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1. GİRİŞ 

Aile; her çocuğun gelişiminde ve eğitiminde etkili role sahip 

çevrelerden biri olarak yaşamla ilgili davranış kalıplarının, sosyal 

etkileşimlerle ilgili kuralların öğrenildiği ilk yerdir. Anne ve babalar 

çocukları ideallerindeki çocuktan farklı olduğunda hayal kırıklığı 

hissederek çocuklarından uzaklaşabilmektedir; çünkü her insanın 

aklında bir çocuk tasarımı vardır. Bu tasarım, sadece fiziki nitelikleri 

barındırmayan, çocuğun huyları, davranışları, toplum içindeki rolü ve 

insan ilişkilerini de içeren zihinsel bir tasarımdır (Yazgan, 2006). 

 

Günümüzde “farklı gelişim kavramı”, tüm farklı gelişim gösterenlere 

saygı duymak ve onları olduğu gibi kabul etme gerekliliğinden 

doğmuştur (Eracar, 1999). Dünyaya gelen çocuk farklı olsun ya da 

olmasın hane içinde belli düzeyde güçlük ve stres oluşturabilmektedir 

(Fidaner, 1997). Farklı gelişim gösteren bir çocuğun varlığı da aile 

üyeleri üzerinde bir değişime sebep olmaktadır; fakat bu değişim 

ailenin arzu ettiği yönde değildir. Çocuğun gelişimindeki farklı seyir 

ailenin kendi iç dinamiklerinde ve diğerleriyle olan etkileşiminde 

sorunlara neden olabilmektedir (Eracar, 1999).  Öte yandan çocuk hane 

içindeki herkeste bir değişim yaratırken, anneye düşen görevler de 

miktarca diğer aile üyelerinden fazladır. Araştırmalar bu nedenle 

sıklıkla annelerle gerçekleştirilmektedir (Eracar, 1999). Anne ve çocuk 

ilişkinin çocuğun dünyaya gelişiyle ve hatta doğumun öncesinde 

başlayan ve çocuğun gelişim süreçlerini etkileyen önemli bileşenlerin 

başında geldiği de ifade edilmektedir (Winnicot, 1997). 
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Farklı olmanın bedeliyse çoğu zaman ağırdır. Aileler farklı gelişen bir 

çocuğa sahip oldukları zaman kendilerini toplumsal ilişkilerden 

soyutlayabilmekte hatta damgalayabilmektedir. Ebeveynin algıladığı 

stigmatizasyonda sadece çocuklarının gelişimi ve kendi algısı değil, 

aynı zamanda toplumun olumsuz bakış açısının da katkısı 

bulunmaktadır (Yıldız ve ark. 2012). Alanyazında Tokuç (2009) farklı 

gelişen çocuğa sahip ailelerin sosyal hayatların etkilendiğini ve toplum 

tarafından reddedildiklerini bildirmiştir. Çocuktaki gelişimsel 

farklılıklar her ailede farklı şekillerde etki ve tepkiye neden olmaktadır 

(Sen & Yurtsever, 2007).  

 

 Farklı gelişen çocuklardan otizm spektrum bozukluğu tanısı olanların 

%85’i hafif ve ileri derecede aleksitimik bozukluklara da sahip olduğu 

çalışmalarda ileri sürülmektedir (Thompson, 2009). Öte yandan OSB 

aleksitimiden, sınırlı ve yineleyici ilgi ve davranış, dil becerisi edinme 

ve kullanımında farklılıklar gibi noktalarda ayrılmaktadır (Krystal ve 

ark. 1986). Bunun yanında çocukların ailelerinde eşik altı düzeyde 

otizmle ilgili semptomların varlığı geniş otizm fenotipi kavramı (GOF) 

ile ifade edilmektedir. OSB’ li bireylerin ailelerinde görülen aleksitimi 

geniş otizm fenotipinin bir unsuru olarak da değerlendirilmektedir. 

GOF ve aleksitiminin benzerliklerinden biri, sosyal güçlüklerdir. OSB 

olan bireylerin duygularını tanımlamada güçlük çekmesi aleksitiminin 

de özelliklerden biri olarak ikinci ortak yönleridir. Anlaşıldığı üzere 

aleksitimi, geniş otizm spektrumunun bir parçası gibi görülmekte veya 

iki olgu bazı benzer özelliklere sahip olabilmektedir. Gerçekleştirilen 

çalışmalara göre; ikisinin arasında genetik ve nörobiyolojik bir örtüşme 
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söz konusu olabilmektedir, bu bağlamda genel popülasyona ve başka 

bir gelişimsel bozukluğu olan çocukların ebeveynlerine kıyasla otizm 

spektrum bozukluğu olan çocukların ebeveynlerinde aleksitimi daha sık 

görülebilmektedir (Szatmari ve ark.  2008).  

 

 Alanyazında çocuğun davranışsal sorunları arttığında annenin de stres 

düzeyinin arttığı ve bu durumun aleksitimik özellikleri arttırabileceği 

yönünde bilgiler mevcuttur (Keskin, 2015). Çocuğunda ağır düzey 

otizm olan annelerin, çocuğunda hafif düzey otizm olanlara kıyasla 

daha fazla tükenmişlik yaşayabileceği ve bunun da aleksitimi puanlarını 

arttırabileceği bildirilmektedir (Bratis ve ark. 2009). OSB’de çocuğa 

tanı konması kimi zaman uzun zaman almakta öte yandan çocukta 

görülen davranısal farklılıklar ve iletişim ile ilgili eksiklikler; annelerin 

stresini arttırabilmektedir (Holroyd &McArthur 1976). Gerçekleştirilen 

çalışmalar hem çocukların hem de onlara bakım veren annelerinin 

psikososyal bakımdan risk altında olduğunu bildirmektedir (Bahar ve 

ark, 2007; Üstüner-Top, 2009). 

 

Çocuğunda OSB olan annelerin aleksitimik özellikleri, algıladıkları 

stigma ve aile stresi üzerine kapsamlı bilgi edinmek, farklı tanıları olan 

diğer çocukların anneleriyle yapılacak karşılaştırmalı araştırmalarla 

mümkün olabilecektir. Araştırmamız bu amacı gerçekleştirmek üzere 

yürütülmüştür. Diğer tanı grupları olarak ise; zihinsel yetersizlik ve özel 

öğrenme güçlüğü seçilmiştir. Üç tanı grubunda çocuklarda gözlenen 

klinik belirtiler, davranış sorunları, bakım yükü, iletişim becerileri vb. 

daha birçok nokta birbirinden ayrışmaktadır. Farklı özelliklere sahip 
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tanı gruplarından çocuğu olan annelerin çeşitli değişkenler açısından 

yaşadıkları durumlar, birbirleriyle karşılaştırılarak araştırılmıştır. 

 

Yukarıda ifade edilen bilgiler ışığında bu çalışmada; otizm spektrum 

bozukluğu ve zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip annelerin algılanan 

stigma, aile stres düzeyi ile aleksitimi düzeyi, karşılaştırma grubunda 

yer alan özel öğrenme güçlüğü tanısına sahip çocukların anneleri ile 

karşılaştırılarak incelenmiştir. Stigma, stres ve aleksitiminin sağlıklı 

duygusal iletişim kurmayı engelleyen ve kişilerin yaşam kalitesini 

azaltan durumlar olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla bu araştırma, 

ilgili literatüre yeni bilgiler ve yeni bakış açıları kazandırmayı 

hedeflemektedir. Çalışmadan elde edilen verilerin farklı gelişen 

çocuklara bakım veren annelere yönelik psikolojik destek hizmetlerinin 

planlanması ve uygulanmasına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

       

Çalışmanın amaçları; 

I. OSB, ZY ve ÖÖG tanısı almış çocuğu olan annelerin algıladıkları 

stigma, aile stresi ve aleksitimi düzeylerini çocuğun yaşına, cinsiyetine, 

ilaç kullanım durumuna ve anne eğitim düzeyine göre karşılaştırmak, 

II. OSB, ZY ve ÖÖG tanısı almış çocuklarda sorunun nasıl başladığını 

ve sorunu ağırlaştırıcı nedenleri değerlendirmek, 

III. OSB, ZY ve ÖÖG tanısı almış çocuğu olan annelerin algıladıkları 

stigma, aile stresi ve aleksitimi düzeylerini çocukların tanılarına göre 

karşılaştırmak, 
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IV. Aleksitimi, içselleştirilmiş damgalanma ve aile stresi arasındaki 

ilişkiyi anlamaya çalışmaktır. 

Temel Hipotezler  

 H1. Hafif-orta ve ağır düzey OSB ve ZY tanısına sahip çocukları olan 

annelerin Ebeveynlerde Ruhsal Hastalıkların İçselleştirilmesi 

Damgalanması Ölçeği (ERHİDÖ) ile ölçülen alt testleri puan 

ortalamaları, Karşılaştırma Grubundaki ÖÖG tanısına sahip çocukları 

olan annelerin puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. 

  H2. Hafif-orta ve ağır düzey OSB ve ZY tanısına sahip çocukları olan 

annelerin Aile Stresi Değerlendirme Ölçeği ile ölçülen (ASDÖ) alt 

testleri puan ortalamaları, Karşılaştırma Grubundaki ÖÖG tanısına 

sahip çocukları olan annelerin puan ortalamalarından anlamlı derecede 

yüksektir. 

  H3. a-Hafif-orta ve ağır düzey OSB tanısına sahip çocukları olan 

annelerin Toronto Aleksitimi Ölçeği ile ölçülen (TAÖ-20) alt test puan 

ortalamaları; hem ZY hem de ÖÖG tanı gruplarındaki annelerin 

aldıkları puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir.  

  b- Ağır düzey OSB tanısına sahip çocukları olan annelerin Toronto 

Aleksitimi Ölçeği ile ölçülen (TAÖ-20) alt test puan ortalamaları, diğer 

tanı gruplarındaki annelerin aldıkları puan ortalamalarından anlamlı 

derecede yüksektir.  

  H4. Ebeveynlerde Ruhsal Hastalıkların İçselleştirilmesi Damgalanması 

Ölçeği (ERHİDÖ) ile ölçülen alt testleri puan ortalamaları ile Aile 

Stresi Değerlendirme Ölçeği ile ölçülen (ASDÖ) alt testleri puan 
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ortalamaları ve Toronto Aleksitimi Ölçeği ile ölçülen (TAÖ-2O) alt test 

puan ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır. 

Araştırmanın Önem ve Katkıları 

I. Araştırma farklı gelişen çocuğa sahip olan ve birincil bakım veren, 

çocuğun gelişiminin desteklenmesinde çok önemli bir role sahip olan 

anneler ile gerçekleştirilmiştir. Annenin ruh hali, psikolojik 

sıkıntılarının varlığı, normal gelişim gösteren bir çocuğa sahip olan 

annelere kıyasla çok daha fazla sorumluluk taşıması nedeniyle 

araştırmaya değerdir. 

II. Farklı gelişen bireylerden sorumlu olan annelerin ruhsal sağlığına bir 

bakış açısı sunmak ve böylece klinik psikoloji uygulamalarında 

ebeveyne nasıl bir destek verilmesi gerektiğini anlayabilmek, 

III. Konuyla ilgili, literatürde yer alan araştırmaların sonuçları farklılık 

göstermektedir. Elde edilen veriler alana konuyla ilgili katkı 

sağlayabilmek, 

IV. Türkçeye uyarlaması yapılmış olan ölçekleri tekrar sınamak, 

V. Yapılacak olan yeni araştırmalara katkı sağlamak. 

Çalışmanın bundan sonraki kısımları şöyle devam etmektedir; ikinci 

bölümde literatür taraması ve araştırma konusuna ait genel bilgiler, 

üçüncü bölümde gereç ve yöntem, dördüncü bölümde bulgular, beşinci 

bölümde tartışma sunulmaktadır. Altıncı bölümde ise sonuç ve öneriler 

yer almaktadır.  
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Otizm 

Otizm teriminin ne zaman ortaya çıktığı ve otizm konusunun ne zaman 

araştırılmaya başlandığı tam olarak belli değildir. Yıllar öncesine 

gidildiğinde otizmin varlığını düşündüren birtakım bulgulara ve 

belgelere rastlanmak mümkündür. Otizm çok eskiden şizofreni tanısı 

olan kişilerde, onların diğerleriyle olan bağlarını kaybetmeleri ve 

içlerine kapanmalarını ifade etmek için kullanılmaktaydı. Dolayısıyla 

yetişkin psikiyatrisi terminolojisinde bir yeri vardı. Günümüzdeki 

manası ile otizm terimini ilk kullanan kişi Amerikalı psikiyatrist Leo 

Kanner olmuştur. Kanner çocuklarda gördüğü yaygın davranış 

bozukluklarını tanımlayarak, bu tabloya “erken çocukluk otizmi” adını 

vermiştir (Aydın ve Kınacı, 2016).  

Kanner otizm üzerinde bazı genetik nedenlerin etkili olabildiğini 

düşünmesinin yanında, kendi döneminde karşılaştığı çocukların 

ebeveynlerini ele aldığında neredeyse tamamının meslek sahibi 

üniversite mezunlarından oluştuğunu ifade etmekteydi. Bu çocukların 

potansiyel olarak normal ve iyi bir zekâya sahip olduklarını ama sevgi 

göstermeyen ebeveynlerinden ötürü duygusal bakımdan eksiklikleri 

olduğunu düşünüyordu (Aydın & Kınacı, 2016). Psikolog Bruno 

Bettelheim ve bazı psikologlar da o dönemde çocukların otizme 

yakalanma sebebinin çocuğuyla doğru biçimde bağ kuramayan anneler 

olduğu fikri üzerinde durmuşlardır (Türkmen, 2012). Bu durumun 

üzerinde ekonomik düzeyi iyi olmayan ailelerin çocuklarını doktora az 

götürmelerinin etkisi olabilir (Aydın & Kınacı, 2016). 
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Otizm, doğuştan gelmektedir (Aktosun, 2014). Her ne kadar deneyim 

ve eğitimle büyük ölçüde değiştirilebilse de yetişkinlik hayatında da 

devam etmektedir. Otizmin yaşam boyu süren bir bozukluk olarak 

tanımlanmasından ötürü bu tanıya sahip çocukların anneleri süreç 

içinde birçok günlük stresör ve zorluklarla karşılaşmaktadır (Afıfi, 

2009). 

Otizm Spektrum Bozukluğunun Klinik Özellikleri: 

Otizm spektrum bozukluğu tanısı olan çocukların bazılarında klinik 

belirtiler dünyaya geldikten sonra görülmektedir, bu durum için 

“progresif otizm” ifadesi kullanılmaktadır. Bazı çocuklarda ise; erken 

bebeklik çağında gelişim normal bir seyir izlerken, 1,1.5 yaştan sonra 

OSB belirtileri görülmekte, bu durum “regresif otizm” olarak ifade 

edilmektedir (Aydın & Kınacı, 2016). 

Otizm belirtileri 2 yaşında 1 yaşa göre daha belirgindir, 3 yaşındaysa 2 

yaşından daha belirgin bir hale gelir. Bu nedenle birçok uzman tanı 

koyma aşamasında çocuğa hemen tanı koymamakta ve çocuğu takibe 

almaktadır. Bu durum erken tanı ve müdahale şansının da azalmasına 

sebep olabilmektedir (Aydın & Kınacı, 2016). OSB’ nin ağır seyrinde 

epilepsi ve uyku sıkıntıları gibi başka durumlar da belirgin şekilde 

kendini gösterebilmektedir. Bir diğer sorun ise; zekâ engelidir. OSB’ li 

çocukların çoğu aynı zamanda zekâ engellidir (Korkmaz, 2017).  

DSM-V (2013) ile DSM-IV de bulunan farklı alt başlıklar tek tek bir 

grup altına alınarak tanı adı yaygın gelişimsel bozukluk yerine “Otizm 

Spektrum Bozukluğu” olarak değiştirilmiştir. Tanı ölçütleri, iki alt 

gruba (sosyal-iletişim, tekrarlayıcı davranış-sınırlı ilgi alanı) 
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indirgenmiş toplam oniki olan ölçüt sayısı yedi olmuştur. Yedi 

kriterden beşinin karşılanması beklenmektedir. OSB tanısı için sosyal-

iletişim alanındaki üç belirtiden üç, tekrarlayıcı davranış-ilgi alanındaki 

dört belirtiden en az iki belirtinin görülmesi gerekmektedir; son olarak 

“duygusal uyaranlara azalmış ya da aşırı tepki gösteren” maddesi de 

DSM-V’de eklenmiştir (DSM-V, 2013). 

DSM-5 Otizm Spektrum Bozuklukları tanı ölçütleri şu şekildedir; 

A. Şimdi veya geçmiş dönemde toplumsal iletişim ve etkileşimde 

sürekli yetersizliğin olması. 

1) Toplumsal ve duygusal karşılık vermede yetersizlik (karşılıklı 

iletişim yürütmede güçlük; ilgi, duygu veya duygulanım paylaşmada 

kısıtlılık, sosyal etkileşime yanıtsız kalma vb.) 

2) Toplumsal etkileşimdeki sözel olmayan davranışlarda yetersizlik 

(sözel ve sözel olmayan iletişimde sorunlar, göz temasında kısıtlılık, 

beden dili veya jestleri anlayamama, yüz ifadesi ve beden dilini uygun 

kullanamama vb.) 

3) İlişkileri geliştirmekte, devam ettirmekte ve anlamakta güçlük 

(hayali oyun kuramama, arkadaş edinememeye, arkadaşa ilgi duymama 

vb.) 

B. Aşağıdaki ölçütlerden en az ikisinin olması ile gözlenen, şimdi veya 

geçmişte olan, tekrarlayıcı davranışlar, ilgiler ya da etkinlikler. 

1) Basmakalıp veya tekrarlayıcı motor hareketler, obje kullanımı veya 

konuşma (motor stereotipiler, oyuncakları sıra sıra dizme, objeleri 

çevirme, ekolali vb.) 
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2) Aynılıkta ısrar, rutine bağlı olma veya ritüelleşmiş sözel ve sözel 

olmayan davranışlar, (ufak değişimlerde aşırı stres, selamlaşma 

ritüelleri, her gün aynı yoldan gitme veya aynı yemeği yeme vb.) 

3) Anormal bir şekilde sınırlı, sabit ilgiler (bazı nesnelere aşırı 

bağlanma, tekrarlayıcı veya sınırlı ilgiler vb.) 

4) Duyusal hipo/hipersensitivite veya çevredeki duyusal durumlara 

aşırı ilgi (acı ve sıcağa duyarsızlık, belirli ses veya dokunuşlara aşırı 

tepki, nesneleri aşırı koklama veya onlara aşırı dokunma, ışık veya 

harekete aşırı ilgi vb.) 

C. Belirtiler erken gelişim döneminde başlamış olmalıdır. 

D. Belirtiler sosyal, mesleki ve başka önemli alanlarda klinik olarak 

anlamlı düzeyde bozukluğa yol açmalıdır. 

E. Bu bozukluk zihinsel yetersizlik veya gelişimsel gerilik nedeniyle 

olmamalıdır. (American Psychiatric Pub; 2013). 

Otizm Spektrum Bozukluğunda Zihinsel Özellikler: 

Otizmin tanımlandığı ilk yıllarda çocukların sıklıkla normalden daha 

üst düzeyde zihinsel gelişim özelliklerine sahip oldukları 

düşünüldüğünden bu çocuklarda zihinsel bir yetersizlik olmadığı 

görüşü kabul edilmiştir. Kanner’ın çocukların normal zihinsel 

potansiyele sahip olduklarını belirtmesine rağmen çocukların yaklaşık 

%90’ında zihinsel yetersizlik olduğu, çocukların yarısından fazlasının 

zekâ düzeyinin %50’nin altında olduğu görülmektedir (Darıca ve ark. 

2017).  
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Zihin kuramı OSB için bir diğer önemli noktadır. Zihin kuramı bireyin 

gerek kendi gerekse başkalarının zihinsel durumlarına yönelik 

çıkarımlarda bulunabilmesi ve zihinsel temsiller oluşturma yönünde bir 

kognitif yeteneğe sahip olması şeklinde ifade edilmektedir (Yıldırım ve 

ark. 2011). OSB’li bireylerde zihin kuramı gelişiminde ciddi bir 

gecikmenin yaşanması ve normal gelişim gösteren akranlarına kıyasla 

onların becerilerine sahip olamadıkları konusunda pek çok çalışma 

gerçekleştirilmiştir (Hale ve ark. 2005). Zihin kuramı eksikliği birçok 

soruna neden olabilmektedir. Bunların başında, uygun biçimde sohbet 

edememek, karşısındakinin duygu ve düşüncelerini hesaba katmamak 

gelmektedir. Dolayısıyla çocuklarda zihin kuramı eğitimi sağlanabilirse 

çocuğun iletişim ve etkileşim becerilerinde düzelmeler 

görülebilmektedir (Korkmaz, 2017). 

Otizm Spektrum Bozukluğunda Dil Gelişimi ve Sosyal Etkileşim 
Özellikleri: 

Otizmi olan çocukların sosyal alanda olgunlaşmaları akranlarından 

daha yavaş bir seyre sahiptir ve gelişim aşamaları da olması gereken 

sıranın dışında gelişmektedir. Anne ve babalar çocuklarının 6 aylık 

olmasından sonra gözlerine bakmayınca, karşılıklı olarak 

gülümsemeyince veya onlara temas etmeyince endişelenmeye 

başlamaktadır ayrıca çocuklar sıklıkla kendi kendilerine konuşmaktadır 

(Morrison, 2017).  

Çocuklarda görülen sosyal iletişim yetersizlikleri zihin kuramı ile de 

açıklanmaya çalışılmıştır. Hafıza, ortak dikkat, yüz ve bakışları 

işlemleme gibi noktaların, takliti ve empatiyi içeren çok bileşenli bir 
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işlevin yetersizliği söz konusudur (Korkmaz, 2011). Otizmde görülen 

stereotipik davranış örüntüsü ise yürütücü disfonksiyonla açıklanmaya 

çalışılmıştır. Kişinin davranışını kontrol edebilmesinde, nasıl 

davranacağını planlamasında, yeni bir davranış ortaya koyabilmesinde 

ve bir davranışı birden çok kez yapıp yapmamasında yürütücü işlevler 

etkili olabilmektedir (Fombonne, 1999). 

Otizm Spektrum Bozukluğunda Sosyal Duygusal Gelişim 

Özellikleri: 

Otizmde görülen sosyal duygusal zorluklar ile duygu düzenleme 

becerileri arasında bir ilişki olduğu yönünde araştırmalar yapılmıştır. 

Başkalarıyla etkileşim içinde olmak, bireyin duygularını 

düzenleyebilmesi için gerekli bir şart olarak gösterilmektedir 

(Konstantareas & Stewart, 2006). Bireylerin yaşıtlarıyla kurdukları 

ilişkilerin zayıf oluşu onların duygularını düzenlemesinde bir engel 

teşkil edebilmektedir. Dil gelişimi konusunda yaşanan sorunlar da bir 

diğer sebeptir (Glaser & Shaw, 2011). Bu konuda alan yazında yapılan 

araştırmalara bakıldığında otizmli çocuklar duygularını kontrol 

edememektedir. Uyum sorunları, dil ve konuşma bozukluğunun bir 

sonucu gibi görülebilmektedir (Fujiki ve ark. 2002).  

Otizm Spektrum Bozukluğunda Duyusal Gelişim Özellikleri: 

Otizm tanısı olan çocukların tanı almadan önce seslere karşı çok değişik 

tepkiler göstermeleri ailelerin dikkatini çekmektedir. Çocuklar kimi 

seslere hiç tepki vermezken, kimi seslere de yoğun tepkiler 

verebilmektedirler (Darıca ve ark. 2017). OSB’ li çocukların insanların 

yüzüne bakmaması ve etraflarındaki bazı nesnelere de bakmaması söz 
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konusudur; ancak bir taraftan da çocuklar, hareket eden ve parlak olan 

kimi nesnelere uzun süre bakmaktadırlar (Darıca ve ark. 2017). 

İnsanları ve cisimleri, görüntülerinin detaylarından değil de 

hareketlerinden ve temel niteliklerinden tanıma eğilimi içindedirler 

(Ekici, 2017). Asansörlerle, trenlerle, nesnelerin parçaları ile devamlı 

ilgilenebilirler (Kulaksızoğlu, 2015). Dokunulma konusu bir diğer 

önemli konudur, bazı çocuklar dokunulma konusunda çok rahatsız 

olurken, kimileri bundan hoşnut olabilirler (Korkmaz, 2001).  

Belirtilmesi gereken bir diğer konu da beslenme sorunudur. 

Günümüzde normal gelişim gösteren çocukların yaklaşık % 6’ sında 

beslenme sorunları yaşanmaktadır. Bu durum OSB tablosunda % 21 

olarak bulunmuştur. Özellikle katı yiyecekleri reddeden çocuklar püre 

halinde olan yiyeceklerle beslenmekte, çiğneme, yutma konularında da 

(yaklaşık % 18’ i) sıkıntılar yaşamaktadırlar. OSB’ li çocukların % 9 

‘unda ise yüksek iştah görülmektedir (Darıca ve ark. 2017). 

Uyku problemi de ailelerin baş etmeye çalıştığı zorluklar arasındadır. 

Çocukta görülen aralıksız ağlamalar gündüzleri ve geceleri 

yaşanabilmektedir. Uyku konusundaki sorunlar, normal gelişim 

gösteren çocuklara göre iki kat daha yüksektir (Darıca ve ark. 2017). 

Bu gibi durumlarda daha çok nörolojik bir değerlendirmenin yapılması 

uygun bulunmakta, bireyin ve ailesinin yaşam düzeni için ilaç desteği 

sağlanabilmektedir (Korkmaz, 2001).  

Otizm Spektrum Bozukluğunda Motor Gelişim Özellikleri: 

Otizmli bireylerde kişiye özgü farklı davranışlar, ince motor ve kaba 

motor becerilerde yetersizlikler görülebilmektedir. Motor sorunlar her 
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kişide farklı şiddetlerde ve şekillerde kendini gösterebilir (Prek ve ark. 

2004). Çalışmalarda; el becerileri ve görsel motor koordinasyonu, 

duyusal bütünlük üzerine yetersizliklerin olduğuna vurgu yapılmıştır 

(William ve ark. 2005). Makas tutmak, düğme iliklemek gibi el 

becerileri de otizmli çocuklarda zayıf olabilir (Korkmaz, 2017). Bu 

problemler, emekleme, yürüme, oturma gibi fonksiyonlarda da 

görülebilmektedir (Whitman, 2004).  

Otizm Spektrum Bozukluğunda Davranışsal Özellikler: 

Otizmde yaşanan en büyük sorunlardan biri; çocukların kendine zarar 

veren davranışlarda bulunabilmeleridir (Odabaşıoğlu ve ark. 2009). 

Tekrarlayıcı ve sınırlı aktivite, ilgi ve davranış biçimleri de otizmin en 

belirgin özellikleri olarak nitelendirilmektedir. Sınırlı ilgiler ve kendine 

vurma davranışı sıklıkla zekâ düzeyiyle ilişkili görülen bir durumdur. 

OSB’ li çocuklar, vücudunu sallama, dönme, nesne döndürme, rutinlere 

bağlı kalma gibi davranışsal problemler göstermektedir (Whitman, 

2004). Sürekli aynı konuda konuşmak isteyebilirler, ayrıntılara 

takılabilirler, bir yeri terk etmeden her şeye dokunabilirler   

(Kulaksızoğlu, 2015). 

Çocuğun motor davranışlarında taklit de önemli bir yere sahiptir, OSB’ 

li çocukların özellikle beden hareketlerini ve nesne içeren hareketleri, 

örneğin el çırpma, taklit etmekte zorluk çektiği bildirilmiştir (Austin & 

Sciarra, 2017).  Bir insanın taklit edebilme becerisi, öğrenme sürecini 

kolay hale getiren bir unsur olarak nitelendirilmektedir (Meltzoff & 

Gopnik, 1994). Taklit özellikle sosyal etkileşim ve öğrenme alanlarıyla 

ilgili işlevlere sahiptir. Öte yandan çocuk ile ebeveyn arasında iletişim 
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sağlayan birincil unsur olarak görülmektedir (Turan & Ökçün-

Akçamış, 2013). Normal gelişim gösteren çocukların taklit edebilmesi 

ile farklı gelişen bir çocuğun taklit edebilmesi arasındaki farklılıklar 

ayna nöron işlevindeki bozukluktan ileri gelebilmektedir. Özellikle de 

motor davranışların taklidin de ayna nöronların önemine dikkat 

çekilmektedir. Bu konuda bazı beyin görüntüleme çalışmalarında OSB 

olan çocuklarda aynalama yanıtlarında azalma görülmüştür. Motor 

davranışların taklitinde ve yüz duygularının taklitinde ayna nöron 

sistemindeki yetersizlik kendisini göstermiştir (Perkins ve ark. 2010).  

