

uyumlarının onların yaşamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu doğrusal 

regresyon analizi tablosu 

 StandartlaĢtırılmamıĢ 

katsayılar 

StandartlaĢtırılmıĢ 

katsayılar T P 

 B SH β 

Sabit 51,238 4,714 
 

10,870 ,000 

Sosyal destek -,119 ,067 -,217 -1,774 ,080 

Evlilikte uyum -,197 ,122 -,208 -1,609 ,112 

ĠĢ bölümü -,012 ,245 -,006 -,051 ,960 

F3-70= 3,393, p= ,023, R=,36 , R
2
= ,13 

Durbin-Watson= 1,884 

 

Tablo 11‟dezihinsel engelli çocuğu olan babaların sosyal destek,  ailede çocukla ilgili 

iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait 

çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre regresyon analizine ait ANOVA sonucunun 

önemli olduğu gözlenmektedir (F3-70= 3,393, p= ,023). Yordayıcı değiĢkenlere ait t-testi 

sonuçlarına göre ise sadece evlilikte uyum değiĢkenin algılanan stresin -,28 düzeyinde önemli 

yordayıcı olduğu anlaĢılmaktadır (t= -1,988, p= ,050). Ancak yordayıcı değiĢkenlerin 

yordanan değiĢkenin önemli birer açıklayıcısı olduğunun kanıtı olarak değerlendirilen t-testi 

sonuçlarının ise, önem düzeyinin üzerinde çıktıkları diğer bir ifadeyle önemli birer yordayıcı 

olmadıkları anlaĢılmıĢtır.  

 

 

 

4.3. Zihinsel engelli kızı olan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü 

ve evlilik uyumları onların yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait bulgular 

AraĢtırmanın üçüncü alt problemi olan “6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli kızı olan 

ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların 

yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları mıdır?”sorusunu incelemek amacıyla 
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yapılan Pearson momentler çarpımı korelasyon analizleri ve çoklu doğrusal regresyon 

analizlerine ait çıktılar aĢağıda sunulmuĢtur. 

Tablo 12 

Zihinsel engelli kızı olan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik 

uyumlarıyla onların yaşamlarında algıladıkları stres arasındaki ilişkiler 

DeğiĢkenler Algılanan stres 

Evlilikte uyum -,24* 

ĠĢ bölümü -,26* 

Sosyal destek -,14 

              * p< ,05 

              ** p< ,001 

 

Zihinsel engelli çocuğu kız olan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ 

bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaĢamlarında algıladıkları stres arasındaki iliĢkilere ait 

tablo incelendiğinde evlilikte uyumun -,24 ve iĢbölümünün -,26 düzeyinde algılanan stresle 

negatif yönde önemli düzeyde iliĢkilenmektedir (p< ,05). AĢağıda zihinsel engelli kızı olan 

ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların 

yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarına 

yer verilmiĢtir.  

 

 

 

Tablo 13 

Zihinsel engelli kızı olan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik 

uyumlarının onların yaşamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu doğrusal 

regresyon analizi tablosu 

 StandartlaĢtırılmamıĢ 

katsayılar 

StandartlaĢtırılmıĢ 

katsayılar T P 

 B SH β 

Sabit 47,241 3,781 
 

12,496 ,000 

Sosyal destek -,015 ,048 -,039 -,325 ,746 
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Evlilikte uyum -,121 ,097 -,155 -1,239 ,219 

ĠĢ bölümü -,332 ,203 -,196 -1,635 ,106 

F3-74=2,570, p= ,061, R=,31, R
2
= ,09 

Durbin-Watson= 1,973 

 

 

Zihinsel engelli kızı olan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü 

ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu doğrusal 

regresyon analizleri sonucunda elde edilen ANOVA bulgularına göre regresyon modelinin 

açıklanabilir olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır (F3-74=2,570, p= ,061). Bundan dolayı, zihinsel 

engelli kızı olan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik 

uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli birer yordayıcıları olmadığı 

sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

 

 

 

 

 

4.4. Zihinsel engelli oğlu olan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü 

ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait 

bulgular 

AraĢtırmanın dördüncü  alt problemi olan “6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli oğlu olan 

ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların 

yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları mıdır?”sorusunu incelemek amacıyla 

yapılan Pearson momentler çarpımı korelasyon analizleri ve çoklu doğrusal regresyon 

analizlerine ait çıktılar aĢağıda yer almaktadır. 

 

Tablo 14 

Zihinsel engelli oğlu olan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iş bölümü ve 

evlilik uyumlarıyla onların yaşamlarında algıladıkları stres arasındaki ilişkiler 

DeğiĢkenler Algılanan stres 

Evlilikte uyum -,29** 
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ĠĢ bölümü -,15 

Sosyal destek -,20* 

              * p< ,05 

              ** p< ,001 

 

Tablo 14‟de zihinsel engelli oğlu olan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili 

iĢ bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaĢamlarında algıladıkları stres arasındaki iliĢkiler 

Pearson momentler çarpımı korelasyonlar analizleriyle incelemiĢtir. Elde edilen bulgulara 

göre algılanan  stresin, sosyal destek ile  -,20 düzeyinde (p< ,05) evlilikte uyum ile de -,29 

düzeyinde (p< ,001) negatif yönde önemli iliĢkilendiği belirlenmiĢtir. Zihinsel engelli oğlu 

olan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların 

yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analiziyle 

incelenerek elde edilen bulgulara tablo 15‟de sunulmuĢtur.  

Tablo 15 

Zihinsel engelli oğlu olan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iş bölümü ve 

evlilik uyumlarının onların yaşamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu doğrusal 

regresyon analizi tablosu 

 StandartlaĢtırılmamıĢ 

katsayılar 

StandartlaĢtırılmıĢ 

katsayılar T P 

 B SH β 

Sabit 47,588 2,938 
 

16,199 ,000 

Sosyal destek -,062 ,041 -,144 -1,530 ,129 

Evlilikte uyum -,151 ,068 -,225 -2,210 ,029* 

ĠĢ bölümü ,016 ,164 ,010 ,099 ,921 

F3-113=3,557, p= ,017, R=,29, R
2
= ,09 

Durbin-Watson= 1,838 

 

Zihinsel engelli oğlu olan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü 

ve evlilik uyumlarının, onların yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu 

doğrusal regresyon analiziyle incelenerek elde edilen ANOVA sonucunda regresyon 
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modelinin önemli olduğu belirlenmiĢtir (F3-113=3,557, p= ,017). Yordayıcı değiĢkenler olarak 

sosyal destek, evlilikte uyum ve iĢ bölümüne ait t-testi sonuçları incelendiğinde sadece 

evlilikte uyum değiĢkeninin algılanan stresin (β= -,23) negatif yönde önemli bir yordayıcısı 

olduğu anlaĢılmıĢtır. Ancak regresyon modelinde yordayıcı değiĢkenin varyansın sadece 

%9‟unu açıkladığı belirlenmiĢtir.  

 

 

4.5. Zihinsel engelli çocuğa ve normal geliĢen çocuğa sahip ebeveynlerin sosyal destek,  

ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları 

stresi yordamasına ait bulgular 

AraĢtırmanın beĢinci alt problemi olan “6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğa ve 

normal geliĢen çocuğa sahip ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve 

evlilik uyumları onların yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları 

mıdır?”sorusunu incelemek amacıyla yapılan Pearson momentler çarpımı korelasyon 

analizleri ve çoklu doğrusal regresyon analizlerine ait çıktılar aĢağıda yer almaktadır. 

Tablo 16 

Zihinsel engelli çocuğa ve normal gelişen çocuğa sahip ebeveynlerin sosyal destek,  ailede 

çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaşamlarında algıladıkları stres 

arasındaki ilişkiler 

DeğiĢkenler Algılanan stres 

Evlilikte uyum -,30** 

ĠĢ bölümü -,20* 

Sosyal destek -,17 

              * p< ,05 

              ** p< ,001 

 

Zihinsel engelli çocuğa ve normal geliĢen çocuğa sahip ebeveynlerin sosyal destek,  

ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaĢamlarında algıladıkları stres 

arasındaki iliĢkiler Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi kullanılarak incelendiğinde 

evlilikte uyumun -,30 düzeyinde (p< ,001) iĢ bölümünün ise -,20 düzeyinde (p< ,050) 

algılanan stresle negatif yönde önemli seviyede iliĢkilendiği belirlenmiĢtir. Zihinsel 

engelliçocuğa ve normal geliĢen çocuğa sahip  ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla 

ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına 

ait çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları aĢağıda sunulmuĢtur.  
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Tablo 17 

Zihinsel engelliçocuğu ve normal gelişen çocuğu olan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede 

çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaşamlarında algıladıkları stresi 

yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizi tablosu 

 StandartlaĢtırılmamıĢ 

katsayılar 

StandartlaĢıtılmıĢ 

katsayılar T p 

 B SH Β 

Sabit 47,463 2,608 
 

18,196 ,000 

Sosyal destek -,036 ,035 -,087 -1,017 ,311 

Evlilikte uyum -,149 ,060 -,224 -2,472 ,015* 

ĠĢ bölümü -,112 ,152 -,067 -,739 ,461 

F3-138= 4,449, p= ,005, R=,30, R
2
= ,07 

Durbin-Watson= 1,761 

 

 

Zihinsel engelli çocuğa ve normal geliĢen çocuğa sahip  ebeveynlerin sosyal destek,  

ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının, onların yaĢamlarında algıladıkları stresi 

yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarında regresyon modeline ait 

ANOVA sonuçlarının önemli olduğu görülmektedir (F3-138= 4,449, p= ,005). Yordayıcı 

değiĢkenlerin yordayıcı etkilerine ait önemliliği gösteren t-test sonuçlarına göre ise sadece 

evlilikte uyum değiĢkenin ebeveynlerin algıladıkların stresin önemli bir açıklayıcısı olduğu 

belirlenmiĢtir (t= -2,472, p= ,015). Bununla birlikte açıklanan varyansın %7 ile sınırlı olduğu 

anlaĢılmıĢtır.  
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4.6. Zihinsel engelli çocuğu olan ve baĢka çocuğa sahip olmayan ebeveynlerin sosyal 

destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında 

algıladıkları stresi yordamasına ait bulgular 

AraĢtırmanın altıncı alt problemi olan “6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğu olan 

ve baĢka çocuğa sahip olmayan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve 

evlilik uyumları onların yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları 

mıdır?”sorusunu incelemek amacıyla yapılan Pearson momentler çarpımı korelasyon 

analizleri ve çoklu doğrusal regresyon analizlerine ait çıktılar aĢağıda sunulmuĢtur. 

Tablo 18 

Zihinsel engelli çocuğu olan ve başka çocuğa sahip olmayan ebeveynlerin sosyal destek,  

ailede çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaşamlarında algıladıkları stres 

arasındaki ilişkiler 

DeğiĢkenler Algılanan stres 

Evlilikte uyum -,16 

ĠĢ bölümü -,14 

Sosyal destek -,22 

              * p< ,05 

              ** p< ,001 

Zihinsel engelli çocuğu olan ve baĢka çocuğa sahip olmayan ebeveynlerin sosyal 

destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaĢamlarında 

algıladıkları stres arasındaki iliĢkileri incelemek amacıyla yapılan Pearson momentler çarpımı 

korelasyon analizleri sonucunda algılanan stresin evlilikte uyum, iĢ bölümü ve sosyal destekle 

önemli düzeyde iliĢkilenmediği, belirlenmiĢtir. Zihinsel engelli çocuğu olan ve baĢka çocuğa 

sahip olmayan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik 

uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu doğrusal 

regresyon analizleri sonuçlarına aĢağıda yer verilmiĢtir. 

 

 

 

Tablo 19 

Zihinsel engelli çocuğu olan ve başka çocuğa sahip olmayan ebeveynlerin sosyal destek,  

ailede çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaşamlarında algıladıkları stresi 

yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizi tablosu 
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 StandartlaĢtırılmamıĢ 

katsayılar 

StandartlaĢtırılmıĢ 

katsayılar T p 

 B SH β 

Sabit 45,546 5,122 
 

8,893 ,000 

Sosyal destek -,079 ,068 -,178 -1,160 ,252 

Evlilikte uyum -,046 ,140 -,054 -,328 ,744 

ĠĢ bölümü -,151 ,285 -,080 -,529 ,599 

F3-49= 1,009, p= ,397, R=,24, R
2
= ,06 

Durbin-Watson= 2,050 

 

Zihinsel engelli çocuğu olan ve baĢka çocuğa sahip olmayan ebeveynlerin sosyal 

destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında 

algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizi bulgularına göre modelin 

önemini belirleyen ANOVA sonuçları, yordayıcı değiĢkenlere ait regresyon modelinin önemli 

olmadığını göstermektedir (F3-49= 1,009, p= ,397). Diğer ifadeyle zihinsel engelli çocuğu olan 

ve baĢka çocuğu olmayan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve 

evlilik uyumları onların yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli birer yordayıcısı değillerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Zihinsel engelli çocuğu 2 yıldan az özel eğitim alan ebeveynlerin sosyal destek,  

ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları 

stresi yordamasına ait bulgular 
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AraĢtırmanın yedinci alt problemi olan “6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli  çocuğu 2 

yıldan az özel eğitim alan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve 

evlilik uyumları onların yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları 

mıdır?”sorusunu incelemek amacıyla Pearson momentler çarpımı korelasyon analizleri ve 

çoklu doğrusal regresyon analizlerine ait bulgular aĢağıda yer almaktadır. 

Tablo 20 

Zihinsel engelli çocuğu 2 yıldan az özel eğitim alan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede 

çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaşamlarında algıladıkları stres 

arasındaki ilişkiler 

DeğiĢkenler Algılanan stres 

Evlilikte uyum -,30** 

ĠĢ bölümü -,30** 

Sosyal destek -,22 

              * p< ,05 

              ** p< ,001 

Tablo 20‟de zihinsel engelli çocuğu 2 yıldan az özel eğitim alan ebeveynlerin sosyal 

destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaĢamlarında 

algıladıkları stres arasındaki iliĢkiler incelendiğinde ebeveynlerin algıladıkları stresin evlilikte 

uyum ve çocukla ilgili iĢ bölümüyle -,30 düzeyinde iliĢkilendiği görülmektedir (p< ,001). 

Zihinsel engelli çocuğu olan ve çocuğu 2 yıldan az özel eğitim alan ebeveynlerin sosyal 

destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında 

algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizlerine aĢağıda yer 

verilmiĢtir.  

Tablo 21 

Zihinsel engelli çocuğu 2 yıldan az özel eğitim alan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede 

çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaşamlarında algıladıkları stresi 

yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizi tablosu 

 StandartlaĢtırılmamıĢ 

katsayılar 

StandartlaĢtırılmıĢ 

katsayılar T p 

 B SH β 

Sabit 47,905 3,571 
 

13,413 ,000 
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Sosyal destek -,034 ,056 -,075 -,604 ,548 

Evlilikte uyum -,133 ,095 -,185 -1,392 ,168 

ĠĢ bölümü -,330 ,230 -,184 -1,432 ,157 

F3-71= 3,471, p= ,020, R=,36, R
2
= ,13 

Durbin-Watson= 2,258 

 

Zihinsel engelli çocuğu 2 yıldan az özel eğitim alan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede 

çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresi 

yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizine ait sonuçlar Tablo 21‟de incelendiğinde 

regresyon modeline ait ANOVA sonuçlarının önemli olduğu (F3-71= 3,471, p= ,020) ancak 

yordayıcı değiĢkenlere ait t-testi değerlerinde ise önem düzeyinin altında kalan değerin 

olmadığı gözlenmektedir. Bunun için de zihinsel engelli çocuğu olan ve çocuğu 2 yıldan az 

özel eğitim alan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik 

uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli birer yordayıcısı olmadığı tespit 

edilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

4.8. Zihinsel engelli çocuğu 3 yıldan fazla özel eğitim alanebeveynlerin sosyal destek,  

ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları 

stresi yordamasına ait bulgular 

AraĢtırmanın sekizinci alt problemi olan “6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğu 3 

yıl ve daha fazla özel eğitim alan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü 

ve evlilik uyumları onların yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları 

mıdır?”sorusunu incelemek amacıyla Pearson momentler çarpımı korelasyon analizleri ve 

çoklu doğrusal regresyon analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Analizler sonucunda elde edilen 

bulgular aĢağıda sunulmaktadır.  

Tablo 22 
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Zihinsel engelli çocuğu 3 yıl ve daha fazla özel eğitim alanebeveynlerin sosyal destek,  ailede 

çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaşamlarında algıladıkları stres 

arasındaki ilişkiler 

DeğiĢkenler Algılanan stres 

Evlilikte uyum -,24** 

ĠĢ bölümü -,13 

Sosyal destek -,15 

              * p< ,05 

              ** p< ,001 

  

Tablo 22‟de zihinsel engelli çocuğu olan ve çocuğu 3 yıldan fazla özel eğitim alan 

ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların 

yaĢamlarında algıladıkları stres arasındaki iliĢkiler incelendiğinde ebeveynlerin algıladıkları 

stresin sadece evlilikte uyumla -,24 düzeyinde negatif yönde iliĢkilendiği anlaĢılmaktadır. 

Zihinsel engelli çocuğu olan ve çocuğu 3 yıldan fazla özel eğitim alan ebeveynlerin sosyal 

destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaĢamlarında 

algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizine ait çıktılara aĢağıda yer 

verilmiĢtir.  

 

Tablo 23 

Zihinsel engelli çocuğu 3 yıldan fazla özel eğitim alan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede 

çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaşamlarında algıladıkları stresi 

yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizi tablosu 

 StandartlaĢtırılmamıĢ 

katsayılar 

StandartlaĢıtılmıĢ 

katsayılar T p 

 B SH Β 

Sabit 46,234 3,086 
 

14,982 ,000 

Sosyal destek -,044 ,038 -,110 -1,177 ,242 

Evlilikte uyum -,122 ,070 -,173 -1,759 ,081 

ĠĢ bölümü -,019 ,154 -,012 -,123 ,903 
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F3-116= 2,143,  p= ,099, R=,23 , R
2
= ,05 

Durbin-Watson= 1,904 

 

 Zihinsel engelli çocuğu 3 yıldan fazla özel eğitim alan ebeveynlerin sosyal destek,  

ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresi 

yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizi ait sonuçları tablo 23‟de yer almaktadır. 

Analiz sonucunda elde edilen ANOVA sonucunda regresyon modelinin önemli olmadığı 

anlaĢılmıĢtır (F3-116= 2,143,  p= ,099). Bu bulguya dayanarak,  zihinsel engelli çocuğu 3 

yıldan fazla özel eğitim alan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve 

evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli birer yordayıcısı 

olmadıkları söylenebilir.  

 

 

 

 

4.9. Zihinsel engelli çocuğu olan ve yaĢamında stresörler bulunmayan ebeveynlerin 

sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların 

yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait bulgular 

AraĢtırmanın dokuzuncu alt problemi olan “6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğu 

olan ve yaĢamında stresörler bulunmayan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ 

bölümü ve evlilik uyumları onların yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları 

mıdır?”sorusunu incelemek amacıyla Pearson momentler çarpımı korelasyon analizleri ve 

çoklu doğrusal regresyon analizleriyle incelenerek elde edilen bulgulara aĢağıda yer 

verilmiĢtir.  

 

Tablo 24 

Zihinsel engelli çocuğu olan ve yaşamında stresörler bulunmayan ebeveynlerin sosyal destek,  

ailede çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaşamlarında algıladıkları stres 

arasındaki ilişkiler 

DeğiĢenler Algılanan stres 

Evlilikte uyum -,12 

ĠĢ bölümü -,10 

Sosyal destek -,19* 

              * p< ,05 
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              ** p< ,001 

 

Zihinsel engelli çocuğu olan ve yaĢamında stresörler bulunmayan ebeveynlerin sosyal 

destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaĢamlarında 

algıladıkları stres arasındaki iliĢkiler Pearson momentler çarpımı korelasyon analizleriyle 

incelenmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre ebeveynlerin algıladıkları stres sadece sosyal 

destekle -,19 düzeyinde negatif yönde önemli iliĢkilenmektedir (p< ,001).Zihinsel engelli 

çocuğu olan ve yaĢamında stresörler bulunmayan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla 

ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına 

ait çoklu doğrusal regresyon analizi tablosu aĢağıda sunulmuĢtur. 