Sosyal ve duygusal olarak biriyle iletişime geçtiğimizde taklit son 

derece önemlidir. OSB’ nin tanı özelliklerinden biri, sosyal etkileşim 

alanında yaşanan yetersizliktir. Bu durum çocuğun taklit becerisini de 

etkilemektedir (Ingersoll, 2008b).  Dil gelişimi, iletişim becerileri, ortak 

dikkat ve oyun oynama gibi becerilerin kazanımında da taklit önemli 

bir unsurdur (Töre & Özmen, 2004).  

Otizm Spektrum Bozukluğun Etiyolojisi: 

Genetik etkiler 

OSB tanısı olan kişilerle yapılan genetik araştırmalarda, daha çok tek 

yumurta ikizleri ile yapılanlar en iyileri olarak görülmektedir; fakat ikiz 

olan ve OSB tanısı olan kişi sayısı düşüktür, bundan dolayı genetik 

araştırmaların sayısı sınırlıdır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar, 

OSB’ nin tek yumurta ikizlerinde görülme olasılığının yüksek olduğunu 

göstermektedir (Korkmaz, 2000). İkizlerle yapılan çalışmalarda 

vurgulanan konulardan biri, genetik yapıların benzerliğine rağmen ikiz 

kardeşlerden birinde görülme yüzdesinin % 70’ lere ulaşmamasıdır. Bu 
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durum başka etkenlerin de OSB üzerinde etkisi olabileceği görüşünü 

desteklemektedir (Korkmaz, 2000). 

Otizmin davranışsal, duygusal ve bilişsel özellikleri ele alındığında; 

kişilerin merkezi sinir sisteminin farklı olduğu bildirilmiştir. 

Çalışmalarda en fazla ilgilenilen nörotransmitter serotonin (5-HT 

olarak isimlendirilir)’dir. 5-HT’ nin iki biçimli (dağılım eğrisinde iki 

zirve noktası vardır) dağıldığı saptanmıştır (Mulder ve ark.2004). Aynı 

zamanda normal dışı serotonin düzeyi ele alınmaktadır (Austin & 

Sciarra, 2017). Dopamin de; motor fonksiyon, biliş ve hormon 

salgılayan dopamin salgılayıcılar üzerinde düzenleyici rolü ve otizmin 

bazı yönlerini tedavi etmekte olduğu gösterilmiş olmasından ötürü 

dikkat çekmiştir (Austin & Sciarra, 2017).  

Otizm Spektrum Bozukluğun Epidemiyolojisi 

Otizmin yaygınlık oranı 1989’da 10.000’de dört iken, bu sayı 2002’de 

10.000’de 66 olmuştur. Bir başka deyişle başlarda 2500’de bir 

görülmekteyken sonra 150’de bir olarak görülmüştür. Yapılan bir 

araştırmada görülme sıklığı, 10.000’de 110 olarak bildirilmiştir (Kogan 

ve ark. 2009).  Bugün her 68 çocuktan birinde OSB görülmektedir 

(Korkmaz, 2017). Son istatistikler, tanımlanan vaka sayısının son üç 

yılda ise neredeyse iki katına çıktığını göstermektedir (Austin & 

Sciarra, 2017). Bu artışın temel nedenleri, tanı ölçütlerinin daha çok 

sayıda çocuğu kapsayacak biçimde değişmiş olması ve hastalık üzerine 

farkındalığın artması olabilir (Kulaksızoğlu, 2015). 
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Otizm Spektrum Bozukluğun Aileye Etkileri 

Her çocuk doğumdan sonraki büyüme ve gelişme dönemi içinde; 

fiziksel, zihinsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişim yönünden bazı 

becerileri kazanmak ve geliştirebilmek için yetişkin desteğine 

gereksinim duymaktadır. Anne-babalar genellikle çocuklarının ilk 

eğitimcileri olmaktadır  (Darıca & Gümüşçü, 2017). Oysa çocuk farklı 

gelişen bir çocuk olduğunda, ebeveynler suçluluk hissederek ve acı 

çekerek rollerini gerçekleştirirken güçlük yaşamaktadır. Düşünsel 

alanda, çocuğun gelişimsel farklılıklarında bir suçlu olup olmadığı, 

şimdi ve gelecekte neler yaşanacağı ve aileden sonra çocuğa ne olacağı 

sorgulanabilmektedir. Davranışsal alanda, farklı gelişen bir çocukla 

birlikte yaşamak ve bu durumun ailede, ailenin çevresinde değişimlere 

neden oluşu, ailenin yeni ilişki arayışlarına girişi, toplumsal alanda 

oluşan dışlanma sürecine yönelik meydana gelen tutumlar sayılabilir 

(Kulaksızoğlu, 2015). Ekonomik zorluklar da sağlıklı bir aile 

olunmasının önünde bir engel teşkil edebilmektedir. Bilhassa yaşamın 

ilk yıllarında uygulanan yoğun eğitim sebebiyle ebeveynler finansal 

anlamda zorlanmaktadır (Sharpe & Baker, 2007).  

Otizm Spektrum Bozukluğu ile İlgili Araştırmalar 

Yapılan araştırmalarda otizmi olan birçok vakada dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğu (DEHB) görüldüğü bildirilmektedir. DEHB, 

özgül öğrenme güçlüğü ve OSB tanılı çocuklar ve akrabalarında 

toplumsal iletişim ve etkileşim zorluklarının fark edilmesi sebebiyle 

DEHB ve OSB'nin altta yatan bir genotipi paylaşabileceği, bu 

bozukluklardaki fenotipin ise genetik yapının farklı görünümleri 
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olabileceği fikri bildirilmektedir (Demir, 2016). Ayrıca DEHB, özgül 

öğrenme güçlüğü ve OSB tanılı çocukların kardeşlerinde sözel olmayan 

iletişim becerilerinde sorun yaşanabildiği ifade edilmektedir (Demir, 

2016). 

OSB’ de şizofreninin görülme sıklığı da yüksek olarak bildirilmiştir. 

Stahlberg ve arkadaşları (2004), OSB’ de şizofreni veya psikotik 

bipolar bozukluk görülme oranını %15 olarak bildirilmişlerdir. 

Alanyazında başka araştırmalara bakıldığında; obsesif kompulsif 

bozukluk %16.4, kaygı bozukluğu %40 oranında görülmektedir 

(Vansteensel ve ark. 2011).  

Zihinsel Engel Tanımı ve Özellikleri 

Zihinsel engellik, gelişim sürecinde kendini gösteren, genel zekâ 

işlevselliği bakımından normal sınırın altında olma ve gereken uyumlu 

davranışlarda eksiklik yaşanması olarak ifade edilmektedir (Dündar, 

2006). Zihinsel yetersizlik tanısı olan çocukların en belirgin özelliği, 

gelişimlerinde olan yavaş seyirdir. Yaşanan bu gelişimsel gecikme 

çocuğun yaşamında birçok alanda kendini göstermektedir (Tüzün, 

2000).  

Zihinsel engellilik üç düzeyde kendini gösterebilmektedir: 

Hafif mental retardasyon 

 Bu grupta yer alan çocukların IQ puanları 50-70 arasındadır.  Öte 

yandan bu çocuklar eğitilebilen çocuklar olarak görülmektedir. 

Alacakları özel eğitim sayesinde ilkokulu tamamlama şansları vardır. 
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Aynı zamanda motor bozukluklar da diğer düzeylere göre daha az 

yaşanmaktadır (Tural, 2002).  

Orta düzeyde mental retardasyon 

IQ puanları 50 – 55 ile 35 – 40 arasında olan çocuklardır. Bu grup da 

diğer grup gibi eğitilebilen bir grup olarak yer alır. Özel eğitim ile ikinci 

sınıf düzeyine kadar okuma yazma veya saymayı öğrenebilirler. Beceri 

istemeyen işlerde çalışabilirler. Hayat boyu sürecek bir denetime 

gereksinimleri vardır (Tüzün, 2000).  

Ağır mental reterdasyon 

Bu gruptaki çocuklarda IQ puanları 35 – 40 ile 20 – 25 arasındadır. 

Konuşma alanında, sosyal alanlarda, davranış alanlarında birçok sorun 

yaşanabilir. Çocukların temel öz bakım becerilerini kazanabilmesi 

açısından da belirgin bir gecikmenin oluşması söz konusudur. Ağır 

düzeyde öğrenme yetersizliği olan çocuklar erken fark edilebilirler 

(Tüzün, 2000). 

Klinik Görünüm  

Zihinsel engelli bireylerin sağlık durumları ve fiziki görünümleri engel 

derecelerine göre değişim göstermektedir. Bu bağlamda hafif 

seviyedeki zihinsel engelli çocuklar normal çocuklara kıyasla motor 

becerisi ve görünüş açısından farklılıklara sahip olmaktadır (Temel, 

2007).  

Zihinsel yetersizliğe bağlı olarak çocukların konuşmaları daha geç 

gelişmekte ve daha fazla konuşma bozukluğu gösterebilmektedirler. 

Zihinsel yetersizlikleri arttıkça, dil ve konuşma problemleri de daha 
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fazla görülebilmektedir (Temel, 2007). Konuşma bozuklukları; 

kekemelik, arkülasyon bozuklukları ve ses bozuklukları şeklinde 

görülmektedir (Sucuoğlu, 2013).  

Zihinsel engelli çocuklar, öğrenme için dikkatini bir noktaya 

toplamakta da güçlük çekmektedir. Çocuklar akranlarına nazanran daha 

çabuk yorulmaktadır öte yandan bir zorluk yaşadıklarında da kolay pes 

etmekte ve yeni durumlara uymada bazı problemler yaşamaktadırlar. 

Bu durum çocukların öğrenmesi noktasında motivasyonlarını 

engelleyici görülmektedir (Çiftçi, 2004). Çocukların kısa süreli hafıza 

ve uzun süreli hafızaları da çok yeterli olmamaktadır (Çetrez, 2004). 

Zihinsel Engelin Etiyolojisi 

Doğum öncesi dönemde annenin geçirdiği enfeksiyöz hastalıklar, aldığı 

ilaçlar, alkol, annede ağır beslenme bozukluğu ya da yetersizliği, 

plasenta yetmezliği çocukta zihinsel yetersizliğe neden olabilmektedir. 

Gebelikte alkol alınması ile çocukta oluşabilen fötal alkol sendromunda 

da çocukta ağır gelişimsel bozukluklar ve zihinsel yetersizlik 

görülebilmektedir. Erken ve düşük ağırlıklı doğum, doğum travmaları 

ve doğum sırasında çocuğa bulaşan enfeksiyonlar da zihinsel 

yetersizlğin nedenleri arasındadır. Doğum sonrasında yaşanan 

travmalar, enfeksiyonlar, beslenme yetersizlikleri ve bozuklukları, 

zehirlenmeler, ağır uyaran yoksunluğu da etkili unsurlar olarak 

sayılmaktadır (Öztürk, 2002). 
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Zihinsel Engelin Epidemiyolojisi 

Zihinsel engelliğin yaygınlık oranı IQ derecesi 70’ in altında olan 

kişiler için; % 2.3 düzeyindedir. Zihinsel yetersizlik tanısı olan kişilerin 

% 85 kadarı hafif derece zihinsel engellidir. % 10’u orta derecede 

mental reterdasyon yaşamaktadır. Ağır zihinsel yetersizliğin toplumda 

görülme sıklığı ise; % 1-2 arasındadır (Metin & Işıtan 2011).  

Zihinsel Engelin Aileye Etkileri 

 Engelli bir bebeğin dünyaya gelmesi şüphesiz ki bütün aile bireylerine 

etki eden bir stres faktörüdür. Bilhassa zekâ geriliği tanısı almış bir 

çocuk aile bireyleri üzerinde önemli bir etki yaratabilmektedir (Kurt ve 

ark. 2008). Zihinsel yetersizlik durumuna ebeveynler açısından 

bakıldığında, anneler çocuklarıyla babalara nazaran daha çok 

ilgilendikleri için hayatlarını çocuklarına adayabilmektedir. Annelerin 

sosyal yaşamları, çocuğun bakım yükü fazla olduğunda 

azalabilmektedir (Bozdoğan, 2011).  

Anne ve babanın yerine getirmesi gereken birçok sorumluluk 

bulunmaktadır, bunlar arasında; çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılama, 

çocuğu zararlardan korumak, duygusal destek sağlamak gibi konular 

yer almaktadır. Hane içersinde zihinsel yetersizliği olan bir çocuk 

olduğundaysa, yaşanan engelin derecesine göre aileler farklı 

derecelerde zorluklar yaşanmakta ve çeşitli stres etkenleri ile baş 

etmeye çalışmaktadır (Lafçı ve ark. 2014). 
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Özel Öğrenme Güçlüğü Tanımı ve Özellikleri 

Özel öğrenme güçlüğü; bilginin alınmasıyla ilgili problemlerin 

yaşandığı, yaş ve doğal zekâ ile tutarlı olmayan, çevresel faktörlerle 

açıklanamayan bir problem olarak tanımlanmaktadır. En yalın haliyle, 

çocuğun teorik öğrenme yetisi ile akademik başarısı arasında yaşanan 

çelişkileri içermektedir. Bu çelişkilerin arasında; okuma, matematik, 

yazılı ifade sorunu gibi durumlar yer almaktadır (Morrison, 2017).  

Özel öğrenme güçlüğünün de diğer tanı grupları gibi çeşitli düzeyleri 

bulunmaktadır, bu düzeyler şu şekildedir: 

Ağır Olmayan: Çocukta bazı problemler söz konusudur; ancak çocuğa 

destek verildiğinde genelde sorunlarıyla başetmekte başarı gösterebilir. 

Orta Derece: Çocukta gözle görülür zorluklar vardır, aile bu zorluklara 

bulunacak önemli çözümlere ihtiyaç duymaktadır.  

Ağır: Yoğun bir tedavi yapılmadan üstesinden gelmenin zor olduğu 

kritik problemlerin varlığı söz konusudur. Yoğun bir destek 

sunulduğunda bile yeterli telafi sağlanamayabilir (Morrison, 2017). 

Özel Öğrenme Güçlüğü Etiyolojisi 

Yapılan çalışmalar, özel öğrenme güçlüğü olan bireylerde sağ ve sol 

hemisferin büyüklüğünün aynı oranda olduğunu belirtmektedir 

(Turgut, 2008). Beyinle ilgili çalışmalar serebellum disfonksiyonundan 

söz etmektedir, görsel uyaranı işlemleme becerisiyle ilgili aksaklıkların 

olduğu bildirilmektedir (Burraco, 2009). Planlama, organizasyon ve 

bilişsel esneklik gibi yürütücü işlevlerde de sorun yaşanmaktadır 

(Rajendran & Mitchell, 2007).  
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Özel öğrenme güçlüğünün nedenlerine davranışçı kuram açısından 

bakıldığında, bireyin sahip olduğu aile yapısı, kültür, eğitim gibi birçok 

unsurun etkisinden söz edilmektedir (Coplin & Morgan, 1988). 

Araştırmalar özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin evlerinde okuma 

yazma ile ilgili materyal eksikiliklerine, ev okuryazarlığı ortamının 

yokluğuna dikkat çekmektedir (Boerma ve ark. 2017). Ebeveynlerin 

eğitim düzeyi, çocukların eğitsel materyallerle ne kadar zaman 

geçirdiği, anne ve babanın okuma sıklığı gibi birçok unsurun etiyolojide 

üzerinde durulmaktadır (Bergen ve ark. 2017). 

Özel Öğrenme Güçlüğü Epidemiyolojisi 

Özel öğrenme güçlüğünün yaygınlık oranı çocuk ve yetişkinler olarak 

iki şekildedir. DSM-5 verilerine göre, okul çağındaki çocuklarda 

görülme sıklığı; % 5-15 arasındadır. Yetişkinlerde görülme sıklığı ise;  

% 4’ tür. (Amerikan Psikiyatri Birliği., çev., 2013). Özel öğrenme 

bozukluğunun erkeklerde görülme oranı kızlara nazaran 2-4 kat daha 

fazladır (Morrison, 2017). Ülkemizde tanı alan bireylerin de yarısından 

fazlası erkek olarak belirtilmiştir (Çakıroğlu, 2017).  

Özel öğrenme güçlüğünün alt grupları açısından bakıldığında, 

matematik bozukluğu kız öğrencilerde erkek öğrencilere göre daha sık 

yaşanmaktadır. Okuma ve yazma sorunları da erkeklerde daha sık 

görülmektedir (İşeri & Sarı, 2008). Genetik çalışmalar ÖÖG’li kişilerin 

% 40’ının birincil derecede akrabalarında da ÖÖG görüldüğünü ortaya 

koymaktadır (Shaywitz & Shaywitz, 2005).  Yapılan ikiz çalışmaları 

genellikle okuma bozukluğunun her iki çocukta da görülebildiğini 

ortaya koymuştur (Girli, 2014). 
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Özel Öğrenme Güçlüğünün Aileye Etkileri 

Alias ve Dahlan (2015) çocuklarında ÖÖG olan annelerin tanı hakkında 

yeteri kadar bilgi sahibi olamadıklarını, detaylı şekilde bu bozukluğu 

öğrenemediklerini bildirmişlerdir. Dyson (2010) ebeveynlerin 

çocuklarındaki tanıdan ötürü suçluluk duygusu yaşadıklarını 

bildirmiştir. Öğrenme güçlüğünde çocuk ve ebeveynlerin okul 

yaşamında sıkıntılar yaşayabildikleri, annelerin normal gelişim 

gösteren çocuklarınkine kıyasla olumsuz duygu dışavurumu gösterdiği, 

kaygı derecelerinin de yüksek olduğu yapılan çalışmalarda ele alınan 

diğer sorun alanlarıdır (Atalay, 2013).  

Damgalanmanın Tanımı ve Gelişimi 

Damga (Stigma), delik, delmek, yara, iz anlamına gelmektedir. 

Ortaçağda suçlu kişilerin kızgın demirle dağlanmalarından sonra terim, 

kara leke olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yunan toplumunda 

kölelerin toplumsal alandaki pozisyonunu tanımlamak için de 

kullanılmıştır (Arboleda & Flórez J, 2001). 

Stigmatization, bir insanın içinde yaşadığı toplumdaki “normal” sayılan 

ölçütlerin dışında kalması nedeniyle, toplumdaki diğer insanların 

saygınlığını azaltıcı bir tavırda bulunmasıdır (Yaman & Güngör, 2013). 

Geçmişten günümüze yıllar boyunca insanlar birçok bulaşıcı hastalıklar 

yaşamış ve bu hastalıklardan ötürü korkular taşımıştır. Örneğin; cüzam 

damgalanan ilk hastalık olarak bilinmektedir ve eski dönemlerde böyle 

bir hastalığı yaşamak ceza gibi düşünülmüştür. Bir başka deyişle bu 

hastalığı yaşayan bireyler kötü olarak görülmüş ve Tanrı’ nın onlara 

ceza verdiği düşüncesi yaygınlaşmıştır. Bunun gibi başka bulaşıcı 
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hastalıklarda da bu durum devam etmiş ve ruhsal hastalıkların da 

damgalanması ile sürüp gitmiştir (Bilge & Çam, 2010).  

Damgalanan kişiler, toplum tarafından tehlikeli olarak algılanan ve ne 

zaman, ne yapacağı kestirilemeyen şeklinde görülmektedir. 

Damgalama, olumsuz inançlar ve bunun sonucu gelişen önyargı ile 

temellenmekte, etiketleme ile başlamaktadır (Yaman & Güngör, 2013).  

Toplum içinde bireyin ruhsal sıkıntısı ne kadar fark edilebilir düzeyde 

olursa toplum tarafından damgalanması da o ölçüde artmaktadır. Bir 

insanın sosyal alanda yadırganıyor oluşu ya da garip bulunması, 

davranışlarının acayip görünüşü gibi konular bireyin toplumsal manada 

işlevine zarar vermekte ve kişiyi damgalanmaya daha açık bir duruma 

getirebilmektedir (Doğanavşargil, 2013). 

Damgalanma, kişilerin özsaygısını, psikolojik destek alma girişimini, 

aldığı tedavilerdeki uyum sürecini de etkileyebilmektedir. Aynı 

zamanda psikolojik strese sebep olduğu alanyazında vurgulanmaktadır 

(Paterson, 2007; Katz ve ark. 2013). Damgalanmanın az olduğu 

ülkelerde kişilerin tedavi arayışı da daha yüksektir. Bunun arka 

planında damgalanmayla mücadele çalışmalarının etkisini 

görülmektedir (Evans ve ark. 2012).  

İçselleştirilmiş Damgalanma 

Damgalanmanın mevcudiyeti çok uzun yıllardır bilinmektedir ve 

dünyanın birçok yerinde dışlanma, etiketlenme gibi durumlar 

görülmektedir (Kocabaşoğlu ve ark. 2003). Çevre tarafından gösterilen 

yaklaşımlar olumsuz yönde oldukça damgalanma yaşayan kişiler ciddi 
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bir stres de yaşamaktadır (Schulze & Angermeyer, 2003). Damgalanma 

bir noktadan sonra kişi tarafından içselleştirilebilmektedir. 

İçselleştirilmiş damgalanma, bireyin toplumdaki olumlu olmayan 

kalıplaşmış fikirleri kabul etmesi, kendisine karşı gelişen 

yargılamaların sonucunda kendisini değerli biri gibi algılamaması, 

utanç duygusunu yaşaması ve zaman içinde kendini geri çekerek sosyal 

hayatını kısıtlamasıdır (Corrigan, 1998).  

İçselleştirilmiş damgalama ilk kez 1980’ lerde araştırılmış, sıklıkla 

bireyin tanı alması ile gelişen bir durum olarak gelişmiştir (Taşkın, 

2007). İçselleştirilmiş damgalanma, bilhassa psikolojik bir tanıya sahip 

kişileri etkilese de birçok boyutu da vardır; bilişsel (engelleyici 

düşünceler, aşağılık hissi, yetersizlik, kendilik ile ilişkili negatif algı), 

duygusal (umutsuzluk, üzüntü, utanç, öfke) ve davranışsal (kendini 

küçük görme, sosyal kaçınma, sosyal geri çekilme, izolasyon, ruhsal 

hastalık öyküsünü gizleme) alanlar bunlar arasında sayılmaktadır 

(Brohan ve ark. 2010). Kişilerin yetersizlik, suçluluk gibi olumsuz 

duygular hissetmeye başlamasıyla benlik saygıları da düşmektedir. Bu 

olumsuz duygular zamanla davranışlara dönüşmeye başlar. Kişi bu 

önyargılardan kaynaklı çaba harcamaya gönülsüz hale gelir (Rüsch ve 

ark. 2005). Kişinin hastalığına bağlı belirtileri zamanla kimliğinin ana 

bileşeni hatta tek özelliği olarak kabul etmeye başladığı ifade 

edilmektedir (Corrigan, 2005). Öyle ki bireyin kendine dair birçok 

önemli niteliklerini görmezden gelerek kendisini sadece "ruhsal 

hastalığı olan birisi" olarak görmeye başlaması, kendisini ötekilerin 

gözünde daha düşük bir sosyal değer olarak görmesine de neden 

olmaktadır. Sonuç olarak burada iki yönlü bir süreç vardır. Bu 
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ayrımcılık toplumdan gelebileceği gibi, kişinin kendisinden de 

kaynaklanabilmektedir (Smart ve ark. 2000). 

İçselleştirilmiş Damgalanma ile İlgili Araştırmalar 

Alanyazında içselleştirilmiş damgalanma depresyon ve benlik saygısı 

ile ele alınmıştır (Picco ve ark.2016). Çalışmalarda psikiyatrik tanısı 

olan kişilerde, damgalanma ile özkıyım düşüncesi arasında pozitif 

yönde anlamlı ilişkili bulunmuştur (Oexle ve ark. 2017; Schomerus ve 

ark. 2015).  

Alanyazında ağır derecede psikolojik rahatsızlığı olan bireylerin 

yaklaşık üçte birinde damgalanma görüldüğü belirtilmektedir 

(Corrigan, 2009). Öte yandan bu durumdan en çok etkilenen ve çalışma 

yapılan tanı grubu ise, şizofreni vakalarıdır. Başka tanılara yönelik de 

çalışmalar yapılmaya başlanmıştır (Schulze ve ark. 2003). Bir diğer 

önemli nokta; yatarak tedavidir, bu durumun da içselleştirilmiş 

damgalanma düzeyini arttırabildiği ifade edilmektedir; ayrıca kişilerin 

ruhsal rahatsızlığının belirtileri yüksek olduğunda da damgalanma 

düzeyinin de yüksek olduğu saptanmıştır (Corrigan ve ark. 2011). Bu 

bağlamda damgalanmayı önleyici çalışmalar önem arz etmektedir; 

çünkü damgalanmayı azaltabilmek, kişinin psikolojik olarak daha iyi 

bir noktaya gelmesini sağlayabilmektedir (Picco ve ark. 2016). 

Farklı Gelişen Çocukların Anneleri ve Damgalanma İlişkisi 

OSB tanısı olan çocuklar yineleyici bazı davranışlara sahiptir. Bu 

davranışlar çocuktan çocuğa değişse de sıklıkla odaların kapılarını 

tekrarlayıcı şekilde açıp kapatmak, dolap çekmecelerini açıp kapatmak, 
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aynılıkları koruma davranışı gibi eylemleri içerir (Altın, 2013). Bu 

durumlardan yola çıkılarak çocukların duyusal uyaranlara tepkileri ve 

yineleyici davranışları, topluluk içindeki davranışları diğer kişilerin bu 

özellikleri tuhaf karşılamalarına sebep olabilmektedir. Bu bağlamda 

otizmin bazı belirtileri damgalamaya yol açabilmektedir (Kinnear ve 

ark. 2016).  

OSB’ li çocukların fiziksel görünümüne bakıldığında normal 

davranışları ise farklı bir seyir izlediğinden bu durum onların dış 

görünüş ve davranışı arası bir tutarsızlığı yaratmakta, çocuklar akranları 

tarafından olumsuz davranışlara maruz kalabilmektedir (Sideridis, 

2014). Otizmli çocukların aileleri, çocuklarının gelişimsel 

farklılıklarının da nedeni olarak görülerek suçlanabilmekte, 

reddedilebilmekte ve çocuklarının alışılmadık davranışları üzerinde 

kontrol sahibi olamadıkları anlayışı da damgalanmalarında etkili 

olmaktadır (Mak & Kwok, 2010). Bu bağlamda stigmatizasyon; 

kişilerin refahına, kimliğine, sosyal yaşamına ve ailesine hasar 

vermektedir (Sarris, 2016). Aileler, içselleştirilmiş damgalanmayı daha 

çok okul ortamında yaşamaktadır (Heflinger ve ark. 2014).  

Huws ve Jones (2010) araştırmalarında otizmlilerin toplumca uyumsuz 

görülen çocuklar olarak görüldüklerini vurgulamıştır. Olumsuz yönde 

gelişen tutumlar OSB tanılı bireylerin benlik saygısını azaltabilirken; 

ayrıca kişilerin sosyal kaygısısını arttırabilir (Bellini, 2006). OSB’ de 

çocuklar sosyal kurallara uymak da zorlanabilirler. Konuşma sorunları 

yaşayabilirler. Öte yandan irritabilite söz konusu olabilir. Ele aldığımız 



FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE ALEKSİTİMİ | 35 

 

 

 

bu tarz sıkıntılar, annelerin toplum içinde diğerleri tarafından küçük 

görülmesine, dışlanmasına sebep olabilmektedir (Gray, 2002). 

Stres 

Stres, bireyin fizik ve ruhsal sınırlarının zorlanması ve tehdit 

edilmesiyle ortaya çıkan bir durum olarak ifade edilmektedir (Baltaş & 

Baltaş, 1987). 17. yy.'da felaket, musibet, keder, dert anlamlarında 

kullanılmıştır. Modern toplumun sıkıntısı olarak kabul gören stres, 

“vücuda yüklenilen özel olmayan herhangi bir isteme karşı, vücudun 

tepkisi” olarak ifade edilmektedir (Eriksen, 2011). Kişiler çevresiyle 

olan ilişkilerinden ya da kendi içsel dinamiklerinden dolayı stres 

yaşayabilmektedir (Gökler & Işıtan, 2012). Erken dönemde gelişen 

stresleri azaltmak için çocukluk döneminde duygusal ihtiyaçların doğru 

tanınması ve karşılanması gerekli görülmektedir. Anne-baba-çocuk 

üçgeni içinde psikolojik doyumun sağlanması kuşkusuz ailede yer alan 

herkes için olumlu bir etkiye sahiptir (Baltaş & Baltaş, 1987).  