 

Tablo 25 

Zihinsel engelli çocuğu olan ve yaşamında stresörler bulunmayan ebeveynlerin sosyal destek,  

ailede çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaşamlarında algıladıkları stresi 

yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizi tablosu 

 StandartlaĢtırılmamıĢ 

katsayılar 

StandartlaĢtırılmıĢ 

katsayılar T p 

 B SH Β 

Sabit 42,797 3,225 
 

13,269 ,000 

Sosyal destek -,064 ,039 -,168 -1,627 ,107 

Evlilikte uyum -,041 ,080 -,057 -,520 ,604 

ĠĢ bölümü -,018 ,160 -,012 -,113 ,910 

F3-106=1,468 p= ,228 , R=,20 , R
2
= ,04 

Durbin-Watson= 2,043 

 

Zihinsel engelli çocuğu olan ve yaĢamında stresörler bulunmayan ebeveynlerin sosyal 

destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında 

algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizi tablosu incelediğinde 

regresyon modeline ait ANOVA sonucunun önemli olmadığı anlaĢılmaktadır (F3-106=1,468 p= 

,228). Bu bulgu doğrultusunda, zihinsel engelli çocuğu olan ve yaĢamında stresörler 
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bulunmayan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik 

uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları olmadıkları 

anlaĢılmaktadır.  

 

 

 

 

4.10. Zihinsel engelli çocuğu olan ve yaĢamında stresörler bulunan ebeveynlerin sosyal 

destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında 

algıladıkları stresi yordamasına ait bulgular 

AraĢtırmanın onuncu alt problemi olan “6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğu olan 

ve yaĢamında stresörler bulunan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü 

ve evlilik uyumları onların yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları 

mıdır?”sorusunu incelemek amacıyla Pearson momentler çarpımı korelasyon analizleri ve 

çoklu doğrusal regresyon analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Analizler sonucunda ulaĢılan 

sonuçlara aĢağıdaki tablolarda yer verilmektedir.  

 

Tablo 26 

Zihinsel engelli çocuğu olan ve yaşamında stresörler bulunan ebeveynlerin sosyal destek,  

ailede çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaşamlarında algıladıkları stres 

arasındaki ilişkiler 

DeğiĢenler Algılanan stres 

Evlilikte uyum -,36** 

ĠĢ bölümü -,34** 

Sosyal destek -,20 

              * p< ,05 

              ** p< ,001 

 

 Zihinsel engelli çocuğu olan ve yaĢamında stresörler bulunan ebeveynlerin sosyal 

destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaĢamlarında 

algıladıkları stres arasındaki iliĢkilere ait Pearson momentler çarpımı korelasyon analizleri 

sonuçları tablo 26‟da yer almaktadır. Ġkili iliĢkilere göre ebeveynlerin algıladıkları stres 

onların evlilik uyumlarıyla -,36 düzeyinde, iĢ bölümüyle ise -,34 düzeyinde negatif yönde 

önemli düzeyde iliĢkilenmektedir (p< ,001).Zihinsel engelli çocuğu olan ve yaĢamında 
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stresörler bulunan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik 

uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu regresyon analizi 

sonuçları aĢağıda yer almaktadır.  

 

Tablo 27 

Zihinsel engelli çocuğu olan ve yaşamında stresörler bulunan ebeveynlerin sosyal destek,  

ailede çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaşamlarında algıladıkları stresi 

yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizi tablosu 

 StandartlaĢtırılmamıĢ 

katsayılar 

StandartlaĢtırılmıĢ 

katsayılar T p 

 B SH β 

Sabit 51,275 3,306 
 

15,511 ,000 

Sosyal destek -,055 ,048 -,122 -1,144 ,256 

Evlilikte uyum -,140 ,079 -,206 -1,783 ,078 

ĠĢ bölümü -,409 ,207 -,219 -1,981 ,051 

F3-81= 5,125, p= ,003, R=,40, R
2
= ,16 

Durbin-Watson= 2,039 

 

Zihinsel engelli çocuğu olan ve yaĢamında stresörler bulunan ebeveynlerin sosyal 

destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında 

algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizi tablosu incelendiğinde 

regresyon modeline ait ANOVA sonuçlarının önemli oldukları gözlenmektedir (F3-81= 5,125, 

p= ,003). Ancak yordayıcı değiĢkenlere ait t-testi analizlerine ait çıktılar incelendiğinde ise, 

yordayıcı değiĢkenlerin hiçbirinin önemli birer yordayıcı olmadıkları görülmektedir.  
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4.11. Zihinsel engelli çocuğu olan ve çocuğu sadece bir tanı alan ebeveynlerin sosyal 

destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında 

algıladıkları stresi yordamasına ait bulgular 

AraĢtırmanın on birinci alt problemi olan “6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğu 

olan ve çocuğu sadece bir tanı alan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ 

bölümü ve evlilik uyumları onların yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları 

mıdır?”sorusunu incelemek amacıyla Pearson momentler çarpımı korelasyon analizleri ve 

çoklu doğrusal regresyon analizleriyle incelenmiĢtir. Analizler sonucunda ulaĢılan sonuçlara 

aĢağıdaki tablolarda yer verilmektedir.  

 

Tablo 28 

Zihinsel engelli çocuğu olan ve çocuğu sadece bir tanı alanebeveynlerin sosyal destek,  ailede 

çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaşamlarında algıladıkları stres 

arasındaki ilişkiler 

DeğiĢkenler Algılanan stres 

Evlilikte uyum -,32** 

ĠĢ bölümü -,27** 

Sosyal destek -,17 

              * p< ,05 

              ** p< ,001 

 

Tablo 27‟ de zihinsel engelli çocuğu olan ve çocuğu sadece bir tanı alan ebeveynlerin 

sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaĢamlarında 

algıladıkları stres arasındaki iliĢkiler Pearson momentler çarpımı korelasyon formülü 

kullanılarak analizler gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre ebeveynlerin 

algıladıkları stres onların evlilikte uyum düzeyleriyle -,32 ailede çocukla ilgili iĢbölümüyle ise 

de -,27 düzeyinde negatif yönde önemli iliĢkilenmiĢtir (p< ,001). AĢağıda zihinsel engelli 

çocuğu olan ve çocuğu sadece bir tanı alan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ 

bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu 

doğrusal regresyon analizi sonuçları yer almaktadır.  

 

Tablo 29 
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Zihinsel engelli çocuğu olan ve çocuğu sadece bir tanı alanebeveynlerin sosyal destek,  ailede 

çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaşamlarında algıladıkları stresi 

yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizi tablosu 

 StandartlaĢtırılmamıĢ 

katsayılar 

StandartlaĢtırılmıĢ 

katsayılar T p 

 B SH β 

Sabit 48,587 3,874 
 

12,543 ,000 

Sosyal destek -,039 ,053 -,081 -,745 ,458 

Evlilikte uyum -,154 ,097 -,194 -1,581 ,118 

ĠĢ bölümü -,241 ,212 -,134 -1,138 ,258 

F3-85= 3,179, p= ,028, R=,32, R
2
= ,10 

Durbin-Watson= 2,292 

 

 Zihinsel engelli çocuğu olan ve çocuğu sadece bir tanı alan ebeveynlerin sosyal 

destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında 

algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları incelendiğinde 

ANOVA sonuçlarına göre regresyon modelin önemli olduğu belirlenmiĢtir (F3-85= 3,179, p= 

,028). Bununla birlikte yordayıcı değiĢkenlerin yordayıcılık etkisinin önemini belirten t-testi 

sonuçlarında ise yordayıcı değiĢkenler olarak sosyal destek, evlilikte uyum ve ailede çocukla 

ilgili iĢ bölümü değiĢkenlerinin ebeveynlerin algıladıkları streste önemli birer yordayıcı 

olmadıkları belirlenmiĢtir.  

 

4.12. Zihinsel engelli çocuğu olan ve çocuğu birden fazla tanı alan ebeveynlerin sosyal 

destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında 

algıladıkları stresi yordamasına ait bulgular 

AraĢtırmanın on ikinci alt problemi olan “6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğu 

olan ve çocuğu birden fazla tanı alan ebeveynlerinsosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ 

bölümü ve evlilik uyumları onların yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları 

mıdır?”sorusunu incelemek amacıyla Pearson momentler çarpımı korelasyon analizleri ve 
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çoklu doğrusal regresyon analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Analizler sonucunda ulaĢılan 

sonuçlara aĢağıdaki tablolarda yer verilmektedir.  

Tablo 30 

Zihinse engelli çocuğu olan ve çocuğu birden fazla tanı alan ebeveynlerin sosyal destek,  

ailede çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaşamlarında algıladıkları stres 

arasındaki ilişkiler 

DeğiĢkenler Algılanan stres 

Evlilikte uyum -,21* 

ĠĢ bölümü -,11 

Sosyal destek -,20* 

              * p< ,05 

              ** p< ,001 

Zihinsel engelli çocuğu olan ve çocuğu birden fazla tanı alan  ebeveynlerin sosyal 

destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaĢamlarında 

algıladıkları stres arasındaki iliĢkilerin yer aldığı tablo 29 incelendiğinde ebeveynlerin 

algıladıkları stres onların evliliklerindeki uyumla -,21 sosyal destekleriyle de ise de -,20 

düzeyinde negatif yönde önemli iliĢkilendiği görülmektedir. (p< ,05). Zihinsel engelli çocuğu 

olan ve çocuğu birden fazla tanı alan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ 

bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu 

doğrusal regresyon analizi tablosu aĢağıda yer almaktadır.  