Aile Stresi ile İlgili Araştırmalar 

Aile stresi ile ilgili araştırmalar, sıklıkla farklı gelişen çocukların 

ebeveynleri ile normal gelişim gösteren çocukların ebeveynlerinin 

karşılaştırıldığı çalışmalardır. Çalışmalarda çocuktaki davranışsal 

sorunların stres için başta gelen unsur olduğu görülmektedir (Richman, 

ve ark. 2009). Davranışsal sıkıntılara çevreden gelen olumsuz 

yaklaşımlar eklenince, anne ve babanın stres düzeyi artabilmektedir 

(Sencar, 2007).  
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Alanyazında çocuktaki yetersizlik düzeyi ile aile stresi arasındaki 

ilişkiyi ele alan araştırmalar da bulunmaktadır (Plant ve Sanders, 2007). 

Zihinsel yetersizlik ve aile stresini ele alan çalışmalar, aile stresi ile 

ebeveynlerin tükemişlik düzeylerini de ele almaktadır (Bahar ve ark. 

2009). Aile üyelerinin duygusal sorunları da stresi arttırabilmektedir, 

çocuğun farklı gelişen bir çocuk olduğunu ailelerindeki diğer kişilerle 

paylaşmak, çocuğun yaşadığı sorunları kontrol edememek ailelerin 

çaresiz hissetmesine yol açabilmektedir (Akkök ve ark. 1992).  

Yapılan bir araştırmada bakım verilen çocuğun yaşı ne kadar küçükse 

ailelerin koruyuculuklarının o kadar arttığı, bu durumun da stresi 

arttırdığı belirlenmiştir (Malm ve ark. 2014). İlgili alan yazında 

nörogelişimsel bozukluğu olan çocuğa sahip anne ve babaların 

ebeveynlik streslerinin yüksek olduğuna; ayrıca aile üyelerinde depresif 

belirtilerin varlığına dikkat çekilmiştir (Woodman, 2014; Oelofsen ve 

ark. 2006).  

Farklı Gelişen Çocukların Anneleri ve Aile Stresi İlişkisi 

Farklı gelişen çocukların anne ve babalarında aile stresine neden olan 

unsurlar şunlardır;  

1-Aile içine farklı gelişen bir çocuk katıldığında harcanacak giderler 

fazla olmakta, planlanmayan ek giderler aileyi yormakta buna bağlı 

ekonomik zorluklar yaşanmaktadır (Dönmez ve ark. 1998). Otizm 

spektrum bozukluğu olan çocukların annelerinde aile stresinin 

yordayıcısı olarak aile yükünün incelendiği çalışmasında, ekonomik 

yükün aile stresinin en önemli yordayıcılarından olduğunu belirtmiştir 

(Timuçin, 2018).  
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2-OSB tanılı çocukların ailelerine karşı bağımlılıklarının yüksek 

oluşunun, ebeveynlerin sahip olduğu stresin en önemli sebeplerinden 

biridir (Dönmez ve ark. 1998). Ebeveynler çocuklarına çok fazla zaman 

ve enerji harcadıklarında kendilerine ve çevrelerine zaman 

ayıramamakta, rahatsızlık hissetmekte, vakit yetersizliği strese sebep 

olabilmektedir (İçöz, 2001). Annenin stresini arttıran unsurların 

arasında; çocuğun büyüdükçe ihtiyaçlarının da artması, çocuğun yaş 

almasına rağmen halen bazı işlevlerini yerine getirememesi yer 

almaktadır (Oh ve Lee, 2009; Sarı, 2007).  

3-Bir diğer nokta ise; yeme içme dinlenme ve uyku ile ilgilidir. Anneler 

kendi temel ihtiyaçlarına ve kişisel ihtiyaçlarına gereken zamanı 

ayıramamaktadır (Dönmez ve ark. 1998). 

4-Strese neden olan diğer unsur; davranış sorunlarıdır (Osborne & 

Reed, 2009; Plant & Sanders, 2007).  

5-Aile işlevselliği önemli görülen bir diğer husustur. Annelerin 

çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için gösterdiği adanma, görev 

fazlalığı, çocuğun bakımı ile ilgili ekstra çabala karı-koca ilişkisini 

etkilemekte, aralarında çatışmalar yaşanmasına sebep olabilmektedir 

(Doğan, 2001).  

6-  Anne ve babaların çocuklarının gelişimsel problemlerini anlamakta 

güçlük çekmesi aile stresine yol açmaktadır. Ailelerin bir kısmı sağlıklı 

bir şekilde bu durumun üstesinden gelirken, büyük bir çoğunluğu 

umutsuz hissederek toplumdan kendilerini izole etmektedir (Woolfson, 

2004).  
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7- Çocuklarının iletişimlerindeki kısıtlılık durumu aile üyelerini 

etkilemektedir. Başkalarıyla kurulan iletişim, erken çocukluktan 

itibaren bu hastaların işlevselliğinin neredeyse her özelliğini belirli bir 

boyutta etkilemektedir (Morrison, 2017).  

8- Yaşanan otizmin şiddeti, çocuğun davranışları, kuralları anlamak ve 

uymakta yaşadığı zorluklar anne üzerinde strese sebep olmaktadır 

(Altiere ve ark. 2009).  

9-  Otizm spektrum bozukluğu seyrindeki belirsizlik de ailede strese yol 

açmaktadır (Pisula, 2007).  

10- Ailelerin kendilerinden sonra çocuklarına ne olacağını 

bilememeleri, çocuklarının hep böyle kalmasının onları karamsarlığa 

itmesi de stres için önemli bir unsur olarak görülmektedir (Kaytez ve 

ark. 2015).  

11-Yetersiz sosyal desteğin annelerde strese yol açtığı bildirilmiştir 

(Karadağ, 2009). 

Aleksitimi ve Klinik Özellikleri 

Aleksitimi, duyguları tanımlamak ve ifade etmekte yaşanan güçlük ve 

düşlem yetersizliği olarak ifade edilmektedir (Grabe ve ark. 2008). 

Aleksitimi son 30 yıldır üzerine birçok araştırmanın gerçekleştiği bir 

kavram olarak klinik gözlemler sonucunda araştırmacılar tarafından 

dikkat çekmeye başlamış, yapılan gözlemlerse ilk başlarda 

psikosomatik hastalıklar yaşayan bireylerle gerçekleşmiştir (Taylor ve 

ark. 1997). Aleksitiminin özellikleri şu şekildedir: 
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 (1) Duyguları tanımlamada ve duygular ile duygusal uyarılmanın 

meydana getirdiği bedensel duyumları ayrımlamada zorlanma, 

(2) Duyguları başkalarına tarif edebilmede zorluk, 

(3) Hayal kurmada yetersizlikle kendini gösteren sınırlı düşsel süreçler,  

(4) Uyarana bağlı dış merkezli bilişsel yapı (Lesser, 1981; Taylor ve 

ark. 1994). 

Aleksitimi yaşayan kişilerde gözlenen bu kriterlerin dışında başka 

özelliklerin de olduğu bildirilmektedir. Diğer özellik şu şekildedir:  

1- Aleksitimi yaşayan bireylerin bazıları nevrotik olarak 

değerlendirilmektedir, bunun nedeni bedensel yakınmaların görülmesi 

ve duygu ile düşlem yokluğunun söz konusu olmasıdır; ancak bu 

durumların nevrotik bireylerde ruhsal bir çatışma ile geliştiği, 

aleksitimi de ise; yaşamın tüm alanlarında duygu ve düşlem 

yokluğunun olduğu bildirilmektedir (Krystal,1979; Sifneos, 1977).  

2. Aleksitimik özellikleri olan kişilerin nadiren rüya gördükleri 

bildirilmektedir  (Krystal, 1982).  

3. Aleksitimik kişilerin robotik davrandığı ve mekanik bir hayat 

yaşadığı belirtilmektedir. Bu durumda yaratıclıklarının olmaması etkili 

görülmektedir.   

4. Aleksitimik kişilerin karşısındakini anlayabilme ve empati gösterme 

becerileri güçlü değildir (Krystal, 1979).  
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5. Aleksitimiklerin ağlama sıklığı ile ilgili de bilgiler mevcuttur. 

Sıklıkla ağlamadıkları, ağladıklarındaysa bunun yüksek düzeyde 

olduğu bildirilmektedir (Sifneos, 1988). 

6. Bu kişilerin bazı kişilik özelliklerini gösterebildiğinden de söz 

edilmektedir. Sıklıkla pasif agresif özellikler, bağımlı olma eğilimleri 

olabilir (Sifneos, 1988).  

7. Sosyal alanlarda uyumlu gibi gözlenseler de aslında kişilerin 

başkalarından daha farklı olduklarını bildikleri; ancak bunu saklı 

tutukları ifade edilmektedir (Sifneos, 1988). 

8. Araştırmalar depresyonla ilgili de inkârın olabildiğini belirtmektedir. 

Kişiler yoğun bir stres altında olduklarında ya da depresyon söz konusu 

olduğunda durumlarını bedensel duyumlarla ifade etmekte, canım 

acıyor, bedenimde şurası ağrıyor gibi ifadelerle kendilerini ifade 

ettikleri bildirilmektedir (Sifneos, 1988). 

Aleksitiminin Etiyolojisi 

Aleksitimi ile ilgili nörobiyolojik çalışmalar  

Bermond (1997) aleksitiminin iki formundan bahsetmektedir. Bu 

formlar Tip 1 ve Tip 2 dir.  Aleksitimi düzeyi yüksek olan kişilerde 

duygunun bilişsel ve afektif işlenmesindeki bozuklukların kişi üzerinde 

davranışsal, fizyolojik ve nörolojik etkileri ortaya çıkmasından 

bahsedilmektedir (Rinaldi ve ark. 2017). Aleksitimi için iki 

nörobiyolojik görüş olmuştur:  

1. Aleksitimi, interphosferik iletişimde, korpus kallosum içeren bir 

açığın sonucudur (Parker ve ark. 1999).  
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2. Aleksitimi sağ beyin yarımküresinde oluşan bir fonksiyon bozukluğu 

sonucunda gelişir (Jessimer, 1997).  

Tip 1 aleksitimi; genellikle sağ hemisfer işlev bozukluğu ile ilişkilidir. 

Duygusal deneyimin olmadığı ve duyguların ifade edilmediği türdür. 

Ayrıca aleksitiminin bu türü singulat korteks ve insuladaki işlev 

azalması ile ilişkilidir ve bunun sonucunda tip 1 aleksitimi 

oluşabilmektedir (Larsen ve ark. 2003; Mascaha, 2006). Tip 1 de kişinin 

duygusallaşma düzeyinde ciddi bir azalış söz konusudur (Bermond ve 

ark. 1999).  

Tip 2 aleksitimi de ise; duyguların dışavurumu azalmıştır. Sıklıkla 

korpus kallosum anormallikleri ile beraber olduğu bildirilmektedir. Tip 

2 aleksitimi, psikosomatik bozukluklarla ilişkilendirilir (Larsen ve ark. 

2003, Mascaha, 2006). Aleksitiminin sağ ve sol hemisfer arasındaki 

bağlantının kopması ve bilgi akışındaki engellenme nedeni ile ortaya 

çıktığını belirten araştırmalar da bulunmaktadır. Kuramı test etmek 

adına epileptik nöbetlerin tedavi edilmesi amacıyla korpus kollosumları 

kesilmiş hastalar gözlenmiştir. Korpus kollosumu kesilen hastalarda 

somatik şikayetler ve aleksitimik özellikler bildirilmiştir (Hoppe & 

Bogen, 1977). Tip 2’ de, kişi duygusal uyarılmayı hissetmekte; ancak 

duygulara eşlik eden bilişlerin yokluğunu yaşamaktadır (Taylor ve ark. 

1997).  

Birçok araştırmada belirtildiği üzere, bu bireylerin duygusal yaşamı 

sınırlı olsa bile duyguları yok değildir. Sahip oldukları bazı duygular 

aşırı olabilir. Araştırmalar aleksitimik bireylerin daha çok olumsuz 

duyguları yaşama eğiliminde olduklarını göstermiştir (Lundh ve ark. 
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2001; Taylor ve ark. 1997).  Aleksitimide kişilerin duyguları ifade 

edebilme, duygularını tanıyabilme ya da detaylandırma konusunda 

yaşadığı kısıtlılıklar söz konudur, kişiler içsel durumlarını 

yorumlayamamaktadırlar (Taylor ve ark. 1997).  

Psikoanalitik kuramla ilgili yaklaşımlar duygusal gelişim dönemindeki 

fiksasyonlarla aleksitimiyi ifade etmeye çalışmışlardır. Krystal (1979) 

çocukluk çağında yaşanan travmalara değinmiştir. Krystal’a göre 

anneyle kurulan sembiyotik ilişki yeterli olmadığında aleksitimik 

özellikler oluşabilmektedir; çünkü bir insanın duygusal yaşantısının 

gelişimi ailesiyle kurulan duygusal bağ neticesinde gelişmeye 

başlamaktadır, çocukluk çağında meydana gelen bozuk ilişki yapıları 

ya da yaşanan travmatik bir durum, kötü bir olay çocuk üzerinde 

geriletici bir etkiye sahiptir, aleksitiminin özellikleri içinde yer alan 

hayal kurmakta yetersizlik durumu yaşamın ilk yıllarında anne çocuk 

ilişkisinde yaşanan zorluklarla gelişebilmektedir (Krystal, 1979).  Lane 

(2012) imgesel düşünmede zorlanmayı, duygu ifade zorluklarını oral 

dönemdeki sıkıntılı ilişkilere bağlamaktadır. 

Aleksitiminin Epidemiyolojisi 

Aleksitiminin görülme sıklığı geçmiş yıllardan bugüne şu şekildedir; 

Parker ve arkadaşları (1989; Akt. Aktay, 2014) aleksitiminin 

yaygınlığını %18,8 olarak bildirmiştir. 1990’ lı yıllarda Laos (1995) 

%23; Montreuil ve Pedinelli (1995) %7 olarak belirtilmiştir (Akt. 

Koçak, 2002). 2000’ li yıllardaki alan çalışmalarında yaygınlık oranı 

(Kokkonen ve ark. 2001; Akt. Bayraktutan, 2014) erkeklerde % 9,4, 

kızlarda % 5.2 düzeyinde bildirilmiştir. Yapılan bir başka çalışmada 



FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE ALEKSİTİMİ | 43 

 

 

 

aleksitiminin yaygınlık oranı  %9,9 olarak bulunmuştur (Mattila ve ark. 

2006). 

Aleksitimi ile İlgili Araştırmalar 

Besharat’a göre (2010) duygusal bilginin işlenmesine dair yaşanan 

sorun stresi de etkilemektedir, aleksitimik kişiler strese karşı bir çözüm 

geliştirme noktasında sınırlı beceriye sahiptir. Araştırmalarda 

aleksitimik özelliklerin postravmatik stres bozukluğu, depresyon, gibi 

bazı psikiyatrik bozukluklarla da görüldüğü bulgusuna ulaşılmıştır 

(Kosturek ve ark. 1998).  Batıgün ve Şahin (2008) aleksitimi ile 

bağlanma ilişkisini ele alarak kaygılı bağlanma stilinin ilişkili olduğunu 

belirtmişlerdir. Literatürde aleksitimi, olumsuz duygulanım ile pozitif 

yönde; olumlu duygulanım ile negatif yönde ilişki saptanmıştır (Holder 

ve ark. 2015).  

Farklı Gelişen Çocukların Anneleri ile Aleksitimi İlişkisi 

Duygular, otizmde ciddiye alınması gereken önemli unsurlardan biridir. 

OSB’de birey diğer insanların nasıl hissettiğini veya düşündüğünü 

algılamakta sorun yaşamakta, kendi duygularını tanıma ve ifade 

etmekte sorun yaşamaktadır (Volkmar ve ark. 2005). OSB’de 

çocukların duyguları tanımakta zorlandığı, olumsuz duyguları sıklıkla 

korku duygusu olarak yorumladıkları bildirilmektedir (Mazefsky ve 

ark. 2013). Çeşitli araştırmalar, kendi duygularını tanımada ve ifade 

etmede zorluk çeken çocukların ve yetişkinlerin, olumlu iletişim 

kurmakta ve duygularını ifade etmekte güçlük yaşayan ebeveynlerinin 

mevcudiyetine vurgu yapmaktadır (Way ve ark. 2007).  
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Sosyal beceriler ve iletişim becerileri yaşamın ilk yıllarında aile 

ortamında kazanılır. Ailede mevcut bir duygusal bozukluk olduğunda, 

çocuğun yetişkinlik döneminde duyguları tanımlama güçlüğü 

yaşamasına, ailedeki problem çözme yetersizliği hayal gücü 

yetersizliğine, ailede kuralların eksikliği ise; dışa dönük düşünmeye yol 

açmaktadır (Lumley ve ark. 1996). Sosyal, iletişimsel ve duygusal 

alanda yetersizlik yaşayan ebeveynlerin çocuklarının da farklı 

derecelerde yetersizliklere sahip olacağı düşünülmektedir (Aydın & 

Saraç, 2014).  

Damgalanma, Stres ve Aleksitimi İlişkisi  

Damgalanan kişilerin yaşamı, dışlanmayan kişilerinkine göre daha 

stresli görülmektedir; çünkü damgalananlar çeşitli baskılara katlanmak 

zorunda kalmaktadır (Allport, 1954). Yapılan muameleler ve 

yargılamalar bireyin sosyal kimliğini etkilemekte bundan ötürü stigma 

stresi arttıran bir unsura dönüşmektedir (Crocker ve ark. 1998). Rüsch 

ve arkadaşları (2009) stigmanın ruhsal rahatsızlıklarda başlıca stresör 

olabileceğini bildirmişlerdir. Stigmatizasyondan kaynaklı stresle baş 

etmek için damgalanan bireylerin bazı baş etme yollarından 

bahsedilmektedir; dışlanmayı yaşamamak için sosyal geri çekilme 

bunların başında gelmektedir, bireyler stigmayla ilgili stresörlerden 

kaçınmak için kendisini diğerlerinden soyutlayabilmektedir. 

Alanyazında stigmatizasyonun verdiği stresle bireysel başa çıkma 

yollarından biri de, kişilerin duygularını ve duygularını ifade etmeyi 

kontrol etmesi olarak gösterilmiştir (Crocker ve ark. 1998).  
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Araştırmalarda, stigma ile ilişkili stresin bilişsel olarak 

değerlendirilişine yönelik modeller bulunmaktadır. Algınan stigmanın 

stres tepkilerine yol açmasında iki tür bilişsel değerlendirmeden 

bahsedilmektedir. Bunlardan birincisi; kişinin damgalanmadan 

kaynaklı algıladığı zarardır, ikincisi ise; kişinin stigma ile başa çıkmak 

için sahip olduğu kişisel kaynaklarını, olumlu ve güçlü yönlerini fark 

etme becerisidir (Lazarus & Folkman, 1984).  

Aleksitimi ile ilgili ise; aleksitimik kişiler duygularını duygudurum 

bileşenlerine yoğunlaşarak ele almamakta, bedensel duyumlarına 

odaklanmaktadırlar. Bu durum aleksitimik kişilerin sahip olduğu stresi 

bedenselleştirme yoluyla dolaylı şekilde ortaya koyduklarını 

düşündürmektedir (Kirmayer, 1987). Boyd (2002) araştırmasında 

annelerin stres puanları arttıkça aleksitimi puanlarının da arttığını 

bildirmiştir. Lecavalier ve arkadaşları (2006) çocukta görülen davranış 

problemlerinin önemli olduğu ifade etmiş, araştırmasında sorunlu 

davranışların stresi arrttırdığı, tanının ağırlık derecesinin önemli 

olduğu, durumu daha ağır olan çocukların ebeveynlerin de alekstiminin 

yüksek olduğu ifade edilmiştir, Stresi artan annenin aleksitimi 

puanlarının da artabileceği düşünülmektedir (Boyd, 2002). 



46 | Dr. Bahar AKOĞLU 

 

2. YÖNTEM 

    2.1. Katılımcıların Seçimi 

1. Grup: Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı olan çocukların anneleri 

• Hafif- Orta düzey 

• Ağır düzey 

2. Grup: Zihinsel Yetersizlik tanı grubunda yer alan çocukların 

anneleri   

3. Grup: Karşılaştırma grubu; Özel Öğrenme Güçlüğü tanı grubunda 

yer alan çocukların anneleri. 

OSB ve ZY grubun seçimi 

Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili sınırları içerisinde bulunan 

Dr. Fatih Bal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Gerçekleşen 

Rüyalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Yenidoğan İlgi Özel 

Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde eğitim alan, çalışmaya 

alınma ölçütlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden çocuğunda 

OSB ve ZY olan tüm bireyler çalışma grubuna alınmış ve çalışma grubu 

örneklemini (192 kişi) oluşturmuştur. 

Çalışma grubunu oluşturan bireylerden 20.09.2019 tarihinde veri 

toplanmaya başlanmış, 29.12.2019 tarihine kadar devam etmiştir.  

Çalışma grubu için çalışmadan çıkarılma ölçütleri; 

1. Annenin çocukla birlikte yaşıyor olmaması, 

2. Okuryazar olmamak, 
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3. 18 yaşından küçük - 65 yaşından büyük olmak, 

4. Çocuğun yaşının 3-15 yaş aralığında olmaması olarak 

belirlenmiştir. 

Araştırmaya alınma ve dışlanma kriterleri araştırmada kullanılan CARS 

ölçeğinin kapsadığı yaş aralığı, rehabilitasyon merkezlerinde eğitim 

alan çocukların yaş aralığı ve literatürde yapılan ilgili araştırmalarda Öz 

(2018) ve Çalışkan’ın (2019) çalışmaları referans alınarak 

oluşturulmuştur. 

Karşılaştırma grubunun seçimi 

Araştırmanın karşılaştırma grubunu İstanbul ili sınırları içerisinde 

bulunan Dr. Fatih Bal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 

Gerçekleşen Rüyalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 

Yenidoğan İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde 

eğitim alan Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireylerin anneleri 

oluşturmaktadır. Çalışmaya katılmayı kabul eden 70 kişi araştırmanın 

karşılaştırma grubu örneklemini oluşturmuştur.  

Karşılaştırma grubu için çalışmadan dışlama ölçütleri;  

1. Annenin çocukla birlikte yaşıyor olmaması, 

2. Okuryazar olmamak, 

3. 18 yaşından küçük - 65 yaşından büyük olmak, 

4. Çocuğun yaşının 3-15 yaş aralığında olmaması olarak belirlenmiştir.  
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      2.2. Veri Toplama Süreci ve Verilerin Analizi 

Sosyodemografik ve Klinik Veri Formu Bilgi: Araştırmacı tarafından 

katılımcıların genel sosyodemografik bilgilerini almak ve ruhsal durum 

değerlendirmesini yapmak için bir form hazırlanmıştır. 

Sosyodemografik ve klinik veri formu hem anneyle ilgili hem de 

çocuklarla ilgili sorunların öyküsü, tıbbi, öykü gibi konuları ve 

annelerin ruhsal durum değerlendirmesini içeren görüşmeyi 

kapsamaktadır. 

Ebeveynlerde ruhsal hastalıkların içselleştirilmiş damgalanma ölçeği 

(ERHİDÖ): Ruhsal hastalıkların içselleştirmesi damgalanması ölçeği 

(RHİDÖ) 2003 yılında Boyd-Ritsher ve arkadaşları tarafından 

geliştirilmiştir. 29 maddelik bir ölçektir. Zismani-İlani ve ark. (2013) 

çalışmalarında yapıldığı gibi ölçekteki bireysel ifadeler, kızımın ya da 

oğlumun kelimeleri değiştirilmiştir. Ebeveynlerde ruhsal hastalıkların 

damgalanması ölçeği olarak kullanılmaya başlanmıştır. Katılımcılar 

ölçeğe 1-4 arası puan vermektedir. 5 alt boyutu içermektedir. Ölçeğin 

kesme puanı bulunmamaktadır. Yüksek puanlar kişinin içselleştirilmiş 

damgalanmasının daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

1. Yabancılaşma: 1,, 5., 8., 16., 17., 21.maadeler olmak üzere 6 

maddeyi kapsamaktadır. 

2.  Kalıp yargıların onaylanması 26., 10., 18., 19., 23., 29. maddeleri 

kapsamaktadır. 

3.  Algılanan ayrımcılık 3., 15., 22., 25., 28. maddeleri 

kapsamaktadır. 



FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLARIN ANNELERİNDE ALEKSİTİMİ | 49 

 

 

 

4.  Sosyal geri çekilme 4., 9., 11., 12., 13., 20. maddeleri 

kapsamaktadır. 

5.  Damgalanmaya karşı direnç 7., 14., 24., 26., 27.  maddeleri 

kapsamakta ve bu alt boyutun maddeleri ters olarak 

hesaplanmaktadır. 

Ölçeğin Türkçe geçerlilik güvenilirliği Ersoy ve Varan (2007) 

tarafından yapılmıştır. Alt ölçeklere ait Cronbach alfa katsayıları .63 

ve .87 arasında değişirken, tüm ölçek için.93 ve iki-yarım güvenilirliği 

ise .89 olarak hesaplanmıştır. RHİDÖ içselleştirilmiş damgalanmayı 

ölçen dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir ölçektir. Bu 

nedenle, ruhsal bozukluk tanısı alan bireylerin anne ve babalarının 

ruhsal hastalıklara yönelik içselleştirilmiş damgalanmasını 

değerlendirmeye yönelik bir ölçüm aracını Türkçeye kazandırmak için 

Dikeç ve arkadaşları (2019) bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu 

doğrultuda Ersoy ve Varan (2007) tarafından Türk diline uyarlaması 

yapılan RHİDÖ temel alınarak ölçek maddeleri ebeveynlere göre 

yeniden düzenlenerek, geçerlik ve güvenilirlik değerlendirmesi Dikeç 

ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir. RHİDÖ’nün bireysel 

ifadeleri yerine “çocuğumun” kelimeleri kullanılarak (Zismani-Ilani ve 

ark. 2013) ölçek ebeveynler için uygun hale getirilmiştir. Örneğin 

‘Ruhsal hastalığım olması hayatımı berbat etti.’ yerine ‘Çocuğumun 

ruhsal hastalığının olması hayatımı berbat etti.’ şeklinde 

değiştirilmiştir. İlgili çalışmada ebeveynlerde ruhsal hastalıkların 

içselleştirilmesi damgalanması ölçeği toplam puan ortalamalarının 

59,57±12,53 (min:34-mak:106) olduğu bildirilmiştir. Ölçeğin toplam 

puanı için Cronbach alfa katsayısının 0,87, alt ölçeklerinin 0,69 ile 0,81 
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arasında değiştiği belirlenmiştir. Ölçeğin DFA ile elde edilen analiz 

sonuçları, içyapı geçerliğine sahip olduğunu destekler niteliktedir. 

Maddelerin faktör yüklerinin 0,34 ile 0,74 aralığında değiştiği ve tüm 

maddelerin faktör yüklerine ait t değerlerinin p<0,01 düzeyinde 

istatiksel olarak anlamlı olduğu bildirilmiştir. Araştırmamızda 

güvenilirlik analizi sonucunda ölçek ve alt boyutlarının alfa katsayıları 

0,44-0,91 arasındadır. ERHİDÖ .91, yabancılaşma .68, kalıp yargıların 

onaylanması .64, algılanan ayrımcılık .73, sosyal geri çekilme .81, 

damgalanmaya direnç .44 olarak hesaplanmıştır. Ölçek ve alt 

boyutlarının iç tutarlılığı için yapılan Spearman korelasyon analizi 

sonucu ERHİDÖ’ nin alt boyutları ile ilişki kat sayıları 0,65-0,83 

arasındadır. Ölçeğin iç tutarlığı kabul edilebilir düzeydedir. 

Aile stresini değerlendirme ölçeği (ASDÖ): Aile Stresini 

Değerlendirme Ölçeği (ASDÖ), 1983 yılında Friedrich, Greenberg ve 

Crnic tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 52 soru, 3 alt boyuttan 

oluşmaktadır. Karamsarlık boyutu (ASDÖ-K),  ölçeği yanıtlayan aile 

bireyinin, çocuğun şimdi ve gelecekteki durumuna ilişkin olumsuz 

duygu ve düşünceleri, işlev yetersizliği boyutu (ASDÖ-İY), ölçeği 

yanıtlayan kişinin çocuğun fiziksel ve bilişsel işlevlerindeki 

yetersizliğe ilişkin algısı, anne-baba ve aile sorunları faktör boyutu 

(ASDÖ-AS), ölçeği yanıtlayan kişinin kendisine, diğer aile üyelerine 

ya da tüm aileye ilişkin algıladığı problemleri değerlendirmektedir. 

Ölçeğin maddeleri “doğru” ve “yanlış” olarak cevaplandırılmakta ve 

doğru işaretlemeler 1 puan, yanlış işaretlemeler ise 0 puan olarak 

hesaplanmaktadır. 
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1. İşlev yetersizliği alt boyutu 1.,  8., 17., 19., 23., 26., 29., 34., 36., 

37., 38., 39., 41., 48., 49., 52. maddeleri kapsamaktadır. 

2. Karamsarlık alt boyutu 4., 5., 6., 12., 13., 25., 28., 31., 32., 33., 35., 

42., 43., 47., 51. maddeleri kapsamaktadır 

3. Aile sorunları 2., 11., 14., 15., 16., 18., 21. , 24. maddelerden 

oluşmaktadır.  