Tablo 31 

Zihinsel engelli çocuğu olan ve çocuğu birden fazla tanı alan ebeveynlerin sosyal destek,  

ailede çocukla ilgili iş bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaşamlarında algıladıkları stresi 

yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizi tablosu 

 StandartlaĢtırılmamıĢ 

katsayılar 

StandartlaĢtırılmıĢ 

katsayılar T p 

 B SH β 

Sabit 46,023 2,807 
 

16,393 ,000 

Sosyal destek -,054 ,038 -,145 -1,412 ,161 

Evlilikte uyum -,106 ,067 -,167 -1,593 ,114 
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ĠĢ bölümü -,014 ,160 -,009 -,090 ,928 

F3-102= 2,370, p= ,075, R=,26, R
2
= ,07 

Durbin-Watson= 1,706 

 

Zihinsel engelli çocuğu olan ve çocuğu birden fazla tanı alan ebeveynlerin sosyal 

destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında 

algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda regresyon 

analizine ait ANOVA sonucunun önemli olmadığı bulunmuĢtur (F3-102= 2,370, p= ,075). 

Diğer bir ifadeyle zihinsel engelli çocuğu olan ve çocuğu birden fazla tanı alan ebeveynlerin 

sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların yaĢamlarında 

algıladıkları stresin önemli bir yordayıcısı değildir.  

 

 

 

4.13. Zihinsel engelli çocuğu olan anne ve babaların sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ 

bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait 

bulgular 

AraĢtırmanın son alt problemi olan “6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğu olan 

ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların 

yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları mıdır?”sorusunu incelemek amacıyla 

yapılan Pearson momentler çarpımı korelasyon analizleri ve çoklu doğrusal regresyon 

analizlerine ait çıktılar aĢağıda sunulmuĢtur. 

 

Tablo 32 

Zihinsel engelli çocuğu olan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iş bölümü ve 

evlilik uyumlarıyla onların yaşamlarında algıladıkları stres arasındaki ilişkiler 

DeğiĢkenler Algılanan stres 

Evlilikte uyum -,27** 

ĠĢ bölümü -,19** 

Sosyal destek -,18* 

              * p< ,05 

              ** p< ,001 
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Zihinsel engelli çocuğu olan ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ 

bölümü ve evlilik uyumlarıyla onların yaĢamlarında algıladıkları stres arasındaki iliĢkiler 

Pearson momentler çarpımı korelasyon analizleriyle incelenmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre 

ebeveynlerin algıladıkları stres onların evliliklerindeki uyumlarıyla -,27, ailede çocukla ilgili 

iĢ bölümüyle -,19 (p< ,001) sosyal destekle de -,18 düzeyinde (p< ,05) önemli 

iliĢkilenmektedir. Zihinsel engelli çocuğu olan babaların sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ 

bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu 

doğrusal regresyon analizi sonuçları aĢağıda yer almaktadır.  

 

Tablo 33 

Zihinsel engelli çocuğu olan anne-babaların sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iş bölümü ve 

evlilik uyumlarının onların yaşamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu doğrusal 

regresyon analizi tablosu 

 StandartlaĢtırılmamıĢ 

katsayılar 

StandartlaĢtırılmıĢ 

katsayılar T p 

 B SH β 

Sabit 47,165 2,297 
 

20,536 ,000 

Sosyal destek -,044 ,031 -,105 -1,433 ,153 

Evlilikte uyum -,131 ,056 -,185 -2,352 ,020* 

ĠĢ bölümü -,124 ,128 -,075 -,972 ,332 

F3-191=, p= 001, R=,28, R
2
= ,08 

Durbin-Watson= 1,870 

 

Zihinsel engelli çocuğu olan anne-babaların sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ 

bölümü ve evlilik uyumlarının onların yaĢamlarında algıladıkları stresi yordamasına ait çoklu 

doğrusal regresyon analizi tablo31‟de yer almaktadır. Analiz sonucunda regresyon modelinin 

önemine ait ANOVA‟inin önemli olduğu belirlenmiĢtir (F3-191=, p= 001). Yordayıcı 

değiĢkenlere ait t-testi bulgularına göre ise sadece evlilikte uyum (β= -,19) değiĢkenin 

ebeveynlerin algıladıkları stresin önemli bir yordayıcı olduğu görülmektedir (t= 2,352, p= 
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,020). Bununla birlikte regresyon modelinde varyansın %8 gibi düĢük bir oranın açıklandığı 

belirlenmiĢtir. 

 

 

 

BÖLÜM–V 

 

 

SONUÇ,  TARTIġMA VE ÖNERĠLER  
 

Bu bölümde,   6-12 yaĢları arasındaki zihinsel engelli çocuklara sahip ebeveynlerin 

kendilerine ve çocuklarına iliĢkin bazı değiĢkenlere göre sosyal destek, ailede çocukla ilgili 

iĢbölümü ve evlilik uyumu  değiĢkenlerinin onların algıladıkları stresi yordamasına iliĢkin 

bulgular tartıĢılmıĢ ve yorumlanmıĢtır. 

AraĢtırma sonucunda, evlilik uyumu değiĢkeninin zihinsel engelli çocuğu erkek olan 

anne-babaların stres puanındaki varyansın %9‟unu, zihinsel engelli çocuğu dıĢında  zihinsel 

zihinsel engelli olmayan çocuğu olan anne-babaların stres puanlarının da %7‟sini,zihinsel 

engelli çocuğu olan anne ve babaların  stres puanındaki varyansın %8‟ini  açıkladığı ortaya 

çıkmıĢtır. Sosyal destek ve çocukla ilgili iĢbölümü değiĢkenlerinin araĢtırmada ele alınan 

hiçbir alt problemde anlamlı bir yordayıcılık etkisinin olmadığı bulunmuĢtur.  

Ebeveynlerin stres puanında anlamlı yordayıcılığı olan tek değiĢkenin evlilik uyumu 

olması sebebiyle bu değiĢkenle ilgili bulguların tartıĢılmasına öncelik tanınmıĢtır. Ardından 

çocukla ilgili iĢbölümü ve sosyal destek değiĢkeni ile ilgili bulgular tartıĢılmıĢtır.  

5.1. Zihinsel  Engelli Çocuklara Sahip Ebeveynlerin Evlilik Uyumlarının Onların 

Algıladıkları Stresi Yordamasına ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması  

 AraĢtırma sonucunda evlilik uyumu değiĢkeninin, aĢağıda yer verilen alt problemlerde 

algılanan stresin anlamlı derecede yordayıcısı olduğu saptanmıĢtır.  AĢağıda evlilik 

uyumunun anlamlı yordayıcı olarak saptandığı problemlerin ortaya koyduğu veriler ve 

tartıĢılmasına yer verilmiĢtir 

“Zihinsel engelli oğlu olan ebeveynlerin sosyal destek, ailede çocukla ilgili iĢbölümü 

ve evlilik uyumları, onların yaĢamlarında algıladığı stresi yordamakta mıdır?” alt 

probleminde, evlilik uyumu anne-babaların stres puanlarındaki varyansın %9‟unu 

açıklamıĢtır. Zihinsel engelli oğlu olan ebeveynlerin evlilik uyumlarıyla stres algısı arasında 

arasındaki iliĢkinin negatif yönlü olduğu, evlilik uyumları düĢtükçe algıladıkları stresin arttığı 

saptanmıĢtır.  Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, zihinsel engelli çocuğun erkek olmasının 

ebeveynlerin ruh sağlığı ile olumsuz iliĢki içinde olduğunu ortaya koyan bulgulara 
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rastlanılmıĢtır. Frey ve diğ. (1989) farklı engel grupları ile yaptıkları çalıĢmalarında, engelli 

çocuğun erkek olması durumunda babaların stres düzeyinin daha yüksek olduğunu bulmuĢtur. 

Olsen ve diğ.  ( 1983),  de engelli çocuğu erkek olan babaların stres düzeyinin daha yüksek 

olduğunu saptamıĢtır (Akt: Özekes ve diğ., 1998). Emerson (2003), zihinsel engelli çocuğu 

erkek olan annelerin, çocuğu kız olanlardan daha stresli olduğunu tespit etmiĢtir. 

Bu araĢtırmada çocuğun erkek olmasının ebeveynler için stres yükünü arttırıcı bir 

faktör olabileceği, böyle bir durumda, evlilik uyumunun bu stresin düzeyinin azaltılmasında 

ya da artmasında etkili olabileceği düĢünülmüĢtür.  Bu durumun toplumumuzda çocuk sahibi 

olmaya atfedilen değer ile iliĢkili olabileceği düĢünülmektedir. 1970‟lerin ortalarında 

Endonezya, Almanya, Kore, Filipinler, Singapur, Tayvan, Tayland, Türkiye ve Amerika 

BirleĢik Devletleri‟nde gerçekleĢtirilen Çocuğun Değeri AraĢtırması‟nda ebeveynlerin çocuk 

sahibi olmaya yönelik atfettikleri değerler incelenmiĢtir. AraĢtırmanın ülkemizle ilgili 

sonuçları ülkemizde çocuğun psikolojik değerinden öte maddi değerinin ön planda olduğunu 

ortaya koymuĢtur. Ülkemizde araĢtırmaya katılan ebeveynlerin  %77‟sinin çocuğu yaĢlılık 

güvencesi olarak gördüğü  tespit edilmiĢtir. Alt sosyo-ekonomik düzeyde, bu eğilimin daha 

yüksek olduğu  bulunmuĢtur. Çocuğun ekonomik ve yaĢlılık güvencesi değerini ön plana 

alanlarda da erkek evlat tercihine daha çok rastlanmıĢtır. Özellikle ataerkil toplumlarda  erkek 

evlatlar daha güvenilir bir yaĢlılık güvencesi ve ekonomik yarar kaynağıdır ( KağıtçıbaĢı, 

1998).  

AraĢtırmamıza katılan ebeveynlerin genel olarak dezavantajlı bir sosyo-ekonomik 

düzeyden gelmesi, erkek çocuklarla ilgili bu yönde atıflar yapma olasılığını arttırmıĢ olabilir. 