Ölçekte 8, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 31, 34, 36, 38, 39, 41, 48, 52 no’lu 

maddeler ters puanlanmaktadır. Katılımcıların puanın yüksek olması 

aile stres düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Ülkemizde ilk güvenirlik geçerlik çalışması 1999 yılında Küçüker 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Cronbach Alfa katsayıları.69 ile.91 

arasındadır. Kaner (2001) çalışmasında alfa katsayılarını işlev 

yetersizliği .89, karamsarlık. 86, aile sorunları.55, ASDÖ toplam 

güvenirlik kat sayısı .92 olarak hesaplamıştır. Araştırmamızda 

güvenilirlik analizi sonucunda; ASDÖ ve alt boyutlarının alfa 

katsayılarının 0,72-0,91 arasında değiştiği görülmektedir. ASDÖ alfa 

katsayısı .91, işlev yetersizliği .84, karamsarlık .83, aile sorunları 

.71’dir. Ölçek ve alt boyutlarının iç tutarlılığı için yapılan Spearman 

krelasyon analizi sonucu ASDÖ’ nin alt boyutları ile ilişki kat sayıları 

0,82-0,88 arasındadır. Ölçeğin iç tutarlığı kabul edilebilir düzeydedir. 

Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) : TAÖ 1985 senesinde Taylor ve 

arkadaşları tarafından tasarlanmıştır. 26 maddeden ve 4 faktörden 

oluşmuş olan ilk versiyonu 4 alt boyuta sahiptir. Sonrasında yapılan 

çeşitli çalışmalar doğrultusunda ölçek 26 maddeden 20 maddeye, 4 alt 

kapsamdan 3 alt kapsama dönüştürülmüş ve ismi de TAÖ-20 olarak 
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Bagby ve arkadaşları tarafından 1994 yılında değiştirilmiştir. Likert 

ölçeğinde sorulara 1-5 arası puan verilmektedir. 4., 5., 10., 18. ve 19. 

maddeler ters çevrilerek puanlamaya katılmaktadır.  Ölçeğin kesme 

puanı 61 olarak hesaplanmıştır, 61 ve üzerinde puan aleksitimi olduğu, 

51 puan ve altında puan alanlarda aleksitimi olmadığı, 52-60 puan 

alanlarda muhtemel aleksitimi olduğu kabul edilmektedir. Yüksek 

puanlar yüksek aleksitimik seviyeyi göstermektedir. Ölçek üç alt 

boyutu içermektedir. 

1. Duyguları tanımada güçlüğü 1., 3., 6., 7., 9., 13., 14. maddeleri 

kapsamaktadır. 

2. Duyguları ifade etme güçlüğü 2., 4., 11., 12., 17. maddeleri 

kapsamaktadır. 

3. Dışa dönük düşünme 5., 8., 10., 15., 16., 18., 19., 20. maddeleri 

kapsamaktadır.  

Türkçe dilindeki geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını Dereboy (1990) 

gerçekleştirmiştir. Son uyarlama Güleç ve arkadaşları (2009) tarafından 

yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, aleksitimi 

yapısının 3 faktör varlığını sağladığı gösterilmiştir (Taşkın ve ark. 

2007). Ölçek maddeleri toplamının iç tutarlılık katsayısı 0.78 değerinde 

bulunmuştur, 3 alt boyutun Cronbach alfa değeri 0.57-0.80 

aralığındadır (Güleç ve Yenel, 2011). Araştırmamızda güvenilirlik 

analizi sonucunda TAÖ ve alt boyutları alfa katsayılarının 0,60-0,83 

arasında değiştiği görülmektedir. TAÖ alfa katsayısı .82, duyguları 

tanıma güçlüğü .83, duyguları ifade güçlüğü .70, dışa dönük düşünme 

.60 olarak hesaplanmıştır. Ölçek ve alt boyutlarının iç tutarlılığı için 
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yapılan spearman krelasyon analizi sonucu TAÖ-20 nin alt boyutları ile 

ilişki kat sayıları 0,71-0,76 arasındadır. Ölçeğin iç tutarlığı kabul 

edilebilir düzeydedir. 

Çocukluk Otizmi Derecelendirme Ölçeği (CARS): Schopler ve 

arkadaşları (1980) tarafından geliştirilmiş olan ölçek, otizm şiddetinin 

“hafif- orta” ve “ağır” olarak derecelendirilmesine olanak sağlayan 

geçerli ve güvenilir bir değerlendirme aracıdır. CARS ile otizmde 

bozulmanın sık gözlendiği 15 davranışın şiddeti değerlendirilmektedir. 

İnsanlarla ilişki, taklit, duygusal tepkiler, vücudun kullanımı, nesne 

kullanımı, değişikliklere uyum sağlama, görsel tepkiler, dinlenme 

tepkileri, tat, koku ve dokunma tepkileri ve kullanımı, korku, sözel 

iletişim, sözel olmayan iletişim, etkinlik düzeyi, entelektüel yanıtın 

düzeyi ve uygunluğu ve katılımcının otizm tanısı açısından 

değerlendirildiği genel izlenimlerden oluşmaktadır.  

Çocuğun yaşına göre normal olarak değerlendirilen davranışları için 1, 

normalden en çok sapan davranışları içinse 4 puan verilmektedir. 

Puanlamaya göre; “15-29,5 puan” alan çocuklar otizm belirtileri 

göstermemektedir, “30-36,5 puan” alan çocuklar klinik olarak “hafif-

orta” düzeyde otizm şiddeti, “37-60 puan” alanlar ise “ağır” düzeyde 

otizm şiddeti göstermektedir (Hergüner ve ark. 2010).   

CARS’ın Türkçe’ye uyarlanması Sucuoğlu ve arkadaşları (1996) 

tarafından yapılmıştır. Güvenilirlik ölçümleri; iç tutarlılık, 

değerlendirmeciler arası güvenilirlik, test tekrar test ölçümleri 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. CARS’ın maddelerinin arasındaki 

ilişkinin derecesini görmek için birbirleriyle olan korelasyonları 
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hesaplanmıştır. 14. madde dışında, hesaplanan korelasyon katsayı 

değerleri 0,49 ile 0,90 arasında olup, tümü istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Genel izlenimler maddesi ile insanlarla ilişki maddesi alfa 

katsayısı .90 olarak hesaplanmıştır. Diğer maddeler için .80 ile .97 

arasındadır. Ölçeğin toplamı için, en uygun duyarlılık (0,97) ve 

özgüllük (0,82) değerleri 29,5 kesme puanı olarak bulunmuştur 

(Gassaloğlu ve ark. 2016). Araştırmamızda güvenilirlik analizi 

sonucunda CARS alfa katsayısının 0,90 olduğu görülmektedir. 

Verilerin İstatistiksel Analizi 

Bu çalışmada elde edilen verilerin analizi yapılırken, veriler bilgisayara 

sayısal ifade olarak girilerek istatistiksel analizleri yapılmıştır. 

Analizlere başlamadan önce veriler normal dağılım açısından 

incelenmiştir. Analizlerde normallik sınaması için Kolmogorov 

Smirnov Testi, parametrik olmayan değişkenlerin karşılaştırmaları için 

Mann Whitney U, Kruskal Wallis Testleri ile ölçeklerin güvenilirlik 

düzeylerini belirlemek için Güvenilirlik (Reliability) Analizi ve 

ölçeklerin ilişkileri için Spearman Korelasyon Analizi kullanılmıştır. 

Veri analizleri IBM SPSS Statistics 25.0 (Statistical Package for Social 

Science) paket programı aracılığıyla test edilmiştir. Tüm analizler için 

anlamlılık düzeyi p≤0,05 olarak kabul edilmiştir.  

Araştırma Modeli 

Araştırma, ilişkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

İlişkisel tarama modeli, ‘iki ya da daha fazla değişken arasında birlikte 

değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma 
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modeli’ olarak tanımlanmaktadır (Karasar, 2013). Çalışmada hiyerarşik 

regresyon analizi de uygulanarak aleksitimi ve ebeveynlerde ruhsal 

hastalıklarda içselleştirilmiş damgalanmanın aile stresine etkisine 

bakılmıştır. 

       2.3. Uygulama Aşamaları 

I. Çalışmaya başlayabilmek için gerekli olan etik kurul başvurusu 

T.C. Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yapılarak, 

çalışma için etik kurul onay yazısı 16.09.2019 tarih ve 2019/22 

sayı ile alınmıştır. 

II. Araştırmanın tasarım sürecinde görüşmelerin yapılacağı Özel 

Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlükleri’nden araştırma 

hakkında bilgi verilerek izin alınmıştır.  Araştırma izni kurum 

yetkililerin imzalı onay belgesi ile gerçekleştirilmiştir. 

III. Araştırmacı tarafından çalışma ve karşılaştırma grubunda 

bulunan bireyler çalışma ile ilgili bilgilendirilerek, çalışmaya 

katılmayı kabul ettiklerine dair yazılı onamları alınmıştır. 

Araştırmanın örneklemini uygun örnekleme yöntemi ve 

gönüllülük esası ile seçilen kişiler oluşturmuştur. 

IV. Çalışmaya alınan bireylerin sosyodemografik özellikleri ile 

ilgili bilgileri, Sosyodemografik ve Klinik Veri Formu 

kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile araştırmacı 

tarafından doldurulmuştur. 

V. Araştırmacı tarafından çalışma ve karşılaştırma grubunda 

bulunan tüm bireylere bilgi verilerek, ERHİDÖ, ASDÖ, TAÖ-
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20’ nin katılımcılar tarafından doldurulması istenmiştir. 

Katılımcıların ölçekleri cevaplama süreleri 60-90 dakika 

arasında değişmiştir. 
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3.  BULGULAR 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analiz 

sonuçları yer almaktadır. Analizlerde Mann Whitney U Testi, Kruskal 

Wallis Testi, Spearman Korelasyon Testi ve Basit Lineer Regresyon 

Analizi kullanılmıştır.  

Tablo 3.1. Çalışmada Kullanılan Ölçeklerin Normal Dağılım Tablosu  

    Kolmogorov-Smirnova 

    İstatistik SD p 

Çocuk sayısı  Zihinsel Yetersizlik 0,246 72 0,000 

  Özel Öğrenme Güçlüğü 0,276 70 0,000 

  Otizm 0,268 120 0,000 

ERHIDÖ Toplam Puan  Zihinsel Yetersizlik 0,088 72 0,200 

 
 Özel Öğrenme Güçlüğü 0,091 70 0,200 

 
 Otizm 0,088 120 0,022 

Yabancılaşma  Zihinsel Yetersizlik 0,130 72 0,004 

 
 Özel Öğrenme Güçlüğü 0,140 70 0,002 

 
 Otizm 0,099 120 0,005 

Kalıp Yargıların 

Onaylanması 

 Zihinsel Yetersizlik 0,111 72 0,028 

 
 Özel Öğrenme Güçlüğü 0,170 70 0,000 

 
 Otizm 0,112 120 0,001 

Algılanan Ayrımcılık  Zihinsel Yetersizlik 0,152 72 0,000 
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 Özel Öğrenme Güçlüğü 0,181 70 0,000 

 
 Otizm 0,130 120 0,000 

Sosyal Geri Çekilme  Zihinsel Yetersizlik 0,083 72 0,200 

 
 Özel Öğrenme Güçlüğü 0,119 70 0,016 

 
 Otizm 0,121 120 0,000 

Damgalanmaya Karşı 

Direnç 

 Zihinsel Yetersizlik 0,168 72 0,000 

 
 Özel Öğrenme Güçlüğü 0,143 70 0,001 

 
 Otizm 0,125 120 0,000 

İşlev Yetersizliği   Zihinsel Yetersizlik 0,162 72 0,000 

 
 Özel Öğrenme Güçlüğü 0,218 70 0,000 

 
 Otizm 0,131 120 0,000 

Karamsarlık  Zihinsel Yetersizlik 0,226 72 0,000 

 
 Özel Öğrenme Güçlüğü 0,141 70 0,001 

 
 Otizm 0,210 120 0,000 

Aile Sorunları  Zihinsel Yetersizlik 0,158 72 0,000 

 
 Özel Öğrenme Güçlüğü 0,223 70 0,000 

 
 Otizm 0,133 120 0,000 

ASDÖ Toplam Puan  Zihinsel Yetersizlik 0,119 72 0,013 

 
 Özel Öğrenme Güçlüğü 0,157 70 0,000 

 
 Otizm 0,094 120 0,011 
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Duyguları Tanıma 

Güçlüğü 

 Zihinsel Yetersizlik 0,142 72 0,001 

 
 Özel Öğrenme Güçlüğü 0,116 70 0,020 

 
 Otizm 0,083 120 0,042 

Duyguları İfade 

Güçlüğü 

 Zihinsel Yetersizlik 0,138 72 0,002 

 
 Özel Öğrenme Güçlüğü 0,131 70 0,004 

 
 Otizm 0,094 120 0,010 

Dışa Dönük Düşünme  Zihinsel Yetersizlik 0,115 72 0,020 

 
 Özel Öğrenme Güçlüğü 0,119 70 0,016 

 
 Otizm 0,114 120 0,001 

TAÖ-20 Toplam Puan  Zihinsel Yetersizlik 0,129 72 0,005 

 
 Özel Öğrenme Güçlüğü 0,110 70 0,035 

 
 Otizm 0,101 120 0,004 

CARS Toplam Puan  Otizm 0,133 120 0,000 

                 *0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 𝐻0 : Verilerin dağılımı normal dağılıma uyar. 𝐻1 : Verilerin dağılımı normal dağılıma uymaz. 

Tablo 3.1’ de görüldüğü üzere; Kolmogorov Smirnov ve Shapiro-Wilk 

normallik testleri sonuçlarına göre; normal dağılım sergilendiği 

görülmektedir, yapılan analizlerde değişkenlerin analizlerinde 

parametrik olmayan testler tercih edilecektir. 
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                     Tablo 3.2. ERHİDÖ, ASDÖ, TAÖ-20 Güvenilirlik Analizi 

  Cronbach's Alpha    Madde Sayısı 

ERHIDÖ Toplam Puan 0,906 29 

Yabancılaşma 0,684 6 

Kalıp Yargıların Onaylanması 0,640 8 

Algılanan Ayrımcılık 0,738 5 

Sosyal Geri Çekilme 0,814 6 

Damgalanmaya Karşı Direnç 0,436 4 

ASDÖ Toplam Puan 0,907 39 

İşlev Yetersizliği  0,838 16 

Karamsarlık 0,826 15 

Aile Sorunları 0,717 8 

TAÖ-20 Toplam Puan 0,817 20 

Duyguları Tanıma Güçlüğü 0,831 7 

Duyguları İfade Güçlüğü 0,696 5 

Dışa Dönük Düşünme 0,593 8 

CARS Toplam Puan 0,896 15 

 

Tablo 3.2’de görüldüğü üzere, güvenilirlik analizi sonucunda ERHIDÖ 

ve alt boyutlarının alfa katsayılarının 0,44-0,91, ASDÖ ve alt 

boyutlarının alfa katsayılarının 0,72-0,91, Toronto Aleksimiti Ölçeği ve 

alt boyutlarının alfa katsayılarının 0,60-0,83 arasında değiştiği ve 

CARS alfa katsayısının 0,90 olduğu görülmektedir. 0,60 üzeri 

güvenilirlik katsayıları ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu 

göstermektedir. 
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                     Tablo 3.3. Grupların Frekans Tablosu 

Değişken N (%) 

3 ana grup 
 

Zihinsel Yetersizlik 72 (%27,5) 

Özel Öğrenme Güçlüğü 70 (%26,7) 

Otizm 120 (%45,8) 

4 ana grup 
 

Zihinsel Yetersizlik 72 (%27,5) 

Özel Öğrenme Güçlüğü 70 (%26,7) 

OSB Hafif-Orta 63 (%24,0) 

OSB Ağır 57 (%21,8) 
  

 

Tablo 3.3’ de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan anneler çocuklarının 

tanısına göre, 3 ana grup olarak dağılmaktadır. Katılımcıların %27,5’i 

(n=72) zihinsel yetersizlik, %26,7’si (n=70) özel öğrenme güçlüğü, 

%45,8’i (n=120) otizm grubunda yer almaktadır. 4 alt grup üzerinden 

dağılımda, %27,5’i (n=72) zihinsel yetersizlik, %26.7’si (n=70) özel 

öğrenme güçlüğü, %24,0’ı (n=63) hafif- orta düzey otizm, %21,8’i 

(n=57) ağır düzey otizm grubunda yer almaktadır.  
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Tablo 3.4. Demografik Özellikler Frekans Tablosu  

Değişken N (%) 

Anne Çalışma durumu 
 

Evet 36 (%13,7) 

Hayır 226 (%86,3) 

Gelir durumu Ort=3.524,1 

2500 ve altı 81 (%30,9) 

2501-3500 arası 96 (%36,6) 

3501-5000 arası 58 (%22,1) 

5001 ve daha fazla 24 (%9,2) 

Yanıtsız 3 (%1,1) 

Medeni durum 
 

Evli 233 (%88,9) 

Boşanmışlar 23 (%8,8) 

    Ayrı oturuyor 6 (%2,3) 

Eğitim durumu 
 

İlköğretim 156 (%59,5) 

Lise 74 (%28,2) 

Lisans ve üzeri 31 (%11,8) 

Okur yazar 1 (%0,4) 

Çocuk Sayısı Ort=2,24 

1 54 (%20,6) 

2 119 (%45,4) 

3 67 (%25,6) 

4 20 (%7,6) 

6 1 (%0,4) 

7 1 (%0,4) 

Ailede Farklı Gelişen Çocuk Sayısı Ort=1,08 

1 240 (%91,6) 

2 22 (%8,4) 
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Farklı Gelişen Çocuğun Doğum Sırası  
 

1 133 (%50,8) 

2 84 (%32,1) 

3 45 (%17,2) 

4 15 (%5,7) 

6 2 (%0,8) 

Çocuk cinsiyeti 
 

Kız 90 (%34,4) 

Erkek 172 (%65,6) 

Anne yaşı  

35 altı 86 (%32,8) 

35-40 98 (%37,4) 

40 üzeri 78 (%29,8) 
  

 

Tablo 3.4’de görüldüğü üzere, katılımcıların çalışma durumuna göre 

dağılımında, %13,7’si (n=36) çalışıyor, %86,3’ü (n=226) çalışmıyor, 

gelir değişkenine ilişkin dağılımında, %30,9’unun (n=81)   gelir 

durumu 2500 ve altında, %36, 6’sı (n=96) 2501-3500 arası, %22,1’i 

(n=58) 3501-5000 arası, %9,2’ si (n=24) 5001 ve daha fazla, %1,1’ i 

(n=3) gelir durumuna yanıt vermemiştir.  

 Araştırmaya katılan bireylerin medeni durumuna ilişkin dağılımda 

%88,9’u (n=233) evli, %8,8’i (n=23) boşanmış, %2,3’ü (n=6) ayrı 

yaşamaktadır. Eğitim düzeyi dağılımında; %59,5’i (n=156) ilköğretim 

mezunu, %28,2’ si (n=74) lise mezunu, %11,8’i (n=31) lisans ve üzeri 

mezunu, %0,4’ü (n=1) okur yazardır.  

Çocuk sayısına ilişkin dağılımda, örneklem grubunun %26,6’sı (n=54) 

tek çocuklu, %45,4’ü (n=119) iki çocuklu, %25,6’sı (n=67) üç çocuklu, 
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%7,6’sı (n=20) dört çocuklu, %0,4’ ü (n=1) altı çocuklu ve %0,4’ ü 

(n=1) yedi çocukludur. Ailede farklı gelişen çocuk sayısına göre, 

%91,6’sının (n=240) bir çocuğunda farklı gelişim görülmektedir. 

%8,4’ünün (n=22) iki çocuğunda farklı gelişim görülmektedir.  

Doğum sırasına göre, %50,8’ inde (n=133) farklı gelişimi olan çocuk 1. 

çocuktur. %32,1’inde (n=84) 2. çocuktur. %17,2 sinde (n=45) 3. 

çocuktur. %5,7’sinde (n=15) 4. çocuktur. %0,8’ inde (n=2) 6. çocuktur. 

Çocuk cinsiyetine göre, %34,4’ ü (n=90) kız, %65,6’sı (n=172) 

erkektir. Anne yaşına göre, %32,8’inde (n=86) 35 yaş altı, %37,4’ünde 

(n=98) 35-40 yaş arası, %29,8’inde (n=78) 40 yaş üzeridir. 

 

Tablo 3.4 Demografik Özellikler Frekans Tablosu-Devamı 
                       

  

 Zihinsel  

Yetersizlik 

 Özel Öğrenme 
Güçlüğü 

 OSB Hafif-

Orta 
 OSB Ağır 

      Tanı yaşı     

 0-1 yaş 16 (%22,2) - 1 (%1,6) 2 (%3,5) 

 1-2 yaş 11 (%15,3) - 16 (%25,4) 10 (%17,5) 

 2-3 yaş 14 (%19,4) - 25 (%39,7) 21 (%36,8) 

 3-4 yaş 9 (%12,5) - 14 (%22,2) 22 (%38,6) 

 4-5 yaş 3 (%4,2) 1 (%1,4) 4 (%6,3) 2 (%3,5) 

 5-6 yaş 7 (%9,7) 5 (%7,2) 1 (%1,6) - 

 6-7 yaş 9 (%12,5) 25 (%35,8) 2 (%3,2) - 

 7-8 yaş 3 (%4,2) 39 (%56,5) - - 

   Çocuk yaşı     

 3-6 yaş 21 (%29,2) 1 (%1,4) 38 (%60,3) 14 (%24,6) 

7-10 yaş 18 (%25,0) 52 (%74,3) 19 (%30,2) 18 (%31,6) 

      11-15 yaş 33 (%45,8) 17 (%24,3) 6 (%9,5) 25 (%43,9) 

Çocuk 
Cinsiyeti 

    

 Kız 35 (%48,5) 17 (%24,3) 16 (%25,4) 22 (%38,6) 

 Erkek 37 (%51,5) 53 (%75,7) 47 (%74,6) 35 (%65,4) 
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Tablo 3.4’de görüldüğü üzere, ZY tanılı çocukların %22,2’ si (n=16) 0-

1 yaş, %15,3’ü (n=11) 1-2 yaş, %19,4’ü (n=14) 2-3 yaş, %12,5’i (n=9) 

6-7 yaş, %4,2’si (n=3) 7-8 yaş arasında tanı almıştır. ÖÖG grubundaki 

annelerin çocukların, %1,4’ ü (n=1) 4-5 yaş, %7,2’ si (n=5) 5-6 yaş, 

%35,8’ i (n=25) 6-7 yaş, % 56,5 ‘i (n=39) 7-8 yaş arasında tanı almıştır. 

OSB hafif- orta grupta; %1,6’ sı (n=1) 0-1yaş, %25,4’ ü (n=16) 1-2 yaş, 

%39,7’si (n=25) 2-3 yaş, %22,2’si (n=14) 3-4 yaş, %1,6’sı (n=1) 4-5 

yaş, %3,2’si (n=2) 6-7 yaş arasında tanı almıştır. OSB ağır düzey 

grubundaki annelerin çocuklarının tanı alma yaşı %3,4’ ü (n=2) 0-1 yaş, 

%17,5’ i (n=10) 1-2 yaş, %36,5’ i (n=21) 2-3 yaş, %38,6’ sı (n=22) 3-

4 yaş, %3,5’ i (n=2) 4-5 yaş arasında tanı almıştır.  

Çocuk yaş durumuna göre; ZY grubunda %29,2’si (n=21) 3-6 yaş, 

%25,0’i (n=18) 7-10 yaş, %45,8’ i (n=33) 11-15 yaş arasındadır. ÖÖG 

%1,4’ ü (n=1) 3-6 yaş, %74,3’ü (n=52) 7-10 yaş, %24,3’ü (n=17) 11-

15 yaş arasındadır. OSB hafif-orta düzey grubunda %60,3’ ü (n=38) 3-

6 yaş, %30,2’si (n=19) 7-10 yaş, %9,5’i (n=6) 11-15 yaş arasındadır. 

OSB ağır düzey grubunda %  24,6’sı (n= 14) 3-6 yaş, % 31,6’sı  (n=18) 

7-10 yaş, %43,9’u  (n= 25) 11-15 yaş arasındadır. 

Çocuk cinsiyetine göre; ZY grubunda yer alan annelerin çocuklarının 

%48,5’i (n=35) kız, %51,5’i (n=37) erkektir. ÖÖG’ de %24,3’ü kız, 

%75,7’si erkektir. OSB hafif-orta düzey grubunda %25,4’ü (n=16) kız, 

%74,6’sı (n=47) erkektir. OSB ağır düzey grubunda %38,6’sı (n=22) 

kız, %65,4’ü (n=35) erkektir.  
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Tablo 3.4. Demografik Özellikler Frekans Tablosu-Devamı  

Değişken N (%) 

  
Arkadaş, Tanıdık, Komşu İlişkilerinde Değişiklik 

Olmadı 135 

(%51,5) 

Yakın çevreyle ilişkileri azaltma 76 (%29,0) 

Taşınma 34 (%13,0) 

Okul değişikliği 23 (%8,8) 

Çocukla Geçirilen Zaman 
 

2-3 Saat 2 (%0,8) 

3-4 Saat 82 (%31,3) 

5 saat ve fazlası 165 

(%63,0) 

Yanıtsız 

Etkinlik-Sorumluluk 

Eğitimi 

Özbakımı 

Sağlık Gereksinimleri 

Sosyal Etkinlikler 

Güvenlik 
 

13 (%5,0) 

 

256(97,7) 

226 (86,3) 

206 

(%78,6) 

169 

(%64,5) 

162 

(%61,8) 

 
 

 

Tablo 3.4’ de görüldüğü üzere; örneklem grubunun %51,5’i (n=135) 

arkadaşlık, tanıdık, komşu ilişkilerinde bir değişiklik yaşamamış, 

%29’u (n=76) yakın çevreleriyle ilişkilerini azaltmış, %13’ü (n=34) 
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taşınmış, %8,8.’i (n=23) okul değiştirmiştir. Örneklem grubunun 

%0,8’i (n=2) çocuğuyla günde ortalama 2-3 saat zaman geçirmekte, 

%31,3’ü (n=82) günde 3-4 saat, %63’ü ( n=165) 5 saat ve üzeri 

zamanını çocuğuna ayırmakta, %5’i (n=13) 1-2 saat zaman 

geçirmektedir. Örneklem grubunun % 97,7’si (n=256) çocuğun 

eğitiminden, %86,3’ü (n=226) özbakımından, %78,6’sı (n=206) sağlık 

gereksinimlerinden, %64,5’i (n=169) sosyal etkinliklerden, %61,82’ si 

(n=162) çocuğun güvenliğinden sorumlu olduğunu bildirmiştir. 

Tablo 3.5. Gruplara Göre Çocukta Sorunun Nasıl Başladığı ve Ağırlaştığına 

Yönelik Frekans Tablosu 

   Zihinsel 

Yetersizlik 

 Özel Öğrenme 

Güçlüğü 

 Otizm 

Konuşma sorunu 19 (%26,4) 30 (%42,9) 32 (%26,7) 

İçe kapanma 5 (%6,9) 3 (%4,3) 28 (%23,3) 

Duygusal tepkiler 10 (%13,9) 13 (%18,6) 22 (%18,3) 

Seslenildiğinde adına bakmama 
  

16 (%13,3) 

Takıntılı davranışlar 2 (%2,8) 2 (%2,9) 10 (%8,3) 

Okuma yazmayı öğrenememe 11 (%15,3) 26 (%37,1) 
 

Duyusal tepkiler,  2 (%2,8) 
 

12 (%10) 

Motor gerilik 23 (%31,9)   4 (%3,3) 

 

Tablo 3.5’de görüldüğü üzere, ZY grubunda sorunlar %31,9’unda 

(n=23) motor gerilikle, %26,4’ünde (n=19) konuşma sorunuyla, 

%15,3’ünde (n=11), %13,9’unda (n=10) duygusal tepkiler ile, 

%6,9’unda (n=5) içe kapanmalar ile, %2,8’inde (n=2) takıntılı 

davranışlar ile, %2,8’inde (n=2) duyusal tepkiler ile başlamıştır. ÖÖG’ 
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de %42,9’unda (n=30) konuşma sorunu ile, %37,1’inde okuma 

yazmayı öğrenememe ile, %18,6’sında (n=13) duygusal tepkiler ile, 

%4,3’ünde (n=3) içe kapanmalar ile, %2,9’unda (n=2) takıntılı 

davranışlar ile başlamıştır. OSB grubunda sorun, %26.7’sinde (n=32) 

konuşma sorunu, %23,3’ünde (n=28) içe kapanma, %18,3’ünde (n=22) 

duygusal tepkilerle, %13’ünde (n=16) seslenildiğinde adına bakmama, 

%10’unda (n=12) duyusal tepkilerle, %3,3’ünde (n=4) motor gerilikle 

başlamaktadır. 

Tablo 3.5. Gruplara Göre Sorunu Ağırlaştıran Nedenler- 

Frekans Tablosu-Devamı  

   Zihinsel 

Yetersizlik 

 Özel Öğrenme 

Güçlüğü 

 Otizm 

Dikkat eksikliği hiperaktivite 11 (%15,3) 20 (%28,6) 10 (%8,3) 

Davranış sorunları 15 (%20,8) 17 (%24,3) 46 (%38,3) 

Uyku sorunları 5 (%6,9) 
 

15 (%12,5) 

Beslenme sorunları 1 (%1,4) 
 

15 (%12,5) 

Motor sorunları 5 (%6,9) 
  

Aile sorunları 6 (%8,3) 8 (%11,4) 6 (%5) 

Değişikliklere uyum sağlayamama 2 (%2,8) 
 

13 (%10,8) 

Epilepsi 11 (%15,3) 
 

9 (%7,5) 

Ağırlaştırıcı neden görülmedi 14 (%19,4) 22 (%31,4) 17 (%14,2) 

 

Tablo 3.5 ’de görüldüğü üzere, ZY olan çocukların %15,3’ünde (n=11), 

ÖÖG olan çocukların %28,6’sında (n=20), OSB grubunun %8,3’ünde 

(n=10) dikkat eksikliği hiperaktivite durumu ağırlaştırmıştır. ZY olan 

çocukların %20,8’inde (n=15), ÖÖG olan çocukların %24,3’ünde 
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(n=17), OSB’de %38,3’ünde (n=46) davranış sorunları durumu 

ağırlaştırmıştır. 

ZY grubundaki çocukların %6,9’u (n=5), OSB’de %12,5’i (n=15) uyku 

sorunu yaşamaktadır. %1,4’ü (n=1), OSB’ de %12,5’i (n=15) beslenme 

sorunu yaşamaktadır. ZY olan çocukların %6,9’u (n=5) motor sorunlar 

yaşamaktadır. %8,3’ü (n=6) tanı sonrası ailede sorun yaşanmış, ÖÖG 

%11,4’ü (n=8), OSB’de %5’ i (n=6) aile sorunu yaşamıştır. ZY olan 

çocukların %2,8’i (n=2) , OSB’de %10,8’ i (n=13) değişikliklere karşı 

uyum güçlüğü yaşamaktadır. ZY olan çocukların %15,3’ü (n=11) 

epilepsi, OSB’de %7,5’i (n=9) epilepsi yaşamaktadır. ZY olan 

çocukların %19,4’ünde (n=14) sorunu ağırlaştırıcı bir neden 

yaşanmamıştır. ÖÖG grubunun %31,4’ünde (n=22), OSB’de 

%14,2’sinde (n=17) sorunu ağırlaştırıcı bir durum yaşanmamıştır. ZY 

grubunda davranış sorunları ağırlaştırırken, ÖÖG grubunda 

hiperaktivite ve davranış sorunları dikkat çekmektedir. OSB grubunda 

ise; en fazla davranış sorunları ve uyku ve beslenme sorunları durumu 

ağırlaştırmaktadır.  
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                       Tablo 3.6. Gruplara Göre İlaç Kullanma Durumu 

 

  Zihinsel 

Yetersizlik 

 Özel Öğrenme 

Güçlüğü 
 Otizm 

 Evet 23 (%32,9) 26 (%38,8) 42 (%35,6) 

 Hayır 47 (%67,1) 41 (%61,2) 76 (%64,4) 

Gruplara Göre 

Kullanılan İlaçlar 

 

Antipsikotik 

 

 

 

8 (%34,8) 

 

 

 

9 (%34,6) 

 

 

 

35 (%83,3) 

  Antiepileptik  10 (%43,5)   5 (%11,9) 

  Antidepresan   1 (%2,4) 

  Psikostimülan 3 (%13) 20 (%76,9)  5 (%11,9) 

 

Tablo 3.6.’da görüldüğü üzere, ZY olan çocukların %32,9’u (n=23), 

ÖÖG olan çocukların %38,8’i (n=26), OSB olan çocukların %35,6’sı 

(n=42) ilaç kullanmaktadır. ZY olan çocukların %34,8’ i (n=8) 

antipsikotik, %43,5 (n=10) antiepileptik, %13’ü (n=3) psikostimülan, 

ÖÖG ilaç kullanan çocukların %34,6’sı (n=9) antipsikotik, %76,5’i 

(n=20) psikostimülan, OSB ilaç kullanan çocukların %83,3’ü (n=35) 

antipsikotik, %11,9’u (n=5) antiepileptik, %2,4’ü (n=1) antidepresan, 

%11,9’u (n=5) psikostimülan kullanmaktadır.  ZY tanısı olan çocuklar 

antipsikotik ve antiepileptik ilaçlar kullanırken, ÖÖG olan çocuklar 

psikostimülan ve antipsikotik, OSB olan çocuklar yoğunlukla 

antipsikotik ilaç kullanmaktadır. 
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                         Tablo 3.7. Gruplara Göre Anne Psikolojik Yardım Alma Durumu 

 

  
 ZY 

 
 ÖÖG 

   OSB 

Hafif-Orta 

      OSB 

Ağır 
 

Psikoyardım      

Var   44 (%61,1) 32 (%45,3) 36 (%57,1) 37 %65,0) 

Yok  28 (%38,9) 38 (%54,6) 27 (%42,9) 20 (%35,1) 

 
     

Tablo 3.7’de görüldüğü üzere, ZY olan çocukların annelerinin %61,1’i 

(n=44) psikolojik yardım almaktadır. ÖÖG olan çocukların annelerinin 

%45,3’ü (n=32), OSB hafif orta düzeyde çocuğu olan annelerin % 

57,1’i (n=36), OSB ağır düzeyde çocuğu olan annelerin %65’i (n=37) 

psikolojik yardım almaktadır.  
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Tablo 3.8. Çocuk Cinsiyeti Değişkenine Göre İstatistiksel Analizler (Ortalama 

(Medyan) ± Range) 

  Kız  Erkek Toplam p 

Çocuk Sayısı  2 (3) 2 (6) 2 (6) 0,024* 

ERHİDÖ Toplam Puan  69 (55) 68 (60) 68 (61) 0,310 

Yabancılaşma  14,5 (14) 14 (14) 14 (15) 0,283 

Kalıp Yargıların Onaylanması  16 (13) 16 (13) 16 (15) 0,142 

Algılanan Ayrımcılık  12 (15) 12 (12) 12 (15) 0,782 

Sosyal Geri Çekilme  15 (14) 15 (17) 15 (17) 0,620 

Damgalanmaya Karşı Direnç  12 (11) 11 (12) 12 (12) 0,028* 

ASDÖ Toplam Puan  24 (32) 22 (33) 23 (33) 0,090 

İşlev Yetersizliği  8 (15) 7 (14) 8 (15) 0,089 

Karamsarlık  12,5 (14) 11 (14) 12 (14) 0,049* 

Aile Sorunları  3,5 (8) 3 (8) 3 (8) 0,664 

TAÖ-20 Toplam Puan  51 (45) 51 (43) 51 (45) 0,847 

Duyguları Tanıma Güçlüğü  17 (19) 16 (22) 17 (22) 0,715 

Duyguları İfade Güçlüğü  13 (14) 13 (15) 13 (15) 0,336 

Dışa Dönük Düşünme  22 (19) 22 (17) 22 (19) 0,802 

CARS Toplam Puan  39,75 (16,5) 35,5 (24,5) 37,5 (24,5) 0,296 

*0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı. 

Tablo 3.8’de görüldüğü üzere, uygulanan Mann Whitney U Testi 

sonuçlarına göre; Çocuk Sayısı, Damgalanmaya Karşı Direnç ve 

Karamsarlık puanları çocuk cinsiyetine göre anlamlı farklılıklar 

göstermektedir (p<0,05). Çocuğunun cinsiyeti erkek olanların çocuk 

sayısı çocuğu kız olanlara göre daha fazladır. Çocuğu kız olanların 

Damgalanmaya Karşı Direnç ve Karamsarlık puanları yetersiz çocuğu 

erkek olanlara göre daha yüksektir.  
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Tablo 3.9. Cinsiyete göre doğum sırası  

  Frekans Medyan± Range  

   Kız Erkek Kız Erkek p 

1  47 (%38,8) 74 (%61,2) 1 (3) 2 (3) 0,025* 

2  31 (%42,5) 42 (%57,5) 2 (1) 2 (1) 0,459 

3  11 (%34,4) 21 (%65,6) 3 (0) 3 (1) 0,298 

4  1 (%7,7) 12 (%92,3) 4 (0) 4 (0) 1,000 

6   2 (%100)  6,5 (1) - 

     *0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı.         

Tablo 3.9’da görüldüğü üzere, 1. çocuğu erkek olanların oranı %61’dir. 

MWU testi sonucuna göre çocuk sayısı ilk çocukta cinsiyete göre 

anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). 1. çocuğu erkek olanların 

ortalama çocuk sayısı (1,8), birinci çocuğu kız olanların ortalama çocuk 

sayısından (1,6) daha yüksektir. 
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Tablo 3.10. Çocuk İlaç Kullanım Durumuna Göre İstatistiksel Analizler 

(Ortalama (Medyan) ± Range) 

 

  Evet  Hayır Toplam p 

ERHİDÖ Toplam Puan 69 (52) 68 (60) 69 (61) 0,202 

Yabancılaşma 14 (12) 14 (15) 14 (15) 0,258 

Kalıp Yargıların Onaylanması 16 (11) 16 (15) 16 (15) 0,413 

Algılanan Ayrımcılık 12 (12) 12 (15) 12 (15) 0,841 

Sosyal Geri Çekilme 15 (16) 15 (16) 15 (17) 0,306 

Damgalanmaya Karşı Direnç 12 (12) 11 (13) 12 (13) 0,013* 

ASDÖ Toplam Puan 24 (31) 23 (33) 23 (33) 0,537 

İşlev Yetersizliği 7 (13) 8 (15) 8 (15) 0,883 

Karamsarlık 12 (14) 12 (14) 12 (14) 0,171 

Aile Sorunları 4 (7) 3 (8) 3 (8) 0,534 

TAÖ-20 Toplam Puan 51 (45) 51 (43) 51 (45) 0,773 

Duyguları Tanıma Güçlüğü 16 (19) 17 (22) 17 (22) 0,497 

Duyguları İfade Güçlüğü 14 (13) 13 (15) 13 (15) 0,396 

Dışa Dönük Düşünme 23 (18) 22 (19) 22 (19) 0,632 

CARS Toplam Puan 41,25 (17,5) 35 (24,5) 37,75 (24,5) 0,014* 

*0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı.          

Tablo 3.10’ da görüldüğü üzere; İlaç kullanım durumuna göre, 

Damgalanmaya Karşı Direnç ve CARS Toplam Puan puanları ilaç alma 

durumuna göre anlamlı farklılıklar göstermektedir (p<0,05). Buna göre 

ilaç alanların Damgalanmaya Karşı Direnç ve CARS Toplam puanları 

ilaç almayanlara göre anlamlı derecede daha yüksektir. 
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Tablo 3.11. Anne Eğitim Durumuna Göre İstatistiksel Analizler (Ortalama 

(Medyan) ± Range) 

 İlköğretim  Lise 
 Lisans 

ve üzeri 
Toplam p 

Çocuk Sayısı 2 (6) 2 (3) 1 (1) 2 (6) 0,000* 

ERHIDÖ Toplam 

Puan 71 (56) 64,5 (51) 65 (42) 69 (61) 
0,000* 

Yabancılaşma 15 (14) 14 (12) 13 (11) 14 (15) 0,003* 

Kalıp Yargıların 

Onaylanması 16 (13) 15 (12) 15 (12) 16 (15) 
0,003* 

Algılanan 

Ayrımcılık 12 (15) 11 (13) 12 (11) 12 (15) 
0,003* 

Sosyal Geri Çekilme 16 (16) 14 (16) 14 (11) 15 (17) 0,000* 

Damgalanmaya 

Karşı Direnç 12 (13) 11 (11) 11 (9) 12 (13) 
0,188 

ASDÖ Toplam Puan 24 (32) 20 (31) 21 (30) 23 (33) 0,030* 

İşlev Yetersizliği  8 (14) 6,5 (14) 8 (14) 8 (15) 0,794 

Karamsarlık 13 (14) 10 (14) 9 (14) 12 (14) 0,003* 

Aile Sorunları 4 (8) 2 (7) 4 (8) 3 (8) 0,000* 

TAÖ-20 Toplam 

Puan 53 (45) 50 (40) 48 (34) 51 (45) 
0,009* 

Duyguları Tanıma 

Güçlüğü 17 (22) 17 (18) 16 (14) 17 (22) 
0,114 

Duyguları İfade 

Güçlüğü 14 (15) 12,5 (14) 13 (11) 13 (15) 
0,009* 

Dışa Dönük 

Düşünme 22,5 (8) 22 (18) 20 (17) 22 (19) 
0,313 

CARS Toplam Puan 38,5 (23) 41,25 (20,5) 33 (11) 37,75 (24,5) 0,004* 

*0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı.  
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Tablo 3.11’de görüldüğü üzere; Anne Eğitim durumu değişkenine göre 

uygulanan Kruskal Wallis Testi sonuçlarına göre; Çocuk Sayısı, 

ERHIDÖ Toplam Puan, Yabancılaşma, Kalıp Yargıların Onaylanması, 

Algılanan Ayrımcılık, Sosyal Geri Çekilme, Aile Stresi Toplam Puan, 

Karamsarlık, Aile Sorunları, TAÖ-20 Toplam Puan, Duyguları İfade 

Güçlüğü ve CARS Toplam puanları eğitim durumuna göre anlamlı 

farklılıklar göstermektedir (p<0,05). Çocuk sayısına göre Lisans ve 

üzeri -Lise (p=0,010), Lisans ve üzeri -İlköğretim (p=0,000) ve Lise-

İlköğretim (p=0,000) grupları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

Eğitim arttıkça çocuk sayısı düşmektedir. 

ERHİDÖ puanlarında İlköğretim- Lise (p=0,001) ve İlköğretim- Lisans 

ve üzeri (p=0,001) grupları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

İlköğretim mezunlarının RHİDÖ puanları lise ve lisans ve üzeri 

mezunlarına göre daha yüksektir. Yabancılaşma puanlarında Lisans ve 

üzeri -İlköğretim (p=0,002) ve Lise-İlköğretim (p=0,040) grupları 

arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. İlköğretim mezunlarının 

yabancılaşma puanları lise ve lisans ve üzeri mezunlarına göre daha 

yüksektir.   

Kalıp Yargıların Onaylanması puanlarında Lisans ve üzeri -İlköğretim 

(p=0,004) ve Lise-İlköğretim (p=0,017) grupları arasında anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. Eğitim arttıkça Kalıp Yargıların Onaylanması 

puanları düşmektedir. Algılanan Ayrımcılık puanlarında Lisans ve 

üzeri -İlköğretim (p=0,041) ve Lise-İlköğretim (p=0,002) grupları 

arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. İlköğretim mezunlarının 

Algılanan Ayrımcılık puanları lise ve lisans ve üzeri mezunlarına göre 
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daha yüksektir. Sosyal Geri Çekilme puanlarında Lisans ve üzeri -

İlköğretim (p=0,000) ve Lise-İlköğretim (p=0,000) grupları arasında 

anlamlı farklılık bulunmaktadır. İlköğretim mezunlarının Sosyal Geri 

Çekilme puanları lise ve lisans ve üzeri mezunlarına göre daha 

yüksektir. 

ASDÖ Toplam Puan puanlarında Lise-İlköğretim (p=0,016) grupları 

arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. İlköğretim mezunlarının Aile 

Stresi Toplam puanları lise mezunlarına göre daha yüksektir. 

Karamsarlık puanlarında Lisans ve üzeri -İlköğretim (p=0,005) ve Lise-

İlköğretim (p=0,011) grupları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

İlköğretim mezunlarının Karamsarlık puanları lise ve lisans ve üzeri 

mezunlarına göre daha yüksektir. Aile Sorunları puanlarında Lise-

İlköğretim (p=0,000) ve Lise- Lisans ve üzeri (p=0,010) grupları 

arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. İlköğretim mezunlarının Aile 

Sorunları puanları lise mezunlarına göre daha yüksekken ve lisans ve 

üzeri mezunlarının Aile Sorunları puanları ise lise mezunlarına göre 

daha yüksektir. 

TAÖ-20 Toplam Puan puanlarında Lisans ve üzeri -İlköğretim 

(p=0,018) ve Lise-İlköğretim (p=0,014) grupları arasında anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. İlköğretim mezunlarının Toronto Aleksimiti 

Toplam puanları lise ve lisans ve üzeri mezunlarına göre daha 

yüksektir. Duyguları İfade Güçlüğü puanlarında Lise-İlköğretim 

(p=0,002) grupları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. İlköğretim 

mezunlarının Duyguları İfade Güçlüğü puanları lise mezunlarına göre 

daha yüksektir. CARS Toplam Puan puanlarında Lisans ve üzeri -
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İlköğretim (p=0,002) ve Lisans ve üzeri -Lise (p=0,002) grupları 

arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. Lisans ve üzeri mezunlarının 

CARS Toplam puanları lise ve ilköğretim mezunlarına göre daha 

düşüktür. 

Tablo 3.12. ZY, ÖÖG ve OSB Gruplarına Göre İstatistiksel Analizler (Ortalama 

(Medyan) ± Range) 

  Zihinsel 

Yetersizlik 

 Özel 
Öğrenme 
Güçlüğü 

 Otizm Toplam 

p 

ERHİDÖ Toplam 
Puan 67 (46) 59 (32) 74,5 (61) 68,5 (61) 0,000* 

Yabancılaşma 14 (11) 12 (8) 16 (15) 14 (15) 0,000* 

Kalıp Yargıların 
Onaylanması 16 (11) 14 (7) 17 (15) 16 (15) 0,000* 

Algılanan Ayrımcılık 11 (11) 10 (9) 13,5 (15) 12 (15) 0,000* 

Sosyal Geri Çekilme 15 (12) 12 (10) 17 (17) 15 (17) 0,000* 

Damgalanmaya Karşı 
Direnç 12 (10) 10 (11) 12 (11) 12 (13) 0,000* 

ASDÖ Toplam Puan 24 (30) 13 (21) 27 (32) 23 (33) 0,000* 

İşlev Yetersizliği  7 (12) 3 (7) 10 (15) 8 (15) 0,000* 

Karamsarlık 13 (13) 7,5 (14) 13 (14) 12 (14) 0,000* 

Aile Sorunları 4 (8) 1 (6) 4,5 (8) 3 (8) 0,000* 

TAÖ-20 Toplam Puan 50 (35) 48 (25) 55,5 (44) 51 (45) 0,000* 

Duyguları Tanıma 
Güçlüğü 16 (18) 15 (11) 18 (20) 17 (22) 0,000* 

Duyguları İfade 
Güçlüğü 12,5 (12) 12 (8) 15 (15) 13 (15) 0,000* 

Dışa Dönük Düşünme 22 (15) 21 (12) 23 (19) 22 (19) 0,000* 

*0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı.  
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Tablo 3.12’de görüldüğü üzere; 3 ana grup değişkenine göre uygulanan 

Kruskal Wallis sonuçlarına göre; ERHIDÖ Toplam Puan, 

Yabancılaşma, Kalıp Yargıların Onaylanması, Algılanan Ayrımcılık, 

Sosyal Geri Çekilme, Damgalanmaya Karşı Direnç, ASDÖ Toplam 

Puan, İşlev Yetersizliği, Karamsarlık, Aile Sorunları, TAÖ-20 Toplam 

Puan, Duyguları Tanıma Güçlüğü, Duyguları İfade Güçlüğü ve Dışa 

Dönük Düşünme puanları 3 ana grup göre anlamlı farklılıklar 

göstermektedir (p<0,05). 

ERHİDÖ toplam puanlarında ZY-ÖÖG (p=0,000), ZY-OSB (p=0,000), 

ÖÖG-OSB (p=0,000) grupları arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. OSB grubunun puanları ZY grubundan daha yüksektir. 

ÖÖG olanların ERHİDÖ toplam puanları ZY ve OSB gruplarına göre 

daha düşüktür. Yabancılaşma puanlarında ÖÖG-ZY (p=0,000), ÖÖG –

OSB (p=0,00) ve ZY-OSB (p=0,000) grupları arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. ZY ve OSB grubunun puanları ÖÖG puanlarından daha 

yüksektir. OSB grubunun yabancılaşma puanları ZY grubundan daha 

yüksektir.   

 Kalıp Yargıların Onaylanması puanlarında ÖÖG-ZY (p=0,000), ÖÖG-

OSB (p=0,000) ve ZY-OSB(p=0,005) grupları arasında anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. ZY ve OSB grubunun puanları ÖÖG 

puanlarından daha yüksektir. OSB grubunun kalıp yargıların 

onaylanması puanları ZY grubundan daha yüksektir. 

Algılanan Ayrımcılık puanlarında ÖÖG –ZY (p=0,000), ÖÖG–OSB 

(p=0,000) ve ZY-OSB (p=0,000) grupları arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. ZY ve OSB grubunun puanları ÖÖG puanlarından daha 
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yüksektir. OSB grubunun algılanan ayrımcılık puanları ZY grubundan 

daha yüksektir.  

Sosyal Geri Çekilme puanlarında ÖÖG–ZY (p=0,000), ÖÖG-OSB 

(p=0,000) ve ZY-OSB (p=0,000) grupları arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. ZY ve OSB grubunun puanları ÖÖG puanlarından daha 

yüksektir. OSB grubunun sosyal geri çekilme puanları ZY grubundan 

daha yüksektir. Damgalanmaya Karşı Direnç Puan puanlarında ÖÖG-

ZY (p=0,001) ve ÖÖG-OSB (p=0,000) grupları arasında anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. OSB-ZY grubunun Damgalanmaya Karşı 

Direnç puanları ÖÖG grubuna göre daha yüksektir. 

ASDÖ Toplam puanlarında ÖÖG-ZY (p=0,000), ÖÖG-OSB (p=0,000) 

ve ZY-OSB (p=0,000) grupları arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. ZY-OSB ASDÖ puanları ÖÖG puanlarından daha 

yüksektir. OSB ASDÖ puanları ZY grubundan daha yüksektir.  

İşlev yetersizliği puanlarında ÖÖG-ZY (p=0,000), ÖÖG-OSB 

(p=0,000) ve ZY-OSB (p=0,002) grupları arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. ZY-OSB grubunun işlev yetersizliği puanları ÖÖG 

puanlarından daha yüksektir. OSB grubunun işlev yetersizliği puanları 

ZY grubundan daha yüksektir. 

Karamsarlık puanlarında ÖÖG-ZY (p=0,000) ve ÖÖG-OSB (p=0,000) 

grupları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. ZY-OSB grubunun 

karamsarlık puanları ÖÖG grubunun puanlarından daha yüksektir.  

Aile Sorunları puanlarında ÖÖG-ZY (p=0,000), ÖÖG-OSB (p=0,000) 

ve ZY-OSB (p=0,003) grupları arasında anlamlı farklılık 
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bulunmaktadır. ZY-OSB grubunun aile sorunları puanları ÖÖG grubu 

puanlarından daha yüksektir. OSB grubunun aile sorunları puanları ZY 

grubundan daha yüksektir. 

TAÖ-20 Toplam puanlarında ÖÖG-ZY (p=0,000), ÖÖG-OSB 

(p=0,000) ve ZY-OSB (p=0,000) grupları arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. ZY-OSB grubunun TAÖ-20 puanları ÖÖG grubunun 

puanlarından daha yüksektir. OSB grubunun TAÖ-20 puanları ZY 

grubundan daha yüksektir. 

 Duyguları Tanıma Güçlüğü puanlarında ÖÖG-ZY (p=0,001) ve ÖÖG-

OSB (p=0,000) grupları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. ZY-

OSB grubunun duyguları tanıma güçlüğü puanları ÖÖG grubunun 

puanlarından daha yüksektir.    

Duyguları İfade Güçlüğü puanlarında ÖÖG-ZY (p=0,043), ÖÖG-OSB 

(p=0,000) ve ZY-OSB (p=0,000) grupları arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. ZY-OSB grubunun duyguları ifade güçlüğü puanları 

ÖÖG grubunun puanlarından daha yüksektir. OSB grubunun duyguları 

ifade güçlüğü puanları ZY grubundan daha yüksektir. 

Dışa Dönük Düşünme puanlarında ÖGG-OSB (p=0,000) ve ZY-OSB 

(p=0,001) grupları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. OSB 

olanların Dışa Dönük Düşünme puanları ZY-OSB gruplarına göre daha 

yüksektir. 
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Tablo 3.13. Gruplarda ERHİDÖ, ASDÖ, TAÖ-20 Puanlarının Karşılaştırılması 

(Ortalama (Medyan) ± Range) 

  Zihinsel 

Yetersizlik 

 Özel 
Öğrenme 
Güçlüğü 

 

OSB 

Hafif-

Orta 

 

OSB 

Ağır 
Toplam p 

ERHİDÖ 
Toplam  

67 (46) 59 (32) 70 (47) 79 (2) 68,5 (61) 0,000* 

Yabancılaşma 14 (11) 12 (8) 15 (13) 16 (3) 14 (15) 0,000* 

Kalıp Yargıların 
Onaylanması 16 (11) 14 (7) 16 (13) 18 (2) 16 (15) 0,000* 

Algılanan 
Ayrımcılık 

11 (11) 10 (9) 13 (12) 15 (8) 12 (15) 0,000* 

Sosyal Geri 

Çekilme 
15 (12) 12 (10) 16 (15) 18 (11) 15 (17) 0,000* 

Damgalanmaya 

Karşı Direnç 
12 (10) 10 (11) 12 (9) 13 (11) 12 (13) 0,000* 

ASDÖ Toplam  24 (30) 13 (21) 26 (32) 28 (19) 23 (33) 0,000* 

İşlevYetersizliği  7 (12) 3 (7) 10 (15) 10 (12) 8 (15) 0,000* 

Karamsarlık 13 (13) 7,5 (14) 13 (14) 13 (9) 12 (14) 0,000* 

Aile Sorunları 4 (8) 1 (6) 4 (8) 5 (7) 3 (8) 0,000* 

TAÖ-20Toplam  50 (35) 48 (25) 57 (36) 55 (38) 51 (45) 0,000* 

Duyguları 
Tanıma 
Güçlüğü 

16 (18) 15 (11) 18 (18) 18 (18) 17 (22) 0,000* 

Duyguları İfade 
Güçlüğü 

12,5 (12) 12 (8) 15 (13) 14 (15) 13 (15) 0,000* 

Dışa Dönük 
Düşünme 

22 (15) 21 (12) 24 (18) 23 (17) 22 (19) 0,000* 

*0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı.  

Tablo 3.13’de görüldüğü üzere; 4 ana grup değişkenine göre uygulanan 

Kruskal Wallis Testi sonuçlarına göre ERHIDÖ Toplam Puan, 

Yabancılaşma, Kalıp Yargıların Onaylanması, Algılanan Ayrımcılık, 

Sosyal Geri Çekilme, Damgalanmaya Karşı Direnç, ASDÖ Toplam 

Puan, İşlevsellik, Karamsarlık, Aile Sorunları, TAÖ-20 Toplam Puan, 
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Duyguları Tanıma Güçlüğü, Duyguları İfade Güçlüğü, Dışa Dönük 

Düşünme ve Otizm Toplam Puan puanları 4 ana grup göre anlamlı 

farklılıklar göstermektedir (p<0,05). 

ERHİDÖ toplam puanlarında ZY-ÖÖG (p=0,000), ZY-OSB Ağır 

(p=0,000), ÖÖG -OSB Hafif-Orta (p=0,000), OSB Hafif-Orta-OSB 

Ağır (p=0,000) ve ÖÖG-OSB Ağır (p=0,000) grupları arasında anlamlı 

farklılık bulunmaktadır.  

ÖÖG grubu ERHİDÖ toplam puanları ZY, OSB Hafif-Orta ve OSB 

Ağır gruplarına göre daha düşükken OSB Ağır grubun ERHİDÖ toplam 

puanları ZY ve OSB Hafif-Orta grubuna göre daha yüksektir. 

Yabancılaşma puanlarında ÖÖG-Zihinsel (p=0,000), ÖÖG -OSB 

Hafif-Orta (p=0,000), ÖÖG-OSB Ağır (p=0,000), ZY-OSB Ağır 

(p=0,000) ve OSB Hafif-Orta-OSB Ağır (p=0,001) grupları arasında 

anlamlı farklılık bulunmaktadır. ÖÖG grubunun Yabancılaşma 

puanları ZY, OSB Hafif-Orta ve OSB Ağır olan gruplara göre daha 

düşükken OSB Ağır grubun Yabancılaşma puanları OSB Hafif-Orta ve 

ZY gruplarına göre daha yüksektir.  