Bu durumun yarattığı stresin etkisinin azaltılmasında eĢlerin iliĢkisindeki uyumun, yani 

evlilik hayatındaki mutluluğun olumlu bir etkisi olduğu düĢünülebilir. Bunun yanı sıra, bu 

durum stresi arttırmıĢ ve evlilik uyumunu düĢürmüĢ de olabilir. Sebebi ne olursa olsun, evlilik 

uyumu, zihinsel engelli çocuğu erkek olan ebeveynlerde stresle negatif yönde iliĢkili olan bir 

değiĢken olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

 “6-12 yaĢ arasında zihinsel engelli çocuğa ve normal geliĢen çocuğa sahip 

ebeveynlerin sosyal destek,  ailede çocukla ilgili iĢ bölümü ve evlilik uyumları onların 

yaĢamlarında algıladıkları stresin önemli yordayıcıları mıdır?”alt probleminde, evlilik uyumu 

anne-babaların stres puanlarındaki varyansın %7‟sini açıklamıĢtır. Zihinsel engelli çocuğun 

yanı sıra normal geliĢen çocuğa sahip ebeveynlerinuyumlarıyla stres algısı arasında arasındaki 

iliĢkinin negatif yönlü olduğu, evlilik uyumları düĢtükçe algıladıkları stresin arttığı 

saptanmıĢtır.  
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Evlilik uyumu sadece zihinsel engelli çocuğa sahip ebeveynlerin (tek çocuğu zihinsel 

engelli olan) stres algısını anlamlı derecede yordamazken, zihinsel engelli çocuğunun yanı 

normal geliĢen bir çocuğa da sahip sıra ebeveynlerin stres algısını anlamlı bir Ģekilde 

açıklamıĢtır. Kahraman ve Bayat (2008), zihinsel engelli çocukları olan ebeveynlerden 

eĢleriyle sorunlar yaĢadıklarını belirtenlerin diğer çocuklarının bakımında da zorluklar 

yaĢadığını bulmuĢtur. Yani evlilik uyumunun bozulması diğer çocuğun bakımının ve 

ihtiyaçlarının karĢılanmasını zorlaĢtıran bir faktör olmuĢtur.  Sarıhan (2007),  zihinsel engelli 

çocuklara sahip annelerin aile iĢlevlerini algılamalarını incelediği araĢtırmasında, araĢtırma 

örnekleminde çocuk sayısı en fazla olan annelerin aile iĢlevlerini en olumsuz algılayan kiĢiler 

olduklarını tespit etmiĢtir. Fırat (2000), zihinsel engelli çocukların annelerinin çocuk sayısının 

2 „den fazla olması durumunda kaygılarının yükseldiğini ortaya koymuĢtur. 

 Bu verilerden yola çıkarak zihinsel engelli çocuklar dıĢında baĢka çocuklara da sahip 

olmanın yarattığı stresin azalmasında ya da artmasında evlilik uyumunun kritik olduğu 

söylenebilir. Zihinsel engelli çocuktan baĢka bir çocuğa sahip olmak ebeveynlerin bakım 

yükünü arttırdığına göre iĢbölümü değiĢkeninin, stresi açıklamada neden etkili olmadığı 

sorusu akla gelebilir. Bunun olası yanıtlarından biri, diğer kardeĢlerin çocuğun bakımına 

yardımcı olarak, çocuğun bakım yükünü hafifletmesi, ama çocuk sayısının fazla olmasından 

kaynaklanan ekonomik yükün değiĢmemesi olabilir. Böyle bir  durumda da zorlu yaĢam 

koĢullarıyla baĢa çıkmakta mutlu bir evlilik daha kritik bir öneme sahip olmuĢ olabilir. 

“Zihinsel engelli çocuğa sahip anne-babaların sosyal destek, ailede çocukla ilgili 

iĢbölümü ve onların evlilik uyumları, onların yaĢamlarında algıladığı stresi yordamakta 

mıdır?” alt probleminde, evlilik uyumu anne-babaların stres puanlarındaki varyansın %8‟ini 

açıklamıĢtır. Zihinsel engelli çocuğu olan anne- babaların evlilik uyumları ile algıladıkları 

stres arasındaki iliĢkinin negatif yönlü olduğu ortaya çıkmıĢtır. BaĢka bir deyiĢle, anne-

babaların,  evlilik uyumları düĢtükçe yaĢamlarında  algıladıkları stres artmaktadır.  

AraĢtırmada  elde edilen bu veri,  zihinsel engelli çocukların ebeveynleri ile 

gerçekleĢtirilen birçok araĢtırmanının sonuçlarıyla uyum içindedir. GerçekleĢtirilen 

çalıĢmalarda evlilik uyumunun zihinsel engelli çocuklara sahip ebeveynlerin ruh sağlığına ve 

ailenin iyi olma durumuna olumlu katkıları olan bir değiĢken olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Stoneman ve diğerleri (2006) araĢtırmalarında, zihinsel engelli çocuklara sahip olan 

ebeveynlerin yaĢadıkları stres  ve evlilik uyumu arasında olumsuz bir iliĢki olduğunu ortaya 

koymuĢtur. Kersh ve diğerleri (2006),  zihinsel engelli çocuğu olan ailelerde hem annelerin 

hem de babaların depresiflik düzeyini yordayan  en  önemli faktörün evlilik uyumu olduğunu 

saptamıĢtır.  AraĢtırmacılar,  engelli bir çocuğun varlığının tek baĢına ebeveynin stresini 
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artırmada etkili olmadığını, eĢler arasındaki uyumun, ebeveynlerinin stresi üzerinde oldukça 

önemli olan bir faktör olduğunu söylemiĢtir. Wialend ve  Baker (2010), zihinsel engelli 

ebeveynlerin  ruh sağlıklarını sürdürmelerinde eĢ desteğinin, sosyal desteğin araçsal türünden 

çok daha etkili olduğunu ortaya koymuĢtur.  Simons ve diğ. (1992),  eĢ desteğinin ebeveynin 

depresyonu ve çocuk yetiĢtirme biçiminde en etkili olan faktör olduğunu bulmuĢtur.  Dyson ( 

1997), anne ve babaların kendilerini iyi hissetme durumlarının  eĢ desteği ile iliĢkili olduğunu 

bulmuĢtur. Trute (1990), evliliğe iliĢkisine dair memnuniyetin,  zihinsel engelli çocukların 

bakımıyla ilgili stresle baĢa çıkmada en etkili faktör olduğunu saptamıĢtır (Akt: Simmerman 

& Blacher,  2006).  

 Bu araĢtırmanın ortaya koyduğu bulgular, ülkemizde de konuyla ilgili gerçekleĢtirilen 

araĢtırmaların sonuçları ile de tutarlıdır. Bahar ve diğ., (2009) engelli bir çocuğa sahip 

olmanın aile yaĢamında sorunlar yarattığını ifade eden bireylerin, depresyon puanlarının da 

yüksek olduğunu saptamıĢtır. Toros (2002), bedensel ve/veya zihinsel engelli çocuklara sahip 

ebeveynlerin evlilik uyumları düĢtüğünde depresyon ve anksiyetelerinin arttığını bulmuĢtur.  

5.2. Zihinsel  Engelli Çocuklara Sahip Ebeveynlerin  Çocukla Ġlgili ĠĢbölümünün 

Onların Algıladıkları Stresi Yordamasına ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması  

 AraĢtırma sonucunda çocukla ilgili iĢbölümü değiĢkeninin anne-babaların algıladıkları 

stresi yordamada anlamlılık düzeyine sahip olmadığı görülmüĢtür. 

Bu verinin,  Dyson (1997)‟ın zihinsel engelli çocuğu olan ailelerde eĢin iĢbölümünü 

paylaĢmasının algılanan stresi düĢürdüğünü,  Noh, Dumas, Wolf and Fishman (1989)‟ın 

çocuğun bakımı ve ev iĢleri ile ilgili iĢbölümünün annenin iyi olma durumuna olumlu bir 

Ģekilde katkıda bulunduğunu ortaya koyan  (Akt: Simmerman &Blacher, 2001) çalıĢmaların 

sonuçlarıyla tutarsız olduğu söylenebilir. 

  Bu araĢtırmada, çocuğun bakımındaki anne-baba arasındaki iĢbölümünün 

ebeveynlerin stresini arttıran faktörlerden biri olarak karĢımıza çıkmaması,  ebeveynlerin 

toplumsal cinsiyet ile ilgili kavramsallaĢtırmalarından kaynaklanabilir. Bütün (2010), kadınlar 

ve erkekler arasındaki farklılıkların toplumsal olarak nasıl algılandığına bağlı olarak ortaya 

çıkan toplumsal cinsiyet rollerinin, toplumsal cinsiyete dayalı iĢbölümü içinde pekiĢtiğini 

belirtmiĢtir.  Toplumun kadına çocuklarına bakım,  erkeğe ise aileyi geçindirme ve koruma 

görevlerini verdiğini ifade etmiĢtir (s:11).  AraĢtırmaya katılan ebeveynlerin,  bu bakıĢ 

açısıyla erkek ve kadın arasında iĢbölümü olmamasından ya da cinsiyete dayalı 

ayrımlaĢmadan rahatsız olmadığı;  kendi üzerlerindeki yükü doğal görevleri olarak algıladığı 

düĢünülebilir.  AraĢtırma örneklemindeki annelerin önemli bir kısmının ev hanımı olmasının 

da araĢtırma sonuçları üzerinde etkili olabileceği düĢünülmektedir. Her iki ebeveynin çalıĢtığı 
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ailelerde zihinsel engelli çocuğun bakımı ile iĢbölümü iliĢkisinin araĢtırılması gerektiği 

düĢünülmektedir.   

 

5.3.Zihinsel  Engelli Çocuklara Sahip Ebeveynlerin  Algıladıkları Sosyal Desteğin 

Algıladıkları Stresi Yordamasına ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması:  

 AraĢtırma sonucunda algılanan sosyal desteğin, araĢtırmada ele alınan hiçbir alt 

problemde ebeveynlerin stres puanları üzerinde anlamlı düzeyde yordayıcı etkisi olmadığı 

saptanmıĢtır.  

  Bu veri  ilk bakıĢta, zihinsel engelli çocukların aileleriyle gerçekleĢtirilen ve 

ebeveynlerin algıladıkları sosyal destek arttıkça  psikolojik belirtilerinin azaldığını (Arslan, 

2010; CoĢkun & AkbaĢ, 2009;  ġardağ, 2009; Bailey, Golden &Roberts, 2007; Singer ve 

Ark., 1989), stres düzeyinin düĢtüğünü ( Kaner, 2004; Meaden, Haile & Ebata, 2010, 

Feldman ve diğ.. 2002), çocuklarıyla etkileĢimlerinin daha olumlu yönde geliĢtiğini (Feldman 

ve diğ. 2002), ve ailelerin uyum sürecinin kolaylaĢtığını ortaya koyan araĢtırmalarla çeliĢiyor 

gibi görünmektedir.  