Kalıp Yargıların Onaylanması puanlarında ÖÖG –ZY (p=0,000), 

ÖÖG-OSB Hafif-Orta (p=0,000), ÖÖG-OSB Ağır (p=0,000), ZY-OSB 

Ağır (p=0,000) ve OSB Hafif-Orta-OSB Ağır (p=0,000) grupları 

arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. ÖÖG grubunun Kalıp 

Yargıların Onaylanması puanları ZY, OSB Hafif-Orta ve OSB Ağır 

olan gruplara göre daha düşükken OSB Ağır grubun Kalıp Yargıların 

Onaylanması puanları OSB Hafif-Orta ve ZY gruplarına göre daha 

yüksektir.  
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Algılanan Ayrımcılık puanlarında ÖÖG-ZY (p=0,000), ÖÖG-OSB 

Hafif-Orta (p=0,000), ÖÖG-OSB Ağır (p=0,000), ZY-OSB Ağır 

(p=0,000) ve OSB Hafif-Orta-OSB Ağır (p=0,000) grupları arasında 

anlamlı farklılık bulunmaktadır. ÖÖG grubun Algılanan Ayrımcılık 

puanları ZY, OSB Hafif-Orta ve OSB Ağır olan gruplara göre daha 

düşükken OSB Ağır grubun Algılanan Ayrımcılık puanları OSB Hafif-

Orta ve ZY gruplarına göre daha yüksektir.  

Sosyal Geri Çekilme puanlarında ÖG-ZY (p=0,000), ÖÖG-OSB Hafif-

Orta (p=0,000), ÖÖG-OSB Ağır (p=0,000), ZY-OSB Ağır (p=0,000) 

ve OSB Hafif-Orta-OSB Ağır (p=0,000) grupları arasında anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. ÖÖG grubun Sosyal Geri Çekilme puanları 

ZY, OSB Hafif-Orta ve OSB Ağır olan gruplara göre daha düşükken 

OSB Ağır grubun Sosyal Geri Çekilme puanları OSB Hafif-Orta ve ZY 

gruplarına göre daha yüksektir. 

Damgalanmaya Karşı Direnç Puan puanlarında ÖÖG-OSB Hafif-Orta 

(p=0,000), ÖÖG-Zihinsel (p=0,000), ÖÖG-OSB Ağır (p=0,000), OSB 

Hafif-Orta-OSB Ağır (p=0,016) ve ZY-OSB Ağır (p=0,027) grupları 

arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. ÖÖG grubun Damgalanmaya 

Karşı Direnç puanları ZY, OSB Hafif-Orta ve OSB Ağır olan gruplara 

göre daha düşükken OSB Ağır grubun Damgalanmaya Karşı Direnç 

puanları OSB Hafif-Orta ve ZY gruplarına göre daha yüksektir. 

ASDÖ Toplam puanlarında ÖÖG-ZY (p=0,000), ÖÖG-OSB Hafif-

Orta (p=0,000), ÖÖG-OSB Ağır (p=0,000) ve ZY-OSB Ağır (p=0,001) 

grupları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. ÖÖG grubun ASDÖ 

Toplam puanları ZY, OSB Hafif-Orta ve OSB Ağır olan gruplara göre 
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daha düşükken OSB Ağır grubun ASDÖ Toplam puanları ZY 

gruplarına göre daha yüksektir. 

İşlev Yetersizliği puanlarında ÖÖG-ZY (p=0,000), ÖÖG-OSB Hafif-

Orta (p=0,000), ÖÖG-OSB Ağır (p=0,000), ZY-OSB Hafif-Orta 

(p=0,044) ve ZY-OSB Ağır (p=0,001) grupları arasında anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. ÖÖG grubunun İşlev yetersizliği puanları ZY, 

OSB Hafif-Orta ve OSB Ağır olan gruplara göre daha düşükken ZY 

grubunun İşlev yetersizliği puanları OSB Hafif-Orta ve OSB Ağır 

gruplarına göre daha düşüktür. 

Karamsarlık puanlarında ÖÖG-OSB Hafif-Orta (p=0,000), ÖÖG-ZY 

(p=0,000) ve ÖÖG-OSB Ağır (p=0,000) grupları arasında anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. ÖÖG grubun Karamsarlık puanları ZY, OSB 

Hafif-Orta ve OSB Ağır olan gruplara göre daha düşüktür. 

 Aile Sorunları puanlarında ÖÖG-ZY (p=0,000), ÖÖG-OSB Hafif-Orta 

(p=0,000), ÖÖG-OSB Ağır (p=0,000) ve ZY-OSB Ağır (p=0,001) 

grupları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. ÖÖG grubun Aile 

Sorunları puanları ZY, OSB Hafif-Orta ve OSB Ağır olan gruplara göre 

daha düşükken OSB Ağır grubun Aile Sorunları puanları ZY gruplarına 

göre daha yüksektir. 

TAÖ-20 Toplam puanlarında ÖÖG-ZY (p=0,000), ÖÖG-OSB Hafif-

Orta (p=0,000), ÖÖG-OSB Ağır (p=0,000), ZY-OSB Hafif-Orta 

(p=0,001) ve ZY-OSB Ağır (p=0,001) grupları arasında anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. ÖÖG olan grubun TAÖ-20 Toplam puanları 

ZY, OSB Hafif-Orta ve OSB Ağır olan gruplara göre daha düşükken 
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ZY grubun TAÖ-20 Toplam puanları OSB Hafif-Orta ve OSB Ağır 

gruplarına göre daha düşüktür. 

Duyguları Tanıma Güçlüğü puanlarında ÖÖG-ZY (p=0,001), ÖÖG-

OSB Hafif-Orta (p=0,000) ve ÖÖG-OSB Ağır (p=0,000) grupları 

arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. ÖÖG grubun Duyguları 

Tanıma Güçlüğü puanları ZY, OSB Hafif-Orta ve OSB Ağır olan 

gruplara göre daha düşüktür. 

Duyguları İfade Güçlüğü puanlarında ÖÖG-ZY (p=0,043), ÖÖG-OSB 

Ağır (p=0,000), ÖÖG-OSB Hafif-Orta (p=0,000), ZY-OSB Ağır 

(p=0,003) ve ZY-OSB Hafif-Orta (p=0,000) grupları arasında anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. ÖÖG grubun Duyguları İfade Güçlüğü 

puanları ZY, OSB Hafif-Orta ve OSB Ağır olan gruplara göre daha 

düşükken ZY grubun Duyguları İfade Güçlüğü puanları OSB Hafif-

Orta ve OSB Ağır gruplarına göre daha düşüktür. 

Dışa Dönük Düşünme puanlarında ÖÖG-OSB Hafif-Orta (p=0,000), 

ÖÖG-OSB Ağır (p=0,000), ZY-OSB Hafif-Orta (p=0,011) ve ZY-OSB 

Ağır (p=0,002) grupları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. ÖÖG 

grubun Dışa Dönük Düşünme puanları OSB Hafif-Orta ve OSB Ağır 

olan gruplara göre daha düşükken ZY grubun Dışa Dönük Düşünme 

puanları OSB Hafif-Orta ve OSB Ağır gruplarına göre daha düşüktür. 
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Tablo 3.14. Gruplara Göre Aleksitimi 

  

 Zihinsel 

Yetersizlik 

 Özel 

Öğrenme 

Güçlüğü 

 OSB 

Hafif-Orta 
 OSB Ağır 

Aleksimiti Varlığı     

 Aleksitimi yok 41 (%56,9) 62 (%88,6) 17 (%27,0) 20 (%35,1) 

 Muhtemel 

Aleksitimi 
18 (%25,0) 7 (%10,0) 28 (%44,4) 16 (%28,1) 

 Aleksitimik 13 (%18,1) 1 (%1,4) 18 (%28,6) 21 (%36,8) 

     

 

Tablo 3.14’ de görüldüğü üzere, ZY grubunda %56,9’unda (n=41), 

ÖÖG grubunun %88,6’sında (n=62), OSB Hafif orta grubunun 

%27’sinde (n=17), OSB ağır grupun %35,1’inde (n=20) aleksitimi 

görülmemektedir. ZY grubunun %25’inde (n=18), ÖÖG grubunun 

%10’ unda (n=7), OSB Hafif orta grubun %44.4’ ünde (n=28), ağır 

grubun %28,1 (n=16) muhtemel aleksitimi, ZY grubunun %18,1’inde 

(n=13), ÖÖG grubunun %1,4 (n=1), OSB Hafif orta grubun %28,6 

(n=18), ağır grubun %36,8 (n=21) aleksitimik olduğu saptanmıştır. 

 

 

 

 

 

 



88 | Dr. Bahar AKOĞLU 

 

Tablo 3.15. Otizm Grubunun Çocuk Yaş Gruplarına Göre İstatistiksel Analizler 

(Ortalama (Medyan) ± Range) 

  3-6 yaş  7-10 yaş  11-15 yaş Toplam p 

ERHİDÖ 
Toplam Puan 

72 (59) 77 (43) 77 (38) 74,5 (61) 0,011* 

Yabancılaşma 15 (15) 16 (10) 16 (10) 16 (15) 0,353 

Kalıp 
Yargıların 
Onaylanması 

16,5 (14) 18 (9) 17 (12) 17 (15) 0,015* 

Algılanan 
Ayrımcılık 

13 (13) 13 (9) 14 (8) 13,5 (15) 0,002* 

Sosyal Geri 

Çekilme 
16 (15) 18 (15) 17 (9) 17 (17) 0,011* 

Damgalanmaya 

Karşı Direnç 
12 (11) 12 (8) 13 (9) 12 (11) 0,052 

ASDÖ Toplam 
Puan 

26 (30) 28 (17) 28 (21) 27 (32) 0,268 

İşlev 
Yetersizliği 10 (15) 10 (12) 9 (12) 10 (15) 0,355 

Karamsarlık 12 (14) 13 (9) 13 (6) 13 (14) 0,013* 

Aile Sorunları 4 (8) 5 (7) 5 (7) 4,5 (8) 0,072 

TAÖ-20 

Toplam Puan 
55 (38) 58 (38) 55 (35) 55,5 (44) 0,318 

Duyguları 
Tanıma 
Güçlüğü 

18 (18) 18 (16) 18 (18) 18 (20) 0,777 

Duyguları 
İfade Güçlüğü 

15 (15) 15 (12) 14 (13) 15 (15) 0,262 

Dışa Dönük 
Düşünme 

23 (17) 24 (14) 23 (16) 23 (19) 0,186 

Otizm Toplam 

Puan 
34 (24,5) 38,5 (17,5) 42 (17) 37,75 (24,5) 0,000* 

*0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı.  
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Tablo 3.15’de görüldüğü üzere, Otizm grubunun Çocuk yaşı 

değişkenine göre; yalnızca ERHİDÖ Toplam Puan, Kalıp Yargıların 

Onaylanması, Algılanan Ayrımcılık, Sosyal Geri Çekilme, Karamsarlık 

ve CARS Toplam puanları çocuk yaşına göre anlamlı farklılıklar 

göstermektedir (p<0,05). 

ERHİDÖ toplam puanlarında 3-6 yaş-7-10 yaş (p=0,030) ve 3-6 yaş-

11-15 yaş (p=0,006) grupları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

3-6 yaş grubunun RHİDÖ toplam puanları diğer gruplara göre daha 

düşüktür. 

Kalıp Yargıların Onaylanması puanlarında 3-6 yaş-7-10 yaş (p=0,007) 

ve 3-6 yaş-11-15 yaş (p=0,040) grupları arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. 3-6 yaş grubunun Kalıp Yargıların Onaylanması 

puanları diğer gruplara göre daha düşüktür. 

Algılanan Ayrımcılık puanlarında 3-6 yaş-11-15 yaş (p=0,001) ve 7-10 

yaş-11-15 yaş (p=0,002) grupları arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. 11-15 yaş grubunun Algılanan Ayrımcılık puanları 

diğer gruplara göre daha yüksektir. 

Sosyal Geri Çekilme puanlarında 3-6 yaş-7-10 yaş (p=0,009) ve 3-6 

yaş-11-15 yaş (p=0,016) grupları arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. 3-6 yaş grubunun Sosyal Geri Çekilme puanları diğer 

gruplara göre daha düşüktür. 

Karamsarlık puanlarında 3-6 yaş-7-10 yaş (p=0,026) ve 3-6 yaş -11-15 

yaş (p=0,008) grupları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. 3-6 yaş 

grubunun Karamsarlık puanları diğer gruplara göre daha düşüktür. 
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CARS toplam puanlarında 3-6 yaş-11-15 yaş (p=0,007) ve 7-10 yaş-11-

15 yaş (p=0,000) grupları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. 11-

15 yaş grubunun CARS Toplam puanları diğer yaş gruplarına göre daha 

yüksektir. 

Tablo 3.16. ZY Grubunun Çocuk Yaş Gruplarına Göre İstatistiksel Analizler 

(Ortalama (Medyan) ± Range) 

 
 3-6 

yaş 

 7-10 

yaş 

 11-15 

yaş 
Toplam p 

ERHİDÖ Toplam Puan 69 (38) 67 (29) 65 (39) 67 (46) 0,122 

Yabancılaşma 15 (9) 12 (8) 14 (11) 14 (11) 0,021* 

Kalıp Yargıların 

Onaylanması 
16 (8) 15,5 (7) 16 (11) 16 (11) 0,175 

Algılanan Ayrımcılık 11 (8) 11 (9) 12 (9) 11 (11) 0,604 

Sosyal Geri Çekilme 15 (10) 14,5 (10) 15 (12) 15 (12) 0,667 

Damgalanmaya Karşı 

Direnç 
12 (9) 11 (9) 13 (8) 12 (10) 0,035* 

ASDÖ Toplam Puan 27 (24) 23 (22) 23 (21) 24 (30) 0,096 

İşlev Yetersizliği 9 (12) 6 (8) 6 (11) 7 (12) 0,015* 

Karamsarlık 13 (8) 12 (13) 13 (6) 13 (13) 0,420 

Aile Sorunları 4 (8) 3 (6) 4 (7) 4 (8) 0,720 

TAÖ-20 Toplam Puan 51 (22) 49 (29) 50 (35) 50 (35) 0,645 

Duyguları Tanıma 

Güçlüğü 
16 (13) 19,5 (17) 17 (14) 16 (18) 0,658 

Duyguları İfade Güçlüğü 12 (11) 12,5 (8) 13 (11) 12,5 (12) 0,500 

Dışa Dönük Düşünme 22 (12) 20 (12) 22 (15) 22 (15) 0,421 

*0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı.  
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Tablo 3.16’ da görüldüğü üzere, Zihinsel Yetersizlik grubunun Çocuk 

yaşı değişkenine göre; yalnızca, Yabancılaşma, Damgalanmaya Karşı 

Direnç ve İşlev Yetersizliği puanları çocuk yaşına göre anlamlı 

farklılıklar göstermektedir (p<0,05). 

Yabancılaşma puanlarında 7-10 yaş-11-15 yaş (p=0,017) ve 7-10 yaş-

3-6 yaş (p=0,011) grupları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. 7-

10 yaş grubunun Yabancılaşma puanları diğer gruplara göre daha 

düşüktür. Damgalanmaya Karşı Direnç Puan puanlarında 7-10 yaş-11-

15 yaş (p=0,010) grupları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. 7-

10 yaş grubunun Damgalanmaya Karşı Direnç puanları 11-15 yaş 

grubuna göre daha düşüktür. İşlev yetersizliği puanlarında 7-10 yaş-11-

15 yaş (p=0,038) ve 7-10 yaş-3-6 yaş (p=0,004) grupları arasında 

anlamlı farklılık bulunmaktadır. 7-10 yaş grubunun İşlev yetersizliği 

puanları diğer gruplara göre daha düşüktür. 
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Tablo 3.17. Özel Öğrenme Güçlüğü Grubunun Çocuk Yaş Gruplarına Göre 

İstatistiksel Analizler (Ortalama (Medyan) ± Range) 

  7-10 yaş  11-15 yaş Toplam p 

ERHİDÖ Toplam Puan 58 (32) 61 (29) 59 (32) 0,429 

Yabancılaşma 12 (8) 12 (8) 12 (8) 0,899 

Kalıp Yargıların Onaylanması 14 (6) 13 (6) 14 (7) 0,027* 

Algılanan Ayrımcılık 10 (9) 10 (9) 10 (9) 0,099 

Sosyal Geri Çekilme 12 (10) 14 (9) 12 (10) 0,580 

Damgalanmaya Karşı Direnç 10 (11) 10 (3) 10 (11) 0,344 

ASDÖ Toplam Puan 13 (15) 13 (17) 13 (21) 0,282 

İşlev Yetersizliği 3 (7) 3 (3) 3 (7) 0,022* 

Karamsarlık 7 (11) 8 (10) 7,5 (14) 0,427 

Aile Sorunları 1 (6) 1 (6) 1 (6) 0,016* 

TAÖ-20 Toplam Puan 47 (17) 49 (25) 48 (25) 0,309 

Duyguları Tanıma Güçlüğü 15 (11) 15 (10) 15 (11) 0,093 

Duyguları İfade Güçlüğü 12 (8) 13 (7) 12 (8) 0,306 

Dışa Dönük Düşünme 20,5 (12) 22 (9) 21 (12) 0,855 

*0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı. (3-6 Yaş ÖÖG yalnızca 1 

kişi olduğundan analiz edilememiştir.) 

Tablo 3.17’de görüldüğü üzere; Özel Öğrenme Güçlüğü grubunun 

Çocuk yaşı değişkenine göre; Kalıp Yargıların Onaylanması, Aile 

Sorunları ve İşlev yetersizliği puanları çocuk yaşına göre anlamlı 

farklılıklar göstermektedir (p<0,05). 7-10 yaş grubunun Kalıp 

Yargıların Onaylanması puanları 11-15 yaş grubuna göre daha 

yüksektir.7-10 yaş grubunun İşlev yetersizliği puanları 11-15 yaş 
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grubuna göre daha yüksektir. 7-10 yaş grubunun Aile Sorunları 11-15 

yaş grubuna göre daha düşüktür. 

 

    Tablo 3.18. TAÖ-20’ nin ERHİDÖ ve ASDÖ ile Regresyon Analizi  

Yordanan/Yordayıcı  Aleksitimi 
Dışa Dönük 
Düşünme 

Duyguları İfade 
Güçlüğü 

Duyguları 
Tanıma Güçlüğü 

ERHİDÖ 
B: 0,77, p: 0,000* 

R2: 0,35 

B: 1,37, p: 0,000* 

R2: 0,23 

B: 1,89, p: 0,000* 

R2: 0,26 

B: 1,02, p: 0,000* 

R2: 0,15 

Algılanan Ayrımcılık 
B: 0,15, p: 0,000* 

R2: 0,23 

B: 0,26, p: 0,000* 

R2: 0,14 

B: 0,34, p: 0,000* 

R2: 0,15 

B: 0,22, p: 0,000* 

R2: 0,12 

Kalıp Yargıların 
Onaylanması 

B: 0,13, p: 0,000* 

R2: 0,17 

B: 0,25, p: 0,000* 

R2: 0,14 

B: 0,31, p: 0,000* 

R2: 0,13 

B: 0,15, p: 0,000* 

R2: 0,06 

Sosyal Geri Çekilme 
B: 0,19, p: 0,000* 

R2: 0,24 

B: 0,34, p: 0,000* 

R2: 0,15 

B: 0,51, p: 0,000* 

R2: 0,20 

B: 0,25, p: 0,000* 

R2: 0,10 

Yabancılaşma 
B: 0,17, p: 0,000* 

R2: 0,27 

B: 0,29, p: 0,000*  

R2: 0,16 

B: 0,44, p: 0,000* 

R2: 0,21 

B: 0,23, p: 0,000* 

R2: 0,12 

Damgalanmaya Karşı 
Direnç 

B: 0,13, p: 0,000* 

R2: 0,26 

B: 0,24, p: 0,000* 

R2: 0,20 

B: 0,30, p: 0,000* 

R2: 0,17 

B: 0,16, p: 0,000* 

R2: 0,11 

ASDÖ 
B: 0,49, p: 0,000* 

R2: 0,29 

B: 0,73, p: 0,000* 

R2: 0,13 

B: 1,10, p: 0,000* 

R2: 0,18 

B: 0,85, p: 0,000* 

R2: 0,21 

İşlev yetersizliği B: 0,21, p: 0,000* 

R2: 0,24 

B: 0,35, p: 0,000* 

R2: 0,14 

B: 0,46, p: 0,000* 

R2: 0,14 

B: 0,33, p: 0,000* 

R2: 0,14 

Karamsarlık 
B: 0,17, p: 0,000* 

R2: 0,19 

B: 0,24, p: 0,000* 

R2: 0,07 

B: 0,34, p: 0,000* 

R2: 0,09 

B: 0,34, p: 0,000* 

R2: 0,18 

Aile Sorunları B: 0,11, p: 0,000* 

R2: 0,21 

B: 0,15, p: 0,000* 

R2: 0,07 

B: 0,30, p: 0,000* 

R2: 0,19 

B: 0,18, p: 0,000* 

R2: 0,14 

     *0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı. 

Tablo 3.18’de görüldüğü üzere, Aleksitimi ve alt boyutlarının ERHİDÖ 

ve alt boyutlarıyla, ASDÖ ve alt boyutlarıyla ilişkisi Basit Doğrusal 

Regresyon Analizi aracılığıyla incelendiğinde tablodaki tüm sonuçların 
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pozitif yönde ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Aleksitimi 

ve alt boyutları ERHİDÖ, ASDÖ ve her iki ölçeğin alt boyutlarını 

anlamlı şekilde pozitif yönde yordamaktadır. 

 

Tablo 3.19. Seçilmiş Bazı Değişkenler Arası İlişki - Regresyon Analizi  

Yordayıcı 

Değişken 
B 

St 

Hata 
Beta t p R2 

Yordanan 

Değişken 

TAÖ-20 Toplam 

Puan 
0,17 0,02 0,44 7,82 0,000* 0,19 

Karamsarlık 

TAÖ-20 Toplam 

Puan 
0,19 0,02 0,49 9,04 0,000* 0,24 

Sosyal Geri 

Çekilme 

TAÖ-20 Toplam 

Puan 
0,77 0,07 0,59 11,77 0,000* 0,35 

ERHIDÖ 

Toplam Puan 

TAÖ-20 Toplam 

Puan 
0,49 0,05 0,54 10,37 0,000* 0,29 

ASDÖ Toplam 

Puan 

ERHIDÖ Toplam 

Puan 
0,51 0,03 0,73 17,39 0,000* 0,54 

ASDÖ Toplam 

Puan 

Sosyal Geri 

Çekilme 
0,49 0,05 0,50 9,19 0,000* 0,25 

Karamsarlık 

Sosyal Geri 

Çekilme 
1,40 0,11 0,61 12,50 0,000* 0,38 

ASDÖ Toplam 

Puan 

İşlev Yetersizliği  0,42 0,04 0,54 10,39 0,000* 0,29 Yabancılaşma 

İşlev Yetersizliği 0,50 0,05 0,54 10,26 0,000* 0,29 
Sosyal Geri 

Çekilme 

İşlev Yetersizliği 1,88 0,06 0,88 29,74 0,000* 0,77 
ASDÖ Toplam 

Puan 

   *0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı. 
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Tablo 3.19’da görüldüğü üzere, seçilen bazı değişkenler arası ilişkiler 

Basit Doğrusal Regresyon Analizi aracılığıyla incelendiğinde tablodaki 

tüm sonuçların pozitif yönde ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir 

(p<0,05). Bu ilişkiler arasında en güçlü determinasyon katsayısı ASDÖ 

Toplam Puan değişkenini yordayan ERHİDÖ ilişkisinde görülmektedir 

(R2=0,54).  

Tablo 3.20. Aleksitimi ve Ebeveynlerde Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş 

Damgalamanın Aile Stresine Etkisi İçin Yapılan Hiyerarşik Regresyon Analizi 

  B 

Standart 

Hata Beta t p R2 F p 

(Sabit) -3,964 2,656   -1,492 0,137 0,290 36,462 0,000 

Duyguları 
Tanıma Güçlüğü 

0,611 0,108 0,331 5,647 0,000 

   
Duyguları İfade 
Güçlüğü 

0,460 0,170 0,176 2,712 0,007 

   
Dışa Dönük 
Düşünme 

0,391 0,119 0,196 3,272 0,001 

   
(Constant) -17,391 2,468 

 
-7,048 0,000 0,571 44,348 0,000 

Duyguları 
Tanıma Güçlüğü 

0,370 0,087 0,200 4,242 0,000 

   
Duyguları İfade 
Güçlüğü 

-0,027 0,138 -0,010 -0,192 0,848 

   
Dışa Dönük 
Düşünme 

-0,043 0,099 -0,022 -0,434 0,665 

   
Yabancılaşma 0,415 0,173 0,150 2,399 0,017    
Kalıp Yargıların 
Onaylanması 

0,448 0,185 0,149 2,418 0,016 

   
Algılanan 
Ayrımcılık 

0,459 0,177 0,155 2,585 0,010 

   
Sosyal Geri 

Çekilme 

0,357 0,154 0,156 2,313 0,022 

   
Damgalanmaya 

Karşı Direnç 

0,879 0,186 0,240 4,727 0,000 

   

Tablo 3.20’de görüldüğü üzere duyguları tanıma güçlüğü, duyguları 

ifade güçlüğü, dışa dönük düşünme aile stresini anlamlı düzeyde 

yordadığı görülmektedir (R2=.290, p<.0.05). Adı geçen değişkenler 

birlikte aile stresindeki toplam varyansın yaklaşık %29’unu 



96 | Dr. Bahar AKOĞLU 

 

açıklamaktadır. Aleksitimi ile birlikte ebeveynlerde ruhsal hastalıkların 

içselleştirilmiş damgalaması regresyona katıldığında etkisi %57’e 

çıkmıştır. (R2=.571, p<.0.05). R2 değişimine göre ruhsal 

rahatsızlıklarda içselleştirilmiş damgalamanın etkisi %28’dir. 

Regresyon katsayılarının anlamlığına ilişkin t- testi sonuçları 

incelendiğinde ise; duyguları tanıma güçlüğü, yabancılaşma, kalıp 

yargıların onaylanması, algılanan ayrımcılık, sosyal geri çekilme 

damgalamaya karşı direnç aile stresi için anlamlı bir yordayıcı olduğu 

görülmektedir. Diğer değişkenlerin önemli bir etkisi yoktur.           
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4.TARTIŞMA 

Bu çalışmada OSB, ZY ve ÖÖG tanısı almış çocuğu olan annelerin 

algıladıkları stigma, aile stresi ve aleksitimi düzeylerini çocuğun 

yaşına, cinsiyetine, ilaç kullanım durumuna ve anne eğitim düzeyine 

göre karşılaştırmak, OSB, ZY ve ÖÖG tanısı almış çocuklarda sorunun 

nasıl başladığını ve sorunu ağırlaştırıcı nedenleri değerlendirmek, OSB, 

ZY ve ÖÖG tanılı çocuğu olan annelerin algıladıkları stigma, aile stresi 

ve aleksitimi düzeyleri karşılaştırmak; ayrıca algılanan stigma, aile 

stresi ve aleksitimi değişkenleri arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmak 

hedeflenmiştir. 

Katılımcıların algıladıkları stigma düzeylerini değerlendiren 

Ebeveynlerde Ruhsal Hastalıkların İçselleştirilmesi Damgalanması 

Ölçeğine (ERHİDÖ) göre, çocuğunda OSB ve ZY olan annelerin 

puanlarının, çocuğunda ÖÖG olan annelere göre daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Bu bulgu doğrultusunda H1 hipotezinin kabul edildiğini 

söylemek mümkündür (H1: Hafif-orta ve ağır düzey OSB ve ZY 

tanısına sahip çocukları olan annelerin Ebeveynlerde Ruhsal 

Hastalıkların İçselleştirilmesi Damgalanması Ölçeği (ERHİDÖ) ile 

ölçülen alt testleri puan ortalamaları, Karşılaştırma Grubundaki ÖÖG 

tanısına sahip çocukları olan annelerin puan ortalamalarından anlamlı 

derecede yüksektir.) 

  Katılımcıların aile stresi düzeylerini değerlendiren Aile Stresi 

Değerlendirme Ölçeğine (ASDÖ) göre, çocuğunda OSB ve ZY olan 

annelerin puanlarının, çocuğunda ÖÖG olan annelere göre daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. Bu bulgu doğrultusunda H2 hipotezinin kabul 
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edildiğini söylemek mümkündür (H2: Hafif-orta ve ağır düzey OSB ve 

ZY tanısına sahip çocukları olan annelerin Aile Stresi Değerlendirme 

Ölçeği ile ölçülen (ASDÖ) alt testleri puan ortalamaları, Karşılaştırma 

Grubundaki ÖÖG tanısına sahip çocukları olan annelerin puan 

ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir.) 