Yurdakul ve Girli (1998) sosyal destek ile ilgili araĢtırmalarda sosyal desteğin birçok 

farklı açıdan ele alındığını belirtmiĢtir. Ailelerin kendilerine sunulan sosyal desteğe ne kadar 

ihtiyacı olduğu, aile bireylerinin destek sistemi hakkındaki özel beklentileri ve bu 

beklentilerin karĢılanma olanağı, sosyal desteğe iliĢkin memnuniyet, sosyal destek 

kaynaklarının türü, niteliği gibi konuları,  sosyal destekle ilgili araĢtırmalarda ele alınan 

boyutlar  olarak özetlemiĢtir. Bu araĢtırmada sosyal destek,  farklı kaynaklardan alınan 

duygusal destek boyutunda değerlendirilmiĢ;  desteğin araçsal ve bilgi edindirmeye yönelik 

türleri ele alınmamıĢtır.Araçsal destek tipi, bilgi vermeyi, tavsiyelerdebulunmayı, geri 

bildirimleri, parasal vemateryal yardımını, bakım ve eğitimle ilgili yardımlarıve benzerlerini 

içermektedir.  Bu destek tipi, bireye engelle ilgili hizmetler,kurumlar, kaynaklar ve yasalar 

hakkında bilgi vererek,problem durumlarla baĢa çıkabilme yollarısağlamaktadır. Bunun yanı 

sıra, ailelerin maddi sorunlarına doğrudan çözümler getirerek ya da aile bireylerini 

rahatlatmak veboĢ zaman etkinliklerine daha çok katılabilmek içingerekli zamanı sağlayarak 

gerilimi azaltmaktadır. Sucuoğlu (1995), özelgereksinimli çocukların ailelerinin 

gereksinimleriincelendiğinde, annelerin %90,90‟ının benzer özellikteçocuğu olan anne 

babalar için hazırlanmıĢyazılı materyalleri okuma, babaların ise %84‟ününçocuğa bazı 

becerileri öğretebilme konusundaki,  bilgigereksinimlerinin öncelikli gereksinimleri olduğunu 

saptamıĢtır (Akt: Ersoy & Çürük, 1999: 106).   Ersoy ve Çürük (1999), bu gereksinimlerin 

karĢılanmadığı durumlarda,  kiĢinin stres düzeyinin azalmayacağını ileri sürmüĢtür. 

Bilgilendirmeye dayalı desteğin yanı sıra, ailelerin maddi konularda desteklenmesinin de 
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ebeveynlerin stresi üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koyan çalıĢmalar mevcuttur. 

Chen ve Tang, (1997) özellikle maddi desteğin, kontrol edilebilen stresiçin, yapılan 

bilgilendirme desteğinden daha yararlıolduğu saptanmıĢtır  (Akt: Ersoy & Çürük, 1999: 

107).AraĢtırma örneklemindeki anne-babaların neredeyse yarısının ilkokul mezunu olması, 

annelerin çoğunluğunun çalıĢmamasıyla birlikte, babaların da önemli bir  kısmının  gelir 

düzeyi yüksek olmayan  iĢlerde çalıĢması, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olduklarının 

göstergeleri arasındadır. Böyle bir dezavantaja sahip grupta ailelerin maddi yönde sosyal 

destek almasının stres üzerinde duygusal destekten daha olumlu etkileri olabileceği 

düĢünülmüĢtür.  

Sosyal desteğin türünün yanı sıra, kiĢinin sosyal desteğe iliĢkin memnuniyeti ve sosyal 

desteği faydalı bulması da bireylerin ruh sağlığı ile iliĢkilidir. Yurdakul ve Girli (1998),otistik 

ve zihinsel engelli çocuklarla, çocukları normal geliĢim gösteren ebeveynleri ruh sağlığı, 

benlik saygısı ve sosyal destek açısından karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında, sosyal desteği “ 

destek ağının geniĢliği” ve “memnuniyet” açısından değerlendirmiĢtir. Üç grupta da desteğin 

geniĢliği ve desteğe iliĢkin memnuniyetin ebeveynlerin ruh sağlığı ile olumlu iliĢkilerinin 

olduğu saptanmıĢtır. White ve Hastings ( 2004) ise araĢtırmalarında sosyal destek  

boyutlarından faydalılığın ailelerin  iyi olma durumu ile iliĢkili olduğunu saptanmıĢtır. 

Ailelerin sosyal desteği  faydalı bulma oranı arttıkça iyi olma durumunun arttığı ortaya 

çıkmıĢtır. 

Bu araĢtırmada sosyal destek puanlarının ebeveynlerin stres algısı puanlarında anlamlı 

yordayıcılığa sahip olmamasının olası nedenlerinden biri,sosyal desteğin sadece duygusal 

destek bağlamında ele alınması olabilir. Daha sonra gerçekleĢtirilecek araĢtırmaların sosyal 

desteğin araçsal ve bilgiye dayalı türlerini ve bireyin bu desteğe iliĢkin memnuniyetini ele 

almasının konunun aydınlatılmasında yararlı olacağı düĢünülmektedir. Bununla birlikte, 

konuyla ilgili olarak gerçekleĢtirilecek çalıĢmalarda sosyo-ekonomik düzeyin de stres algısı 

ile sosyal destek arasındaki iliĢkideki aracılığının değerlendirilmesinin yararlı olacağı 

söylenebilir. 

AraĢtırma sonucunda, evlilik uyumu değiĢkeninin zihinsel engelli çocuğu erkek olan 

anne-babaların stres puanındaki varyansın %9‟unu, zihinsel engelli çocuğu dıĢında zihinsel 

engelli olmayan çocuğu ya da çocukları olan ebeveynlerin stres puanındaki varyansın 

%7‟sini, zihinsel engelli çocuğu olan anne-babaların stres puanlarının da %8‟ini açıkladığı 

ortaya çıkmıĢtır. Sosyal destek ve çocukla ilgili iĢbölümü değiĢkenlerinin araĢtırmada ele 

alınan hiçbir alt problemde anlamlı bir yordayıcılık etkisinin olmadığı bulunmuĢtur.  
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Zihinsel engelli çocukların anne- babalarının stres puanlarının %92‟si hakkında bilgi 

sahibi bulunamaması, konuyla ilgili araĢtırmaların farklı değiĢkenleri de dahil edecek Ģekilde 

gerçekleĢtirilmesini gerektirmektedir. AĢağıda öncelikle konuyla ilgili gerçekleĢtirilebilecek 

öneriler sunulmuĢtur. Daha sonra araĢtırma bulguları doğrultusunda, zihinsel engelli 

ebeveynlerle çalıĢan profesyonellere yönelik öneriler getirilmiĢtir.  

1. Zihinsel engelli bireylerin yaĢamlarında algıladıkları stresi yordayan faktörleri 

inceleyen araĢtırmalarda, sosyal desteğin farklı türleri, kiĢi tarafından yararlı bulunup 

bulunmadığı, kiĢinin sosyal desteğe iliĢkin memnuniyeti gibi faktörlerin 

incelenmesinin, sosyal destek stres arasındaki iliĢkinin aydınlatılmasında faydalı 

olacağı düĢünülmektedir. 

2. Zihinsel engelli çocuklara sahip bireylerin stres düzeyinde etkili olduğu araĢtırmalarla 

desteklenen baĢa çıkma biçimlerinin ( Akkök, AĢkar & Karancı, 1992, Bilal &Dağ, 

2005; Duygun &Sezgin, 2003)  stres algısı üzerindeki etkisinin incelenmesinin, 

ebeveynlerin stres algısı üzerinde olan kiĢisel faktörlerin değerlendirilmesinde yararlı 

olacağı düĢünülmektedir.  

3. AraĢtırma örneklemindeki ebeveynlerin sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlara sahip  

olması, ebeveynlerin yaĢadıkları streste maddi faktörlerin kiĢilerarası faktörlerden 

daha  etkili olabileceğini akla getirmiĢtir. Bu nedenle bundan sonra gerçekleĢtirilecek 

olan araĢtırmalarda sosyo-ekonomik düzeyin bağımsız değiĢken olarak ele alınmasının 

yararlı olacağı düĢünülmektedir. 

4. Zihinsel engelli çocukların ebeveynlerinin stresini inceleyen çalıĢmalarda çocuğun 

davranıĢ problemlerine sahip olup olmamasının incelenmesinin de yararlı olacağı 

düĢünülmektedir. 

Özetle; bu araĢtırmada ele alınan kiĢilerarası iliĢkilerin (sosyal destek, evlilik 

uyumu, ev içinde iĢ bölümü) yanı sıra, kiĢisel değiĢkenler (ruh sağlığı, kiĢilik 

özellikleri,  baĢa çıkma biçimleri), çocukla ilgili değiĢkenler ve  sosyo ekonomik 

faktörlerin etkilerinin bir arada değerlendirilmesinin yararlı olacağı düĢünülmektedir. 

5. Zihinsel engelli çocukların ebeveynleri ile gerçekleĢtirilen araĢtırmaların, daha çok 

annelerle gerçekleĢtirildiği,  bunun da anne-babalarla gerçekleĢtirilen araĢtırmaların 

sonuçları yorumlanırken yeterli sayıda referans noktası bulunamasına neden olduğu 

saptanmıĢtır. Konuyla ilgili araĢtırmalara babaların daha fazla dahil edilmesi gerektiği 

düĢünülmektedir.  
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6. AraĢtırmaya istenilen oranda katılımın gerçekleĢtirilmesinin nedenlerinden biri, 

ebeveynlerin, birçok sorudan oluĢan ölçek ve anketleri doldurmayı yorucu bulmaları 

olabilir. Zihinsel engelli bireylerin ebeveynlerinin stresini değerlendirirken, ebeveyn 

için daha az stres verici olan yöntemlerle gerçekleĢtirilen araĢtırmalara ihtiyaç vardır. 

GörüĢme yönteminin bunu sağlayabileceği düĢünülmektedir.  