  Katılımcıların Aleksitimi düzeylerini değerlendiren Toronto Aleksitimi 

Ölçeğine (TAÖ-20) göre, çocuğunda OSB olan annelerin puanlarının, 

çocuğunda ZY ve ÖÖG olan annelere göre daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. ZY ve OSB grupları arasında duyguları tanıma güçlüğü 

alt boyut puanları arasında anlamlı farklılık elde edilmemiştir. Bu bulgu 

doğrultusunda H3 hipotezinin duygu tanıma güçlüğü alt boyutu 

dışındaki diğer puanlar için kabul edildiğini söylemek mümkündür (H3 

a: Hafif-orta ve ağır düzey OSB tanısına sahip çocukları olan annelerin 

Toronto Aleksitimi Ölçeği ile ölçülen (TAO-20) alt test puan 

ortalamaları; hem ZY hem de ÖÖĞ tanı gruplarındaki annelerin 

aldıkları puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir.) 

  Katılımcıların Aleksitimi düzeylerini değerlendiren Toronto Aleksitimi 

Ölçeğine (TAÖ-20) göre, çocuğunda ağır düzey OSB olan annelerin 

puanlarının, çocuğunda hafif-orta düzey OSB olan, çocuğunda ZY ve 

ÖÖG olan annelere göre anlamlı farklılık saptanmamıştır. Bu bulgu H3-

b hipotezinin doğrulanmadığını göstermektedir (H3 b: Ağır düzey OSB 

tanısına sahip çocukları olan annelerin Toronto Aleksitimi Ölçeği ile 

ölçülen (TA0-20) alt test puan ortalamaları, diğer tüm tanı 

gruplarındaki annelerin aldıkları puan ortalamalarından anlamlı 

derecede yüksektir.) 
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  Araştırmada, aleksitimi, içselleştirilmiş damgalanma ve aile stresi 

arasında pozitif yönde ilişki olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda H4 

hipotezinin kabul edildiği söylenebilir (H4: Ebeveynlerde Ruhsal 

Hastalıkların İçselleştirilmesi Damgalanması Ölçeği (ERHİDÖ) ile 

ölçülen alt testleri puan ortalamaları ile Aile Stresi Değerlendirme 

Ölçeği ile ölçülen (ASDÖ) alt testleri puan ortalamaları ve Toronto 

Aleksitimi Ölçeği ile ölçülen (TAO-20) alt test puan ortalamaları 

arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır.) 

Çocukta Sorunun Nasıl Başladığının Değerlendirilmesi 

Araştırma bulgularına göre, zihinsel yetersizliği olan çocukların 

%31,9’unda (n=23) sorunun, motor gerilikle başladığı görülmüştür. 

Alanyazında İçmeli ve arkadaşlarının (2015) çocuk ve ergen 

katılımcılarla gerçekleşen araştırmalarında ZY olan 205 çocuğun 

%27’sinin 4-6 yaşları arasında yürüdükleri belirtilmiştir. Tural (2002) 

hafif düzeyde zihinsel engeli olan çocuklarda motor bozuklukların 

diğer sorunlara göre daha az yaşandığını bildirmiştir. Demirci ve Kartal 

(2012) çocukluk çağında konuşma ve motor alanlarda yaşanan 

gecikmenin hemen fark edilemediğini bildirmişlerdir.  

Araştırma bulgularına göre; OSB tanısı olan çocukların %3,3’ünde 

(n=4) sorun motor gerilikle fark edilmiştir. Ayta ve arkadaşları (2016) 

otizmli 43 çocuğun ebeveynleri ile yaptıkları araştırmalarında 

çocukların %90.7 ‘ sinin 18 aydan önce yürüdüklerini, dört çocuğun 

geç yürüdüğünü belirtmişlerdir. Tanıdır ve Mukaddes (2016) OSB 

tanısı olan çocukların ebeveynlerinin yaşamın ilk yılında çocuktaki 

iletişimsel ve sosyal alandaki farklılıkları akranlarıyla kıyaslayarak 
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anladıklarını, 12-24 ay arasında göz temasında sınırlılıkların ve motor 

alanda yaşanan aksaklıkların fark edildiğini bildirmişlerdir. 

Araştırma bulgularına göre; ZY olan çocukların %26,4’ ünde (n=19) 

sorun, konuşma problemiyle fark edilmiştir. İçmeli ve arkadaşları 

(2015) ZY olan 205 çocuğun katıldığı araştırmalarında, katılımcıların 

%73,6’sının 2 ile 6 yaş arasında konuşmaya başladıklarını 

bildirmişlerdir. Aral ve Gürsoy’un çalışmasında (2007) hafif düzeyde 

zihinsel yetersizliği olan çocukların sesleri yanlış söyledikleri, 

sözcüklere ses ekledikleri ve bazı sesleri atladıkları belirtilmiştir. 

Araştırmada OSB tanısı olan çocuklarda, sorunun konuşma 

problemiyle fark edilme oranı %26,7 olarak saptanmıştır. Alanyazında 

42 otizmli çocuğun ailesiyle gerçekleştirilen bir çalışmada ebeveynlerin 

%83,5’i otizme has belirtileri çocukları 36 aylık olana kadar fark 

ettiklerini, özellikle konuşma sorunu, adına bakmaması gibi sorunların 

erken fark ettiklerini bildirmişlerdir (Çopuroğlu ve Mengi, 2014). Ayta 

ve arkadaşları (2016) 43 OSB’ li çocuğun 11’inde konuşma gecikmesi 

yaşandığını, konuşmayan çocuk sayısının üç olduğunu ve ikisinin kız 

çocuk olduğunu bildirmişlerdir. Konuşma gecikmesi Weismer ve 

arkadaşlarının (2011) çalışmasında ailede şüphe uyandıran ilk belirti 

olarak gösterilmiştir; ancak araştırmacılar konuşma sorununu normal 

gelişim gösteren bazı çocuklar da yaşayabildiği için sosyal zorluklara 

dikkat çekmenin daha önemli olduğunu bildirmişlerdir.  

Araştırma bulgularına göre; ÖÖG olan çocukların %42,9’ unda (n=30) 

sorunun konuşma problemiyle fark edildiği saptanmıştır. Ercan ve 

Mukaddes (2018) ÖÖG tanılı çocukların konuşmak için gerekli olan 
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bilişsel işlevlerinde gecikme yaşandığını bildirmişlerdir. Özat (2010) 

ÖÖG olan çocukların bazılarının geç konuştuğunu belirtmiştir. ÖÖG’ 

de yaşanan konuşma gecikmesi en erken belirti olarak görülmektedir 

(Snowling, 2012). Doğan (2012) ÖÖG olan çocukların sözcük 

dağarcıklarının kısıtlı olduğunu, bazı harfleri karıştırdıklarını 

bildirmiştir. 

Araştırma bulgularına göre; ZY olan çocukların %6,9’unda (n=5) 

sorun, içe kapanmalar ile fark edilmiştir. Kaner (2009) 206 anne-baba 

ve 206 öğretmenden elde edilen verilerde en çok gözlenenlerden birinin 

içe kapanma olduğu bildirilmiştir. Vostanis ve arkadaşları (1996) da 

benzer bulguları bildirmişlerdir.  

Araştırma bulgularına göre; çocuğu otizmli olan annelerin %23,3’ü 

(n=28) çocuğun durumunu içe kapanması ile fark etmiştir. Otizmde 

görülen içe kapanma hali, diğer gruplardakinden daha farklı ve kendine 

özgüdür. Otistik özellikler çocuğun yaşamının ilk yıllarından itibaren 

kendini göstermeye başlamaktadır; otizmin en belirgin özelliğinin, 

kişinin kendi dünyasında yaşayıp dış dünya ile bağını koparma 

davranışı göstermesi olduğu belirtilmektedir (Aktosun, 2014). Landa 

(2008), otizmde erken belirtilerin daha çok sosyal katılım yetersizliği, 

toplumsal etkileşim sorunları ve stereotip davranışlarla fark edildiğini 

bildirmiştir. Ozonoff ve arkadaşları (2018) otizmli çocukların ilk altı 

aydan sonra gülümsemediklerini, dokuzuncu aydan sonra diğerlerinin 

sesine tepki vermediklerini bildirmişlerdir. Elde edilen bulgular ve 

alanyazındaki çalışmalar gelişime dair pek çok periyodun yaşamın ilk 

yıllarında gerçekleştiğini ve bazı belirtilerin erken dönemde fark 
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edilebildiğini göstermektedir. Bu süreçte anamnez ve erken çocukluk 

gelişimini değerlendiren envanterler, yaşanan sorunun zamanında 

tanımlanabilmesi ve işlevsel kayıpların erken dönemde giderilmesi 

açısından önemli görülmektedir. 

Çocuktaki Sorunun Ağırlaştırıcı Nedenlerin Değerlendirilmesi 

Araştırma bulgularına göre; ZY tanısı olan çocukların %20,8’inde 

(n=15), ÖÖG tanısı olan çocukların %24,3’ünde (n=17), OSB tanısı 

olan çocukların %38,3’ünde (n=46) davranışsal sorunlar durumu 

ağırlaştırmıştır. ZY olan çocuklar normal gelişim gösteren akranlarına 

kıyasla daha fazla davranışsal bozukluklar gösterdikleri (Costello ve 

Bouras, 2006) tanılama ile ilgili bazı güçlükler olsa da %10-42 arasında 

hafiften şiddetliye doğru psikiyatrik sorunların olduğu bildirilmektedir. 

Fidan ve arkadaşları (2011) ZY olan 167 çocuk ve ergenle 

gerçekleştirdikleri araştırmada katılımcıların %13,3’ünde davranış 

bozukluğu olduğunu bildirmişlerdir. Yurtdışında gerçekleştirilen bir 

araştırmada hafif, orta ya da ağır düzeyde OSB tanılı çocukların % 

41’inde davranış problemleri olduğu saptanmıştır (Baird ve ark. 2003). 

Kaplan ve Sadock (2014) çocuğun zekâ düzeyi düştükçe, davranış 

bozukluğu riskinin yükseldiğini bildirmiştir. Otizm tanılı 92 çocukla 

yapılan bir başka çalışmada çocukların davranışsal sorunlarının 

olmasının ailelerde içselleştirilmiş damgalanmaya yol açtığı 

belirtilmektedir (Searing ve ark. 2015). Alanyazında 239 otizmli gencin 

yer aldığı bir araştırmada davranış sorunlar ile bakımverenlerin stres 
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düzeyi arasındaki pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır 

(Lecavailer ve ark. 2006).  

Davranış sorunları, özel öğrenme güçlüğü yaşayanlarda da 

görülebilirken, anne-çocuk ilişkisini etkileyerek aile içi çatışmalar 

yaşanmasına da sebep olmaktadır (Karande ve ark. 2009). Özat (2010) 

ÖÖG’ de davranış sorunları; okul reddi, alt ıslatma, dışkı kaçırma gibi 

çeşitli sıkıntıların yaşandığını bildirmiştir. Araştırmaların sonuçları, 

zihinsel yetersizlik ve özel öğrenme güçlüğü tanılarının yanında 

davranış sorunlarına dair semptomların da yer alabildiğini 

göstermektedir, eş tanılara yönelik sorgulama ve tedavilerin 

gerçekleşmesinin fayda sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Çocuk İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi 

Araştırma bulgularına göre; ZY tanısı olan çocukların %32,9’u (n=23), 

ÖÖG tanısı olanların %38,8’i (n=26), OSB’ li çocukların %35,6’sı 

(n=42) ilaç kullandığı saptanmıştır. ZY grubu antipsikotik ve 

antiepileptik ilaçlar kullanırken, ÖÖG grubu psikostimülan ve 

antipsikotik, OSB grubu sıklıkla antipsikotik ilaç kullanmaktadır 

(Bkz.Tablo 4.6). Alanyazında ZY olan 472 çocukla gerçekleştirilen bir 

araştırmada katılımcıların %15,3’ ünün antipsikotik ilaç kullandığı 

bildirilmiştir (Scheifes ve ark. 2013). Bir başka çalışmada 912 kişinin 

yer aldığı 14 araştırmanın üzerinde durulmuş ve antipsikotik ilaçların 

davranışsal sorunları azaltmak da fayda sağladığı belirtilmiştir 

(McQuire ve ark. 2015). İlaç tedavisinin sosyal ve eğitimsel alanlardaki 

tedavi için de yarar sağladığı, öfkeyi ve hiperaktivite belirtilerini 

azaltmada yardımcı olduğu belirtilmektedir  (Novaes ve ark. 2008).  
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Özyürek (2019) ÖÖG tanısı olan, yaşları 7-10 yaş arasında olan 80 

çocukla gerçekleştirdiği çalışmada, çocukların yarısında DEHB 

olduğunu, dörte üçünden fazlasının ilaç kullandığını belirtmiştir.  

Araştırmada farklı gelişen çocukların ilaç kullanımı, mevcut tanıların 

belirtilerini azaltmada farmakoterapi desteği alma gerekliliklerini 

görebilmek adına sorulmuştur. Mevcut tanılara ilave ek tanılar 

çocukların ve ailelerin üzerinde ek sorun demektir. Yaşanan sorunların; 

akademik, sosyal, aile ilişkilerine verebileceği sıkıntılar 

düşünülmektedir. Çocuk bir sorunla büyütüldüğünde, kişilik gelişimine 

ve davranışlarına da o sorunun etkisi olabilir. İlaç tedavisinin özellikle 

davranışsal problemleri azaltmada önemli bir destekleyici olarak 

kullanıldığı görülmektedir.  

Araştırmada çocuğun ilaç kullanım durumuna göre; annelerin 

damgalanmaya karşı direnç puanlarının yüksek olduğu saptanmıştır. 

OSB grubunda ilaç kullananların CARS puanlarının daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Tang ve Wu (2012) damgalanmaya karşı direnç 

ile ilaç kullanımı arasında ilişki olduğunu bildirmişlerdir. Kök ve Demir 

(2018) şizofreni hastalarında antipsikotik ilaçlara uyum güçlüğü 

arttıkça damgalanmaya karşı direncin azaldığını bildirmişlerdir. Elde 

edilen sonuçlarda damgalanmayla mücadele eden yapıda ebeveynlerin 

de çocuklarının ilaç kullanmasını desteklemesi de söz konusu olabilir. 

Çocukların ilaç desteği almasının sosyal işlevselliklerini arttırması ile 

annelerin damgalanmaya direnç puanlarının yükselmesine etki etmiş 

olabilir.  
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Alanyazında bireylerin damgalanmaya karşı direnç geliştirdikçe 

kişilerarası iletişimlerinin ve sosyal alanlara katılımlarının arttığı 

belirtilmektedir. Arabacı ve arkadaşları (2015) adli psikiyatri servisinde 

tedavi gören 87 hasta ile gerçekleştirdikleri çalışmada sosyal işlevsellik 

ile damgalanmaya karşı direnç arasında doğru orantılı bir ilişki 

olduğunu bildirmişlerdir. Sibitz ve arkadaşları (2011) damgalanmaya 

karşı direncin özsaygı ve yaşam kalitesiyle olumlu ve depresyonla 

olumsuz yönde ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Pyne ve arkadaşları 

(2004) damgalanma algısının sosyal işlevsellikte bozulma ve tedaviyi 

yarım bırakmanın yordayıcısı olduğunu saptamışlardır. Yapılan 

çalışmalar doktor hasta ilişkisinin de önemli olduğunu ve bu ilişkinin 

damgalanmaya karşı mücadele boyutunu etkilediği bildirmektedir 

(Sajatovic ve ark. 2007).  

Farklı gelişen çocukların ailelerinin yaşamlarını kolaylaştıracak 

koruyucu unsurlara gereksinimi fark edilmektedir, sağlık 

profesyonellerinin vakalarla iyi ilişki kurmalarının, ilaçlara yönelik 

psikoeğitim vermelerinin, kişilerin yaşadıkları damgalanmayı ve 

geliştirdikleri savunmaları iyi anlamalarını yolunda önemli olabilir; 

çünkü kişilerin edindikleri bilgiler ve hekimleriyle kurdukları ilişki 

sayesinde topluma kendilerini daha hazır hissedebilecekler ve sosyal 

açıdan daha işlevsel olabileceklerdir. 

Cinsiyete Yönelik Değerlendirme 

Araştırma bulgularında çocuk cinsiyetine göre, erkek çocuğu olan 

annelerin çocuk sayısı ile kız çocuğu olan annelerin çocuk sayısı 

arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir 1. çocuğu erkek olanların 
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ortalama çocuk sayısı, birinci çocuğu kız olanların ortalama çocuk 

sayısından daha yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırmada erkek çocuğu 

olan annelerin sayıca fazla olmasından ötürü, erkek çocuğu olan 

annelerinin çocuk sayısının kız çocuk annelerine kıyasla yüksek 

çıkmasına neden olmuş olabilir. Elde edilen veriler tesadüfi de olabilir.  

Alanyazında kız çocukların OSB belirtilerini daha ağır düzeyde 

yaşadığını belirten araştırmalar görülmektedir (Korkmaz 2000). 

Güneysucu (2010)’nun çalışmasında ZY tanısı olan çocuğa sahip 110 

çocuğun babası yer almış, çocuğun cinsiyetinin toplumsal değerler 

açısından bazı ayrıcalıkları beraberinde taşıdığı vurgulanmıştır. 

Araştırmada kadınların çocuk yetiştiren, yaşlı olanlara, engeli olanlara 

bakım veren olarak algılanışı, fedakârlık beklenmesi, kendinden küçük 

kardeşinin bakımına yardım etmesi gibi rolleri ele alınmıştır.  

Farklı gelişen çocuğun bakım yükünü paylaşmak, erkek çocuğun 

gerçekleştiremediği sorumluluklarında bir kardeş desteğine ihtiyaç 

duymak, kız çocuğa verilen bir rol bağlamında çocuk sayısında artışa 

neden olabileceğini düşündürmektedir. Elde edilen sonucun sağlıklı 

yorumlanabilmesi için konuya ilişkin daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Gelecek araştırmalarda birbirine yakın sayıda kız ve 

erkek çocuklarının annelerinden oluşan gruplarla çalışılırsa sonuçlar 

daha açık şekilde değerlendirilebilir. 

Eğitim Düzeyine Yönelik Değerlendirme 

Araştırmada anne eğitim durumu değişkenine göre, ERHİDÖ 

puanlarında ilköğretim- lise ve ilköğretim- lisans ve üzeri grupları 
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arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. İlköğretim mezunlarının 

ERHİDÖ toplam puanları lise ve lisans ve üzeri mezunlarına göre daha 

yüksek bulunmuştur. Öz ve arkadaşları da (2019) OSB tanısı olan 69 

çocuk annesiyle gerçekleştirdikleri araştırmada annenin eğitim düzeyi 

arttıkça damgalanma puanlarının düştüğünü bildirmişlerdir. Huws ve 

arkadaşları (2010) farklı gelişen çocukların ebeveynlerinde eğitim 

düzeyi arttıkça içselleştirilmiş damgalanma düzeylerinin azaldığını 

bildirmişlerdir. Çalışmalarda bireylerin eğitim düzeyi yüksek 

olduğunda sağlık konuları hakkında bilgi düzeyinin de artabilirliği 

üzerinde durulmuştur (Arslantaş ve ark. 2010). Eğitimli kişilerin 

çocuklarına iyi çevre şartları ve geniş tedavi olanağı imkânı 

sunabilmeleri de damgalanma düzeyini etkileyebilmektedir (Gray, 

2002). Farklı tanı gruplarıyla yapılan araştırmalarda; Gümüş ve 

arkadaşları ebeveynlerin eğitim düzeyi ve ebeveynlerin içselleştirilmiş 

damgalanma düzeyi arasında anlamlı ilişki saptamıştır. Araştırmadan 

elde edilen veriler eğitim düzeyinin ebeveynlerin içselleştirilmiş 

damgalanma düzeyi üzerinde etkili olabildiğini göstermektedir. Eğitim, 

ebeveynlerin tanıyla ilgili etiketlemeleri kabul etmek yerine çözüm 

yolları arayışını etkileyebilir, geleceğe yönelik daha programlı hareket 

etmelerini sağlayabilir.  

Araştırmada anne eğitim durumu değişkenine göre, ASDÖ toplam 

puanlarında lise-ilköğretim grupları arasında anlamlı farklılık 

saptanmıştır. İlköğretim mezunlarının ASDÖ toplam puanları lise 

mezunlarına göre daha yüksektir. Erdoğan (2019) OSB, ZY ve ÖÖG 

tanılı 219 çocuk annesiyle gerçekleştirdikleri araştırmada eğitim düzeyi 
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düşük olan annelerin karamsarlık puanlarının yüksek olduğunu 

bildirmiştir. 270 engelli çocuk annesinin yer aldığı bir başka çalışmada 

aile sorunları alt boyutunda ilkokul mezunu ailelerin ortalamalarının 

yüksek olduğunu saptanmıştır (Kaytez ve ark.2015).  Eğitim annenin 

çocuğun tanısıyla ilgili nasıl baş edebileceği hangi kaynaklardan 

faydalanmasına yönelik etkisi düşünülürse stresi azaltıcı 

olabilmektedir. Sosyoekonomik düzeyle ilişkili olarak genel yaşam 

standardını yükseltebilir.  

Araştırmada eğitim düzeyi değişkenine göre; TAÖ-20 toplam 

puanlarında lisans ve üzeri -ilköğretim ve lise-ilköğretim grupları 

arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. İlköğretim mezunlarının 

aleksitimi puanları lise ve lisans ve üzeri mezunlarına göre daha 

yüksektir, ilköğretim mezunlarının duyguları ifade güçlüğü puanları da 

lise mezunlarına göre daha yüksek bulunmuştur. Evren ve arkadaşları 

(2002), Ateş ve arkadaşları (2009) aleksitimik özellikleri olan kişilerin 

eğitim durumunun aleksitimik olmayan kişilere kıyasla ilköğretim 

düzeyinde olduğunu, düşük eğitim düzeyi ile aleksitimi arasında pozitif 

yönde anlamlı ilişki olduğunu bildirmişlerdir. Kırbaş ve arkadaşları 

(2013) eğitimin aile işlevlerini algılama duygusal tepki verebilme alt 

boyutunda eğitim düzeyi yüksek olan annelerin daha sağlıklı olduğunu 

saptamışlardır.  Korkmaz (2017) ilköğretim mezunu olan kişilerin, 

eğitim düzeyi yüksek olanlara kıyasla duygu tanıma ve ifade etme 

güçlüğü yaşadıklarını belirtmiştir.  

Aygen (2011) OSB olan çocukların annelerinde aleksitimi ile eğitim 

değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olmadığını saptamıştır. Keskin 
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de (2015) 127 kişi ile çalıştığı araştırmada ZY olan çocukların 

annelerinde TAÖ toplam puan ortalamalarının eğitim düzeyi değişkeni 

açısından anlamlı bir farklılık göstermediğini bildirmiştir.  

 Eğitim düzeyi, ailelerin çocuklarıyla daha etkili iletişim kurmaları ve 

onların duygularını ifade etmelerine fırsat sağlamaları açısından da 

önemli görülmektedir (Kale, Çağdaş ve Tepeli, 2013). Bu bağlamda 

yüksek eğitim düzeyi aleksitimik özelliklerin azalmasına da katkı 

sağlayabilir. Eğitim düzeyi yüksek olan kişiler, duygularını ifade etmek 

de daha yeterli olabilir. Alanyazındaki çalışmalara da dayanarak eğitim 

düzeyi arttıkça duygu tanıma, duygu ifade becerilerinin artmasından 

söz edilebilinir.  

Gruplar Arası Puanlara Yönelik Değerlendirme 

Araştırma bulgularına göre; çocuğunda hafif-orta ve ağır düzey OSB 

tanısı olan ve çocuğunda ZY tanısı olan annelerin ERHİDÖ toplam 

puanları ve alt test puanları, çocuğunda ÖÖG tanısı olan annelerin 

puanlarından anlamlı derecede yüksektir. Elde edilen sonuçlar 

1.hipotezde beklenen doğrultudadır. Hipotez kabul edilmiştir. Öz ve 

arkadaşları da (2019) OSB tanılı çocukların annelerinin orta düzeyde 

içselleştirilmiş damgalanmaya sahip olduğunu belirtmişlerdir. Kinnear 

ve arkadaşları (2016) OSB’li çocukların davranışsal sorunlarının 

ebeveynin damgalanmasında güçlü bir etkisi olduğunu bildirmişlerdir. 

Otizmde görülen davranışsal sorunlarının damgalanmaya yol açtığı 

başka çalışmalarda da belirtilmiştir (Smith ve ark. 2012; Searing ve ark. 

2015). Çopuroğlu ve arkadaşları (2014) OSB’de stereotipi hareketlerin 

çevredekilerin çocuktan ürkerek kaçmasına neden olduğunu, otizmli 
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çocuklara lakap takıldığını, sosyal çevrenin gerekli anlayışı 

göstermediğini belirtmişlerdir. Elde edilen bulgularla, otizmin kendine 

has özelliklerinin, stereotipi davranışların, duygusal katılmaların, 

sosyal ilgi yetersizliği gibi unsurların etkisiyle ailenin toplumdan 

uzaklaştırılmış, normların dışında kalmış biri olarak hissetmesine de 

sebep olabileceği düşünülmektedir; ayrıca diğerlerinin onun hakkında 

ne düşündüğünü ya da ona ne şekilde davrandığını gereğinden fazla 

önemsemenin etkisi olabilir. Bu durum da içselleştirilmiş damgalanma 

düzeyini yükseltebilir. Çocuğun durumu ağırlaştıkça anne başkalarının 

söylemlerini daha kolay içselleştirebilir. Yaşanan zorluklar annenin 

negatif inançlar geliştirmesine ve diğerlerinin söz konusu tanılar 

üzerindeki önyargılarını kabul etmesine yol açabilir. 

Zihinsel yetersizlik grubu için ise, Gray (1993) annelerin algıladıkları 

stigmatizasyonun ailedeki diğer kişilere göre daha yüksek olduğunu 

saptamıştır. Duran ve Ergün (2018) zihinsel yetersizliği olan çocukların 

annelerinde damgalanmanın iki yönlü yaşandığını annenin de ve 

çocuğun da damgalanmaya maruz kaldıklarını özellikle yabancılaşma, 

yalnızlaşma gibi etkilerin görüldüğünü bildirmişlerdir. Başka bir 

araştırmalarda, ebeveynlerin çevrelerinin olumsuz bakışlarına maruz 

kalarak rahatsız hissettikleri bildirilmiştir (Kearney & Griffin, 2001).  

Araştırmada çocuğunda OSB ve ZY tanısı olan annelerin ERHİDÖ 

yabancılaşma alt boyutu puanları, çocuğunda ÖÖG tanısı olan 

annelerin puanlarından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

Çopuroğlu ve Mengi (2014) dışlanmanın sonucunda ailelerin kendini 

öteki gibi hissettiği ve aidiyet duygusunu kaybederek 
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yabancılaştıklarını belirtmişlerdir. Araştırmacılar OSB’ nin aileleri 

toplumsal yaşamdan uzaklaştıran hatta uçurum metaforu yaşatan bir 

etkisi olduğunu bildirmektedirler. Wall (2004) otizmin kişinin sosyal 

işlevselliğini bozan yönüne vurgu yaparak, kişinin hem kendine hem de 

topluma karşı yabancılaştıran bir bozukluk olduğunu ifade etmiştir. 

Duygusal ve sosyal sorunların yanında davranışsal sıkıntılar, yaşın 

ilerlemesine rağmen gösterilen tepkilerin küçük yaşa özgü tepkiler 

oluşu yabancılaşmanın yaşanmasında etkilidir. Toplumdaki bireyler 

biyolojik yaşın artışıyla davranışlarda da gelişim göstermek ve sosyal 

kabule uygun şekilde ilerlemek beklentisindedir, bunu otizmde 

görememek ya da sınırlı biçimde görmek toplumsal düzlemde yaşanan 

bir yabancılaşmaya yol açmaktadır.  

Araştırmada çocuğunda OSB ve ZY tanısı olan annelerin ERHİDÖ 

sosyal geri çekilme alt boyutu puanları, çocuğunda ÖÖG tanısı olan 

annelerin puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. 

Hasting ve arkadaşları da (2005) çocuklarında OSB tanısı olan 18 anne 

ile yaptıkları çalışmalarında annelerde sosyal geri çekilme yaşandığını 

bildirmişlerdir. Kelly (2006) annelerinin yüksek düzeyde stres ve 

üzüntü yaşadıklarını, sosyal yaşamdan uzaklaştıklarını belirtmiştir. 