7. Evlilik uyumunun ebeveynlerin stres algılarıyla negatif yönde bir iliĢkisinin olmasına 

yönelik bulgunun, özel eğitim ve rehabilitasyon alanında görev yapan profesyonellerin 

çalıĢmalarının planlanmasına da katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. Bireylerin evlilik 

uyumumun iletiĢim becerilerinin geliĢmesiyle arttığını ortaya koyan veriler (ġardoğan 

& Karahan, 2005, ġener &Terzioğlu, 2008), zihinsel engelli ebeveynlere iletiĢim 

becerileri konusunda eğitimler verilmesinin yararlı olacağını düĢündürtmektedir. Söz 

konusu eğitimlerde hem anne-hem babanın katılımının sağlanmasının çalıĢmaların 

verimliliğini arttıracağı düĢünülmektedir.  
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EK-1: Valilik Makamına Bilgilendirme Yazısı 
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EK-2: Ġstanbul ilindeki 6-12 yaĢlarındaki zihinsel engelli çocuk sayısı- BaĢbakanlık 

Özürlüler Ġdaresi Bilgi Maili  

Sayın Güler KÖKSAL 

gulerkoksal@hotmail.com 

 Ġlgi:     02/09/2010 tarihli Bilgi Edinme BaĢvuru Formu 

BaĢkanlığımız Bilgi Edinme Birimine, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

uyarınca yapmıĢ olduğunuz; Ġstanbul ilinde yaĢayan 6-12 yaĢ arası zihinsel özürlü çocukların 

sayısına ait istatistiki  bilgi talebinizi konu alan baĢvurunuz incelenmiĢtir. 

BaĢkanlığımız bünyesinde oluĢturulan Ulusal Özürlüler Veri Tabanı, yetkili sağlık 

kuruluĢları tarafından özürlü sağlık kurulu raporu almıĢ ve veritabanımıza bilgi akıĢı 

sağlanabilen bazı kamu kurum ve kuruluĢlarına herhangi bir sebepten dolayı baĢvurmuĢ 

özürlü bireylerin verilerinin derlenmesi ile oluĢturulmuĢtur. Dolayısıyla Türkiye‟de yaĢayan 

tüm özürlü bireyleri kapsamamaktadır.  

Ulusal Özürlüler Veritabanında yer alan bilgilere göre; 

a)      Türkiye‟de yaĢayan, adresi bilinen, yaĢı 6-12 yaĢ arasında bulunan zihinsel 

özürlü kiĢi sayısı: 41.691 

b)      Ġstanbul‟da yaĢayan, adresi bilinen, yaĢı 6-12 yaĢ arasında bulunan zihinsel 

özürlü  

      kiĢi sayısı: 3.837                 

           Bilgilerinizi rica ederim. 
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EK-3: AydınlatılmıĢ Onam 

Değerli  Anne ve Babalar; 

 Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Eğitimi ve DanıĢmanlığı  yüksek lisans programındaki 

eğitimimin tez çalıĢması kapsamında yürüttüğüm anne ve babaların yaĢantılarındaki stres 

faktörlerinin saptanmasına yönelik araĢtırma kapsamında  yaĢları 6-12 arasında değiĢen 

zihinsel engelli çocukların  anne ve babalarına  bazı anketler uygulanacaktır. Bu anketler stres 

düzeyini, çevreden alınan sosyal desteği, evlilik uyumunu değerlendirmeye yöneliktir. 

AraĢtırmaya katılan bireylerin kimlikleri gizli tutulacak, sonuçlar genel olarak değerlendirilip, 

kiĢisel bilgileriniz kimseyle paylaĢılmayacaktır. 

AraĢtırmaya katılma konusundaki gönüllüğünüzü belirtmenizi  rica eder, destek ve 

katkılarınız için Ģimdiden çok teĢekkür ederiz. 

         Güler KÖKSAL 

  Uzman Psikolojik DanıĢman 

AraĢtırmaya katılmayı kabul ediyorum     ( ) 

AraĢtırmaya katılmayı kabul etmiyorum   ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 EK-4 Algılanan Stres Ölçeği  

Yönerge: AĢağıda geçtiğimiz ay içerisindeki kiĢisel deneyimleriniz hakkında bir dizi 

soru yöneltilmektedir. Her soruyu dikkatlice okuyarak size en uygun seçeneğin altındaki 

kutuya bir çarpı iĢareti koyarak cevaplayınız. Soruların doğru veya yanlıĢ cevabı yoktur. 

Önemli olan sizin duygu ve düĢüncelerinizi yansıtan yanıtları vermenizdir. 

 

 
Hiçbir 

Zaman 

Neredeyse 

Hiçbir 

Zaman 
Bazen 

Oldukça 

Sık 

Çok 

Sık 

1. Geçen ay, beklenmedik bir Ģeylerin      
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olması nedeniyle ne sıklıkta rahatsızlık 

duydunuz? 

2. Geçen ay, yaĢamınızdaki önemli Ģeyleri 

kontrol edemediğinizi ne sıklıkta 

hissettiniz? 

     

3. Geçen ay, kendinizi ne sıklıkta sinirli 

ve stresli hissettiniz? 

     

4. Geçen ay, ne sıklıkta gündelik 

zorlukların üstesinden baĢarıyla geldiniz? 

     

5. Geçen ay, yaĢamınızda ortaya çıkan 

önemli değiĢikliklerle etkili bir Ģekilde 

baĢa çıktığınızı ne sıklıkta hissettiniz? 

     

6. Geçen ay, kiĢisel sorunlarınızı ele alma 

yeteneğinize ne sıklıkta güven duydunuz? 

     

7. Geçen ay, her Ģeyin yolunda gittiğini ne 

sıklıkta hissettiniz? 

     

8. Geçen ay, ne sıklıkta yapmanız gereken 

Ģeylerle baĢa çıkamadığınızı fark ettiniz? 

     

9. Geçen ay, yaĢamınızdaki zorlukları ne 

sıklıkta kontrol edebildiniz? 

 

     

10. Geçen ay, ne sıklıkta her Ģeyin 

üstesinden geldiğinizi hissettiniz? 

     

11. Geçen ay, ne sıklıkta kontrolünüz 

dıĢında geliĢen olaylar yüzünden 

öfkelendiniz? 

     

12. Geçen ay, kendinizi ne sıklıkta 

baĢarmak zorunda olduğunuz Ģeyleri 

düĢünürken buldunuz? 

     

13. Geçen ay, ne sıklıkta zamanınızı nasıl 

kullanacağınızı kontrol edebildiniz? 

     

14. Geçen ay, ne sıklıkta problemlerin 

üstesinden gelemeyeceğiniz kadar 
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biriktiğini hissettiniz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-5.  Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği 

 

*AĢağıda 12 cümle ve her bir cümlenin altında cevaplarınızı iĢaretlemeniz için 1’den 

7’ye kadar rakamlar verilmiĢtir. Her cümlede söylenenin sizin için ne kadar çok doğru 

olduğunu  ve ya olmadığını belirtmek için o cümle altındaki rakamlardan yalnızca bir 

tanesini daire içine alarak iĢaretleyiniz. Bu Ģekilde 12 cümlenin  her birine bir iĢaret 

koyarak cevaplarınızı veriniz. Lütfen hiçbir cümleyi cevapsız bırakmayınız. Size en 

uygun olan rakamı iĢaretleyiniz.  

1. Ailem ve arkadaĢlarım dıĢında  olan ve ihtiyacım olduğunda yanımda olan bir insan ( 

örneğin; flört, niĢanlı, sözlü, akraba, komĢu, doktor) var.  

Kesinlikle hayır  1,  2,  3,   4, 5,  6 , 7  Kesinlikle evet 

2. Ailem ve arkadaĢlarım dıĢında  olan ve sevinç ve kederlerimi paylaĢabileceğim  bir 

insan ( örneğin; flört, niĢanlı, sözlü, akraba, komĢu, doktor) var.  

Kesinlikle hayır  1,  2,  3,   4, 5,  6 , 7  Kesinlikle evet 

3. Ailem (örneğin, annem, babam, eĢim, çocuklarım, kardeĢlerim) bana gerçekten 

yardımcı olmaya çalıĢır. 

Kesinlikle hayır  1,  2,  3,   4, 5,  6 , 7  Kesinlikle evet 

4. Ġhtiyacım olan duygusal yardımı ve desteği ailemden  (örneğin, annemden, babamdan, 

eĢimden, çocuklarımdan, kardeĢlerimden) alırım. 

 Kesinlikle hayır  1,  2,  3,   4, 5,  6 , 7  Kesinlikle evet 
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5. Ailem ve arkadaĢlarım dıĢında  olan ve beni gerçekten rahatlatan bir insan ( örneğin; 

flört, niĢanlı, sözlü, akraba, komĢu, doktor) var.  

Kesinlikle hayır  1,  2,  3,   4, 5,  6 , 7  Kesinlikle evet 

6. ArkadaĢlarım bana gerçekten yardımcı olmaya çalıĢırlar.  

Kesinlikle hayır  1,  2,  3,   4, 5,  6 , 7  Kesinlikle evet 

7. ĠĢler kötüye gittiğinde arkadaĢlarıma kesinlikle güvenebilirim.  

Kesinlikle hayır  1,  2,  3,   4, 5,  6 , 7  Kesinlikle evet 

8. Sorunlarımı ailemle  (örneğin; annemle, babamla, eĢimle, çocuklarımla, kardeĢlerimle) 

konuĢabilirim.  

Kesinlikle hayır  1,  2,  3,   4, 5,  6 , 7  Kesinlikle evet 

9. Sevinç ve kederlerimi paylaĢabileceğim arkadaĢlarım var.  

 Kesinlikle hayır  1,  2,  3,   4, 5,  6 , 7  Kesinlikle evet 

10. Ailem ve arkadaĢlarım dıĢında  olan ve duygularıma önem veren  bir insan ( örneğin; 

flört, niĢanlı, sözlü, akraba, komĢu, doktor) var.  

Kesinlikle hayır  1,  2,  3,   4, 5,  6 , 7  Kesinlikle evet 

11. Kararlarımı vermede ailem (örneğin; annem, babam, eĢim, çocuklarım, kardeĢlerim) 

bana yardımcı olmaya isteklidir. 

Kesinlikle hayır  1,  2,  3,   4, 5,  6 , 7  Kesinlikle evet 

12. Sorunlarımı arkadaĢlarımla paylaĢabilirim.  

Kesinlikle hayır  1,  2,  3,   4, 5,  6 , 7  Kesinlikle evet 
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EK-6 ÇOCUKLA ĠLGĠLĠ ĠġBÖLÜMÜ ÖLÇEĞĠ 

 

 AĢağıda ailenizdeki iĢ bölümüyle ilgili bir takım sorular bulunmaktadır. Bunları 

genellikle kim ya dakimler yapar? 

 Genellikle 

anne 

Genellikle 

baba 

Genellikle 

anne-baba 

beraber 

Genellikle 

diğer bir 

kiĢi  

(kim 

olduğunu 

yazın) 

1. Çocuğun yemeğini   kim hazırlar?     

 2.AkĢam yemeğini genelde kim hazırlar?     

3.Evinizde bulaĢığı genelde kim yıkar?     

4.Hasta olduğunda çocuğu doktora kim 

götürür? 

    

5.Hastalandığında ailenizden çocuğunuza 

kim bakar? 

    

6.Çocuğunuzla kim/kimler oynar?     

7. Çocuğunuzun oynayacağı oyuncakları 

kim seçer? 

    

8.Çocuğunuzun oyuncaklarının ve 

giysilerinin toplanması ve 

düzenlenmesinden ailede kim sorumludur? 

    

9.Çocuğunuz iyi, hoĢunuza giden bir Ģey 

yaptığında  onu kim ödüllendirir (aferin 

der, baĢını okĢar)? 

 

    

10.Evinizde yapılacak alıĢveriĢten kim 

sorumludur? 

    

11.Çocuğunuzun giyinmesinde kim yardım     
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eder? 

12.Çocuğunuzun akĢam kaçta yatması 

gerektiğine kim karar verir? 

    

13.Çocuğunuzun banyosunu ailede kim 

yaptırır? 

    

14. Çocuğunuzun ne tür televizyon 

programları izlemesi gerektiğine kim karar 

verir? 

    

15. Çocuğunuzun ne kadar televizyon 

izleyeceğine kim karar verir? 

    

16. Evinizde çamaĢırları genellikle kim 

yıkar? 

    

17. Çocuğunuzu dıĢarıya gezdirmeye ya da 

parka kim götürür? 

    

18. Çocuğunuz gece uyanırsa, onunla kim 

ilgilenir? 

    

19. Çocuğunuza sayı saymayı, saatleri ya 

da harfleri kim öğretir? 

    

20. Çocuğunuza kim kitap okur?     

21. Çocuğunuzun bakımını sağlayacak 

parayı genellikle kim kazanır? 

    

22.Evinizde genellikle kim ütü yapar?     

23. Çocuğunuzun okuldaki velisi kimdir?     

24.Çocuğunuz korksa ya da düĢse ve 

ağlamaya baĢlasa, kim onunla ilgilenir? 
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EK-7 EVLĠLĠKTE UYUM ÖLÇEĞĠ 

EUÖ 

1.Bu maddede yer alan ölçeği kullanarak, bütün yönleri ile evliliğinizdeki mutluluk düzeyini 

en iyi temsil ettiğine inandığınız noktayı daireiçine alınız. Ortadaki 'mutlu' sözcüğü 

üzerindeki nokta, çoğu kiĢinin evlilikten duyduğu mutluluk derecesini temsil eder ve ölçek 

kademeli olarak sol ucunda evliliği çok mutsuz olan küçük bir azınlığı, sağ ucunda ise evliliği 

çok mutlu küçük bir azınlığı temsil etmektedir. 
    

 

         *     *        *         *       *        *        *   

1)____________________________________________________________ 

Çok mutsuz                                            Mutlu                                            Çok mutlu 

AĢağıdaki maddelerde verilen konulara iliĢkin olarak, siz ve eĢiniz arasında anlaĢma 

ya da anlaĢmazlık derecesini yaklaĢık olarak belirtiniz. Lütfen bir maddeyi belirtiniz. 

Yukarıdaki ilk maddeyi atlamayınız. AĢağıdaki maddelerde verilen konulara iliĢkin olarak, siz 

ve eĢiniz arasında anlaĢma ya da anlaĢmazlık derecesini yaklaĢık olarak belirtiniz. Lütfen bir 

maddeyi belirtiniz. Yukarıdaki ilk maddeyi atlamayınız.  

 

 Her 

zaman 

anlaĢırı

z 

Hemen 

her 

zaman 

anlaĢırı

Ara sıra 

anlaĢamadığımı

z olur 

Sıklıkla 

anlaĢamayı

z 

Hemen her 

zaman 

anlaĢamayı

z 

Hiç 

anlaĢamayı

z 
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z 

2. Aile 

bütçesini 

idare etme 

      

3.BoĢ 

zaman 

etkinlikleri 

      

4.Duyguları

n ifadesi 

      

5.ArkadaĢla

r 

      

6.Cinsel 

iliĢkiler 

      

7. Toplumsal 

   kurallara 

   uyma ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

  (doğru, iyi  

   veya uygun   

   davranıĢ 

      

8. YaĢam 

felsefesi 

      

9. EĢin 

akrabaları 

ile anlaĢma 

      

Lütfen evliliğinizi en iyi ifade ettiğine inandığınız bir cevabın altını çiziniz. 

10. Ortaya çıkan uyumsuzluklar genellikle: 

 a)erkeğin susması ile 

 b)kadının susması ile   

 c) karĢılıklı anlaĢmaya varılarak  

 sonuçlanır 

11. Ev dıĢı etkinliklerinizin ne kadarını eĢinizle birlikte yaparsınız? 

 a) hepsini 

 b) bazılarını 

 c)çok azını 

 d) hiçbirini 

 

12. BoĢ zamanlarınızda genellikle aĢağıdakilerden hangisini tercih                        

    edersiniz? 

 a)dıĢarıda bir Ģeyler yapmayı 

 b) evde oturmayı 
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    EĢiniz genellikle aĢağıdakilerden hangisini tercih eder? 

 a) dıĢarıda bir Ģeyler yapmayı 

 b) evde oturmayı 

13. Hiç evlenmemiĢ olmayı istediğiniz olur mu? 

 a) sık sık 

 b) arada sırada 

 c) çok seyrek 

 d) hiçbir zaman 

14. Hayatınızı yeniden yaĢayabilseydiniz, 

 a)aynı kiĢiyle evlenirdiniz 

 b)farklı bir kiĢiyle evlenirdiniz 

 c) hiç evlenmezdiniz 

15. EĢinize güvenir, sırlarınızı ona açar mısınız? 

 a)hemen hemen hiçbir zaman 

 b)nadiren 

 c)çoğu konularda 

 d)her konuda 

 

 
 

 

EK-8 BĠLGĠ FORMU 

1) Cinsiyet:  (  ) Kadın    ( ) Erkek 

2) Doğum Tarihiniz: 

3) Medeni Durumunuz: 

( ) Evli  ( ) BoĢanmıĢ   ( ) EĢinden ayrı yaĢıyor  ( ) EĢi vefat etmiĢ  ( ) Diğer (Belirtiniz):  

4) 

Eğitim 

Durumunuz: 
Siz EĢiniz 

Okuma yazma 

bilmiyor                      

  

Okur-yazar                                                         

Ġlkokul mezunu                                                  

Ortaokul mezunu                                               

Lise mezunu                                                       
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Üniversite 

mezunu                                           

  

Üniversite 

sonrası 

  

5) 

Mesleğiniz:  
Siz EĢiniz 

Ev Hanımı                    

Kamu memur                                                      

Özel   sektör                                      

Kamu  iĢçi                                                                                        

ĠĢçi   

Serbest  Meslek                           

  

Düzenli iĢi yok 

  

ÇalıĢmıyor 

  

Diğer (Belirtiniz) 

  

6)  Sağlık güvenceniz var mı? 

     ( ) Evet        ( ) Hayır 

7) Sahip olduğunuz çocuk sayısı: 

 DOĞUM YILI CĠNSĠYET EĞĠTĠM 

 1. ÇOCUK    

2. ÇOCUK    

3.ÇOCUK    

4.ÇOCUK    

5. ÇOCUK    

6. ÇOCUK    
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7.ÇOCUK     

 

ÇOCUĞUNUZUN: 

8) Doğum tarihi: 

9) Cinsiyeti:( ) Kız      ( ) Erkek  

10) Çocuğunuzun doğum sırası:  

 ( ) Ġlk Çocuk    () Ġkinci  () Üçüncü  () Dördüncü ( ) BeĢinci  ( )Altıncı      ( ) Diğer 

(Belirtiniz)  

11)Tanısı: 

12) Engel türü:   (Birden fazla seçeneği iĢaretleyebilirsiniz) 

 ( ) Zihinsel    ( )  Bedensel  ( ) KonuĢma  ( ) Duyma   ( ) Görme  

13) Tanı alma yaĢı: 

14) Çocuğunuza tanı koyan doktor tarafından size yeterince bilgi verildi mi? 

       ( ) Verilmedi       ( )Kısaca bilgi verildi         ( ) Ayrıntılı olarak bilgi verildi  

15) Çocuğunuz  kaç yıldır özel eğitim alıyor? 

        ( ) 1yıldan az             () 1 yıl           ( ) 2 yıl       ( ) 3 yıl  ( ) 4 yıl  ( ) 5 yıl   (  )  Diğer 

(Belirtiniz):  

16) Son altı ay içerisinde  sizi çok üzen, derinden etkileyen olay ya da olaylar yaĢadınız mı? 

  ( ) Hayır 

              ( ) Evet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevabınız evet ise bu olay ya da olayların neler olduğunu belirtiniz? (Birden fazla 

seçeneği iĢaretleyebilirsiniz)  

( ) EĢler arasında geçimsizlik 

           ( ) BoĢanma 

           ( )  Aile içi Ģiddet 
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           ( ) Aile üyelerinden birinin alkol problemi  

           ( ) Aile üyelerinden birinin hastalığı 

           ( ) Aile üyelerinden birinin ölümü  

          ( ) Ekonomik sorunlar 

( )  Diğer (Belirtiniz) :  

 

 

 

 

 