Araştırmalarda ebeveynlerin normal gelişim gösteren çocukların 

aileleriyle sınırlı ilişki kurabildiğinden, daralmış bir çevrenin 

varlığından söz edilmektedir (Karadağ, 2009). Başka çalışmalarda da 

ailelerinin birçoğunun sosyal ilişkilerinin etkilendiği (Öztürk-Tokuç, 

2009) bu duruma sıklıkla çocuğun davranışsal problemlerinin neden 

olduğu ve ailelerin dışlanma sorunu ile baş etmek için kendilerini 
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evlerine kapayarak dış yaşamdan kendilerini geri çektiklerini 

belirtmişlerdir (Uz & Kaya, 2018).  

Alanyazında içselleştirilmiş damgalanmanın, bireylerin kaçıngan 

savunmalar geliştirmesi ve aktif sosyal kaçınmayı arttırması yönünde 

etkileri olduğundan da söz edilmektedir (Yanos, 2008). Baker (2001) 

damgalanmanın düşük özgüven, sosyal etkinliklerden geri çekilme ve 

sosyal yalıtımla ilişkili olabildiğini bildirmiştir. Sosyal geri çekilmeyi 

etkileyen unsurlardan biri de; mevcut tanı belirtilerinin şiddetidir. 

Kaner (2009) 416 otizmli çocukla yaptığı çalışmada otizmin ağır 

düzeyde yaşanmasının davranışsal problemlerin de şiddetli olmasına 

yol açtığını, kendine zarar verme ve törensel davranışların sıklıkla 

görüldüğünü bildirmiştir.  

Araştırma bulgularına göre; çocuğunda hafif-orta ve ağır düzey OSB 

tanısı olan ve çocuğunda ZY tanısı olan annelerin ASDÖ toplam 

puanları ve alt test puanları çocuğunda ÖÖG tanısı olan annelerin 

puanlarından anlamlı derecede yüksektir.  Sonuçlar 2.hipotezde 

beklenen doğrultudadır. Hipotez kabul edilmiştir. Kırcı (2010) OSB 

tanılı çocukların anne ve babalarında ASDÖ puanlarının ZY ve Down 

Sendromu tanılı ve normal gelişime sahip çocukların ailelerine kıyasla 

daha yüksek aldıklarını bildirmişlerdir. Bilgin ve Küçük (2010) OSB 

tanısı olan 43 çocuğun annesiyle çalışmış, çocukta görülen otizme özgü 

davranışların, bakım sorunlarının, gelecek beklentilerinin annelerin yük 

ve stres düzeyi üzerinde etkili unsurlar olduğunu bildirmişlerdir.  

Altıntaş (2011) OSB ve normal gelişim gösteren çocukların anne ve 

babaları ile bir araştırma yapmış, 96 kişinin yer aldığı örneklemde OSB 
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grubunun stres puanı ve tükenmişlik düzeyi yüksek; yaşam kalitesi 

ölçeğinde alınan puanlar düşük çıkmıştır. Köktürk (2008) otizmli 

çocukların annelerinin yer aldığı 30 kişilik örneklemde, annelerin 

karamsarlık alt boyutundan yüksek puan aldıklarını saptamıştır. Kelly 

(2006) çocuğuna OSB tanısını yeni alan 12 anne baba ile yaptığı 

görüşmede anne babaların çocuklarının geleceğine yönelik stres 

yaşadıklarını bildirmiştir. Pisula (2007) OSB olan çocukların 

ebeveynlerindeki stres puanında ebeveynlerin çocuklarının “gelişimsel 

sorunlarını anlamada zorluk” çekmeleri, çocuklarının” iletişimlerindeki 

sınırlılığın” etkili olabileceğini belirtmiştir. Song ve arkadaşları da 

(2015) çocuğun bakımının uzun dönemde annelerde strese neden 

olduğunu bildirmektedir.   

 Farklı gelişen “çocuğun yaşadığı durumun ağırlık derecesi” de annenin 

stresine katkı sağlayabilmektedir (Khamis, 2007; Tobing & Glenwick, 

2006). Çocuktaki davranışsal sorunlar; kendine veya çevresine zarar 

verici davranışlar, törensel davranışlar annenin stresini arttıran unsurlar 

arasındadır (Richman ve ark. 2009). Sigurðardóttir (2017) çocuklarda 

otizmin düzeyine bağlı olarak davranış problemleri arttıkça annelerin; 

stres puanlarının arttığını bildirmektedir. 

Alanyazında ÖÖG olan çocukların ailelerinde stres unsurları olarak ise; 

maddi problemler, çocuğun eğitim sürecinde yaşadığı sorunlar, annenin 

yetersizlik duygularına sahip oluşu, çocuğun ödevlerinde yaşanan 

güçlükler ve davranışsal sorunları yer almaktadır (Alias & Dahlan, 

2015). Duru ve Çöğmen (2017) anne ve babaların stresini etkileyen 

unsurlar arasında; çocuğun ödevlerine karşı ilgisizliği, ödevlerini 
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anlamakta zorluk yaşamasının etkili olduğunu bildirmektedirler. Özcan 

ve Ertekin de (2015) çocuğun ev ödevlerinin ailelerde strese neden 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Araştırma bulgularına göre; çocuğunda hafif-orta ve ağır düzey OSB 

tanısı olan ve çocuğunda ZY tanısı olan annelerin ASDÖ işlev 

yetersizliği alt boyut puanları çocuğunda ÖÖG tanısı olan annelerin 

puanlarından anlamlı derecede yüksektir. Kahraman ve Bayat (2008) 

çalışmalarında zihinsel ve fiziksel yetersizliği olan çocuğa sahip 60 

ebeveynle çalışmış, katılımcıların tamamı bakım güçlüğü yaşadıklarını 

bildirmişlerdir. Gölalmış (2005) çocuklarında ZY olan 425 anne ile 

gerçekleştirdiği çalışmasında annelerin karamsarlık düzeyinin çocuğun 

engel derecesine göre farklılaştığını bildirmiştir. Kurt (2018) otizmin 

ağırlık derecesine göre; ebeveynlerin karamsarlık, ana-baba ve aile 

sorunları alt ölçekleri ve aile stresi ortalamalarında farklılık bulmazken, 

işlev yetersizliği alt ölçeği puan ortalamalarının farklılık gösterdiğini 

bildirmiştir. Araştırmalarda çocuğun işlevsellik seviyesi düştükçe, 

ebeveynlerin daha fazla stres, aile yükü ve psikiyatrik belirti gösterdiği 

de saptanmıştır (Khamis, 2007; Tobing & Glenwick, 2006).  Çocuğun 

tanısının ağırlık derecesi stresi yordayan önemli bir etken olarak 

görülmekte, otizmli çocuğa sahip olmanın eğitilebilir çocuğa sahip 

olmayanlara göre daha fazla stres nedeni olduğu belirtilmektedir 

(Hayes, 2013). Bu sonuçlar otizm ve zihinsel yetersizlik yaşayan 

çocukların işlevselliğinin düşük olduğunu, davranışsal, iletişimsel, 

motor, duygusal, sosyal alanda birçok eğitimin gerçekleşmesi 

gerektiğini göstermektedir. 
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Araştırma bulgularına göre; çocuğunda hafif-orta ve ağır düzey OSB 

tanısı olan ve çocuğunda ZY tanısı olan annelerin ASDÖ karamsarlık 

alt boyut puanları çocuğunda ÖÖG tanısı olan annelerin puanlarından 

anlamlı derecede yüksektir. Yurtiçi çalışmalarda OSB olan çocukların 

annelerinde ASDÖ alt boyutları arasında en yüksek puanın karamsarlık 

alt ölçeğinden alındığı bildirilmektedir (Köktürk, 2008; Altıntaş, 2010). 

Aynı zamanda ebeveynlerin en düşük puanın ana-baba ve aile sorunları 

alt ölçeğinden olduğu belirtilmektedir (Altıntaş, 2010).  Sivrikaya 

(2012)  ZY olan çocukların annelerinin ASDÖ’ de ölçeğin diğer alt 

boyutlarına kıyasla karamsarlık düzeylerinin yüksek olduğunu 

bildirmiştir. Özsoy ve arkadaşları (2006) ebeveynlerin geleceğe yönelik 

kaygılarının olduğunu, hem çocuklarının geleceği ile ilgili karamsarlık 

taşıdıklarını (%54,5) hem de (%48,2) çocuklarına zarar gelmesinden 

korktuklarını bildirmişlerdir. OSB ve zihinsel yetersizlik tanısı olan 

çocukların annelerinin geleceğe yönelik endişelerinin, kendilerinden 

sonra çocuğun durumunun ne olacağına yönelik düşüncelerinin, 

çocuğun hep aynı tanı ile yaşam boyu kalmasının karamsarlığa neden 

olabileceği düşünülmektedir.  

Araştırmada çocuğunda hafif-orta düzeyde OSB olan annelerin ASDÖ 

puanları ile çocuğunda ağır düzey OSB olan annelerin puanları arasında 

anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır. Araştırmanın başlangıcında da 

OSB grupları arasında bir farklılık beklenmemekteydi. Elde edilen bu 

sonuçların nedeni, OSB belirtilerinin şiddetinden ziyade mevcut tanının 

varlığının anneler için önemli olduğu ve tanının kendisinin bir stres 

unsuru olabileceği olabilir. Annelerin çocuklarının OSB şiddetinden 
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ziyade, tanısı ile narsistik bir yaralanma yaşamaları da 

düşünülmektedir.  Çalışmalarda annelerin zihinlerindeki çocuk 

tasarımından farklı bir çocuğu dünyaya getirmesinin OSB düzeyinden 

daha etkili olabildiği ve bu bağlamda benzer ruhsal süreçlerin yaşandığı 

belirtilmektedir (Eker, 2015). Bundan dolayı otizm belirtilerinin 

şiddetinin salt bir belirleyici olmadığı, başka değişkenlerin de stres 

üzerinde etkili olduğu açıktır. Alanyazında otizmin derecesinden ziyade 

çocuktaki davranış problemlerinin önemli görülerek annenin stresi 

üzerinde yordayıcı değişken olduğu bildirilmektedir (Lecavalier ve ark. 

2006). Otizm derecesi, çocuğun yaşı ve davranış sorunlarının stres 

üzerindeki yordayıcılığının ele alındığı bir çalışmada, çocukta 

hiperaktivitenin varlığı yordayıcı değişken olarak bildirilmiştir 

(McStay ve ark. 2013). Otizm düzeyinin ebeveyn stresini arttırabileceği 

ile ilgili bakım yükü ve semptomların ciddiyetinin stresi etkileyebildiği, 

semptomlar ile stres arasında pozitif yönde bir ilişki olduğuna yönelik 

bulgular da vardır (Davis & Carter, 2008).  

Araştırmanın 3. hipotezi; hafif-orta ve ağır düzey OSB tanısı olan 

çocukların annelerin TAÖ-20 toplam puanları ve alt test puanlarının; 

çocuğunda ZY ve ÖÖĞ tanısı olan annelerin puanlarından anlamlı 

derecede yüksek olacağı yönündeydi. Araştırma bulgularına göre, 

çocuğunda ZY tanısı olan annelerin duygu tanıma güçlüğü puanları ile 

çocuğunda OSB olan annelerin puanları arasında anlamlı bir farklılık 

saptanmamıştır. Diğer alt boyutlar hipotezde beklenen yöndedir.  

Araştırmadaki aleksitimi oranı, OSB hafif-orta grubunda %28,6, OSB 

ağır grubunda ise; %36,8’dir. Aydın ve Saraç (2014), OSB olan 
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çocukların anne ve babalarıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarında 494 

kişiyle çalışmış, annelerin %56.8 inde aleksitimik özellikler olduğu 

bildirilmiştir. Tanrıverdi (2017) 100 mental retarde ve otistik çocuk 

annesi ile yaptığı çalışmada MR grubunda aleksitimi ortalamasının 

49,40, OSB’ de annelerin aleksitimi ortalamasının 47,52 olduğunu 

saptamıştır. Aygen (2011) 207 OSB tanılı 207 normal gelişim gösteren 

çocuk ve ergenlerin anneleriyle yaptığı çalışmada OSB grubunun TAÖ 

puanlarının karşılaştırma grubunun puanlarından anlamlı düzeyde 

yüksek olduğunu saptamıştır.  

Szatmari ve arkadaşları (2008) OSB olan çocukların anne ve 

babalarının aleksitimi düzeylerinin yüksek olduğu belirtmiş; babalar da 

tekrarlayan davranış belirtilerinin de yüksek olduğunu bildirmişlerdir.  

Bir diğer çalışmada; otizmdeki sosyal duygusal alanlardaki güçlüklere 

benzeyen aleksitimi treytinin otistik spektrum bozukluğu olan 

çocukların ebeveynlerinde de görüldüğü bildirilmiştir (Szatmari, ve 

ark., 2008).  Ülkemizde de OSB tanılı çocukların normal gelişim 

gösteren çocukların annelerine kıyasla aleksitimi düzeylerinin yüksek 

olduğunu bildiren çalışmalar bulunmaktadır (Aygen, 2011).  

Araştırmada çocuğunda ZY olan annelerin %18,1’ i aleksitimik, %25’i 

muhtemel aleksitimiktir. Keskin (2015) araştırmasında yer alan ZY 

olan çocukların annelerinin 67’sinin aleksitimik özellikler olduğunu 

bildirirken, 60’ının aleksitimik özellikler göstermediğini bildirmiştir. 

Fırat’ın (2000) araştırmasında ZY grubu anneleri ile OSB anneleri yer 

almış, iki grubun aleksitimi ölçeği puanları arasında anlamlı bir farklılık 

elde edilmemiştir. Öksüz (2008) ebeveynlerin aleksitimi düzeyleri 
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arasında anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığını bildirmiştir. De Sousa 

(2010) OSB ve ZY olan çocukların anneleriyle yaptığı çalışmada 

zihinsel yetersizliği olan çocukların annelerinin aleksitimi düzeyinin 

yüksek olduğunu, aleksitiminin strese karşı gösterilen tepkiyi 

etkilediğini bildirmiştir. 

  Araştırmada, çocuğunda ÖÖG olan annelerin duyguları tanıma güçlüğü 

puanları, çocuğunda ZY ve hafif-orta düzey OSB ve ağır düzeyde OSB 

olan annelerin puanlarına göre anlamlı derecede düşüktür. ZY ile OSB 

grupları arasında ise duygu tanıma güçlüğü alt boyutunda anlamlı bir 

farklılık elde edilmemiştir. Keskin (2015), Duddu (2003) depresyon ile 

duygu tanıma güçlüğü arasında pozitif yönde anlamlı ilişki 

bildirmişlerdir. Damgalanma stresi altında ebeveynler depresyon 

yaşıyor olabilir. Zihinsel yetersizlik ve OSB için ortak bir genotipin 

varlığı sonuçlara etki etmiş olabilir.  

Araştırmadaki bir diğer hipotez, ağır düzey OSB tanısına sahip 

çocukları olan annelerin TAÖ-20 toplam puanları ve alt test puan 

ortalamalarının, diğer tüm tanı gruplarındaki annelerin puan 

ortalamalarından anlamlı derecede yüksek olacağı yönündeydi, hipotez 

reddedilmiştir. Hipotez kurulurken nörobiyolojik bir örtüşme 

düşüncesinden yola çıkılmıştır; ayrıca çocuğun belirtileri 

belirginleştikçe, annenin duygusal yaşamı ve yaratıcılığının da 

etkilenebileceği, duygusal tükenmişliğe bağlı da duygusal kaynakların 

bitmiş olabileceği (Şıklar & Tunalı, 2012) gibi unsurlar da dikkate 

alınarak düşünülmüştür. Aygen (2011) annelerin aleksitimi puan 

ortalamalarının çocuğun otizm derecesine göre anlamlı farklılık 
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gösterdiğini en yüksek puan ortalamasına çocuğunun otizm derecesini 

ağır düzeyde olarak tanımlayan annelerin aldığını bildirmiştir. 

Araştırmada OSB olan çocukların annelerinde aleksitimi diğer tanı 

gruplarına göre daha yüksek çıkarken, OSB derecesine göre annelerin 

aleksitimi puanları anlamlı bir etki göstermemiştir.  

 

Çocuk Yaş Değişkenine Göre Gruplar Arası Değerlendirme 

Araştırma bulgularına göre; OSB grubunda 3-6 yaş aralığında çocuğu 

olan annelerin karamsarlık puanları 7-10 yaş ve 11-15 yaş aralığında 

çocuğu olan annelerden anlamlı derecede düşük olduğu saptanmıştır. 

Çocuğun başarı sorunları, iletişim eksikliği, uyum problemlerinin 

gözlenmesi için belli bir yaşa gelmesi gerekir (Örsal, 2007). Sabih ve 

Sajid (2008) OSB tanısı olan çocuğa sahip 30 anne ve 30 baba ile 

gerçekleştirdikleri araştırmada 4-9 ve 10-18 yaşa sahip çocuğu olan 

ebeveynlerin stres puanları arasında anlamlı farklılık olduğunu, 

çocuğun yaşı arttıkça aile stresinin arttığını saptamışlardır. Danış 

(2006)’ın çalışmasında anneler çocuğun yaşı küçük olduğunda birçok 

tedavi alternatifini düşünüp deneyerek umutlarını koruyabildiği, çocuk 

büyüdükçe birçok tedavi o güne değin denendiği için seçeneklerin 

azalmasının annelerin karamsarlık düzeyini yükseltebildiği 

bildirilmiştir. Elde edilen sonuçlar; çocuğun yaşı ilerledikçe annelerin 

geleceğe yönelik olumsuz duygu ve düşünceler geliştirebildiği yönünde 

yorumlanabilir. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; 11-15 yaş grubunun Algılanan 

Ayrımcılık, sosyal geri çekilme ve kalıp yargıların onaylanması 
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puanlarının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Hollahan (2003)’ın araştırmasında çocuğun yaşına göre zekâ düzeyi ne 

kadar düşükse bu durumun sosyal alanlarda etiketlenme olasılığını 

arttıracağı, çocuğun yaşı büyük olduğunda ve yaşına uygun 

davranmadığında çevre tarafından daha çok dikkat çekeceği 

bildirilmiştir. Çopuroğlu ve Mengi (2014)’in çalışmasında çocuğun 

yaşı ilerledikçe aile üyeleri ile toplum arasında yaşanan bir kırılmadan 

bahsedilmektedir; çocukların davranışsal sıkıntıları bu kırılmanın 

nedeni olarak görülmektedir, ergenlikle beraber bazı ailelerde 

gençlerde öfke duygusunun artışı ve saldırgan davranışların sıkıntılara 

yol açtığı belirtilmiştir. Gerçekleştirilen bir çalışmada ergenlik 

sürecinin, aile yaşam döngüsü içinde en stresli dönem olduğu 

belirtilmiştir (McCubbin ve McCubbin, 1988). Zihinsel yetersizliği 

olanlar uygun olmayan cinsel ilişkinin mağduru olabilmektedir (Austin 

ve Scıarra, 2017). Kaplan ve Sadock (2014) çocuğun uygunsuz yerlerde 

mastürbasyon davranışının da yaş ilerledikçe yaşanan sorunlar içinde 

yer aldığını belirtmişlerdir. Yıllar ilerledikçe çocuğun zekâ yaşı ile 

kronolojik yaşı arasındaki rakam da artmakta, sosyal görünümle zekâ 

arası farklılık etiketlenmeyi artırabilmektedir (Sarı, 2007). Çocuğun 

yaşıyla beraber toplum içinde fark edilebilirliği artmakta, davranışları 

çocuk ve ailesini ayrımcılığı algılamaya ve kendini geri çekmeye daha 

açık hale getirebilmektedir. 

Araştırma bulgularına göre; zihinsel yetersizliği olan çocuklarda 7-10 

yaş grubunun Yabancılaşma puanları diğer gruplara göre daha 

düşüktür. 15. yüzyılda ortaya çıkan yabancılaşma, ilk dönemde zihinsel 
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yetersizliği olan kişileri ve normal dışılığı ifade edebilmek için 

kullanılmıştır (Williams, 2006). Burada öncelikle kişinin yabancı 

kaldığı birinci şey, kendi gücü, mevcut potansiyelidir, kişiler 

kendilerinin çok farkında olmamakla beraber, başka bir kimsenin 

gücünden destek alarak hareket etmekte, potansiyelini ve gücünü 

diğerlerinin desteğiyle sürdürmektedir (Tolan, 1980).  

İkinci önemli nokta ise; sosyal iletişim konusundaki yetersizliklerdir. 

Sınırlı etkileşim ve dil becerisi, sosyal kurallara uyum sorunları 

sosyalleşmenin önünde bir engeldir (Tufan, 2006). Söz konusu bu iki 

durum bireylerin davranışlarında diğerlerinden bağımsız olmaması, öte 

yandan toplumsal etkileşimle ilgili yetersizlikler, kişilerin gerek 

gündelik hayatı gerekse sosyal yaşamı üzerinde kontrolünün olmaması 

ya da çok az olması yabancılaşmayı beraberinde getirmektedir; çünkü 

kişi kendi doğasına yabancı bir durumdadır, hem diğerlerine bağımlı, 

hem de etiketlenmeler içinde izole bir yaşamın içinde yer 

alabilmektedir.  

Siu & Shek (2005) okul dönemiyle birlikte genişleyen sosyal çevrenin 

varlığına değinerek bu süreçte çocuğun ilişkilerini daha iyi 

düzenleyerek sorun çözme becerilerinin arttığını belirtmişlerdir. 

Güneysucu (2010) zihinsel yetersizliği olan çocukların büyümesiyle 

birlikte akranlarınca alay konusu olmak, dışlanma gibi toplumsal 

sıkıntıların varlığına dikkat çekmiştir, zihinsel yetersizliği olan 

çocuklar zekâ yaşına göre arkadaş seçtikleri için ebeveynleri bu 

durumdan da rahatsız olabilmektedir. Çürük (2008) ZY olan 151 

çocuğun annesiyle gerçekleştirdiği araştırmada yaş büyüdükçe 
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annelerin kaygılarının arttığını bildirmiştir. Deveci ve Ahmetoğlu 

(2018) çocuğunda ZY olan olan annelerle gerçekleştirdikleri çalışmada 

13-18 yaş aralığında çocuğu olan annelerin algıladıkları sosyal destek 

puanlarının düşük olduğunu bildirmişlerdir. Hollahan (2003)’ın 

çalışmasında ZY olan çocuğun yaşının artmasının annenin sosyal 

yükünün arttırdığı bildirilmektedir. Çocuğun yaşı ile zekâ yaşı 

arasındaki farkın artmasının yetersizliğin başkaları tarafından daha fark 

edilebilir olmasına yol açtığı bu durumun damgalanmayı attırmasından 

ötürü ebeveynler yaş ilerledikçe toplumsal alandan kendileri 

çekebilmektedir. Özmen (2012) ebeveynlerin anne ve babaların gerek 

kendilerine gerek zihinsel yetersizliği olan çocuklarına karşı yöneltilen 

bakışlardan sıkıntı duyduklarını bildirmiştir. Aynı zamanda ebeveynler 

başkalarını olumsuz tepkilerine karşı kendilerini koruyabilmek adına 

sınırlı sosyal ilişki yaşamaktadır.  

Araştırma bulgularına göre; Özel Öğrenme Güçlüğü grubunun Çocuk 

yaşı değişkenine göre 7-10 yaş grubunun Kalıp Yargıların Onaylanması 

puanları 11-15 yaş grubuna göre daha yüksektir. 7-10 yaş grubunun 

İşlev yetersizliği puanları 11-15 yaş grubuna göre daha yüksektir. 

Alanyazında okuma ve yazmada başarı gösteren çocukların aile ve 

öğretmenlerce daha istekli ve zeki öğrenci olarak görülebileceğinden 

söz edilmektedir. Ganger ve Gardnier (2001) 7-12 yaş döneminde 

öğretmenlerin davranışlarının çocuğun sosyal, zihinsel ve duygusal 

gelişimi için önemli olduğunu belirtmişlerdir. Pişkin (2003) okul 

çağında çocuğun bir alanda yaşadığı başarısızlığı tüm özelliklerine 

genelleyebileceğini ileri sürmüştür. Özyürek (2005aa) normal gelişim 
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gösteren çocukların farklı gelişen çocukları kabul etmekte güçlük 

yaşadıklarını çocukların uzak durmak istediklerini bildirmiştir. 

Çocuğun sosyal alanda yaşadığı yetersizlikler ve iletişimle ilgili 

sorunlar da bir stres unsuru olabilmektedir (Aslan, 2010; DeLambo ve 

ark. 2011). Singer (2005) ÖÖG olan çocukların okul yaşamında 

başarısızlıklarını ve duygularını saklama eğilimi olduğunu 

vurgulayarak, sosyal alandan kendilerini gerçi çektiklerini bildirmiştir. 

Ebeveynlerin çocukların gelişim sürecinde gösterdiği olumlu ve 

olumsuz ilerlemelerin tanı sonrası süreç içinde annenin algıladığı 

stigma ve stresin alt boyutlarını da etkilediği anlaşılmaktadır, farklı 

gelişim dönemlerinde aileler de farklı zorluklar yaşayabilmektedir. 

Aleksitimi, Ebeveynlerde İçselleştirilmiş Damgalanma ve Aile 

Stresi İlişkisine Yönelik Değerlendirme 

Araştırma bulgularına göre, Aleksitimi ve alt boyutlarının; ERHİDÖ, 

ASDÖ ve her iki ölçeğin alt boyutlarını pozitif yönde anlamlı düzeyde 

yordadığı saptanmıştır. Araştırmanın 4. hipotezi kabul edilerek; 

ERHİDÖ ile ölçülen alt testleri puan ortalamaları ile ASDÖ alt testleri 

puan ortalamaları ve TAÖ-20 alt test puan ortalamaları arasında pozitif 

yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırmada aleksitiminin stresi %29 

oranında yordadığı görülmektedir. Bu araştırma bulgusu literatürde yer 

alan bir kısım araştırma bulguları ile desteklenmektedir. Keskin (2015) 

çocuğunda zihinsel yetersizlik olan 127 annenin katıldığı çalışmasında 

aleksitimi ile aile stresi puanları arasında %36,4 oranında pozitif yönde 

anlamlı ilişki saptamıştır. Al-Eithan ve ark. (2012) ‘nın çalışmasında da 

farklı gelişen çocuğa sahip ebeveynlerde stres ve aleksitimi arasında 
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pozitif yönde anlamlı ilişki bildirilmektedir. Preece ve arkadaşları 

(2017) aleksitiminin varlığının, kişilerin stres düzeyinde risk 

oluşturduğunu bildirmişlerdir. Aleksitimik kişilerin stresli durumlardan 

kaçındığı; duygu tanıma ve ifade güçlüğünün bireyleri zorladığı 

belirtilmektedir (Gao ve ark. 2018). Ruhsal zorlanma yaşayan anne ve 

babalarda aleksitiminin daha yaygın görülebileceği bildirilmektedir 

(Tümlü & Çapan, 2017). Besharat (2010) duygusal bilginin 

işlemlenmesiyle ilişkili olarak aleksitimik kişilerin stres verici 

durumların yarattığı problemler üzerinde düşünme, onları iyi bir şekilde 

analiz etme konusunda başarısız olduklarını bildirmiştir.  

Araştırma bulgularına göre, TAÖ-20 ve alt boyutları;  ERHİDÖ ve alt 

boyutlarını pozitif yönde anlamlı düzeyde yordamaktadır. Çalışmanın 

güçlü yönü, alanyazında içselleştirilmiş damgalanma ve aleksitimi 

ilişkisini ele alan ilk çalışma oluşudur. Bu bağlamda yapılacak yorumlar 

doğrudan benzer bir çalışma gösterilmeden ortaya koyulacaktır. Yaban 

ve Yükselen (2007) kişinin çevresiyle iletişiminin kendisinin ve 

diğerlerinin duygularını doğru şekilde anlayabilme becerisine bağlı 

olduğunu, ancak bu sayede yaşanan sosyal zorlukların çözülebileceğini 

bildirmişlerdir. McDougall (1982) aleksitimik bireylerin içsel nesne 

temsilleri oluşturamadıklarını ve kendi iç dünyaları ile temas 

etmediklerini, dışsal nesne ve durumlarla aşırı bir zihinsel meşguliyet 

içerisinde olduklarını ifade etmektedir. Bunun yanında diğerlerine 

ilişkin iyi ve bütünlüklü nesne temsilleri olmayan aleksitimik 

bireylerin, kişilerarası ilişkilerde yüzeysel ilişkileri olduğu 

bildirilmektedir. Aleksitimik kişilerin dikkati gereğinden fazlaca dışa 
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yönlendirmeleri ve içsel durumlara karşı tepkisiz kalmaları algılanan 

stigma düzeylerini etkilemiş olabilir.  

Kahramanol (2016) 434 katılımcıyla gerçekleştirdiği araştırmada 

aleksitimi düzeyinin sosyal destek aramayı negatif yönde yordadığını 

saptamıştır. Duygusal bilginin işlemlenmesine yönelik sıkıntıların 

yaşanan bir soruna çözüm bulmayı etkileyebileceği, aleksitiminin pasif 

başa çıkma tarzının daha sık kullanmasına yol açabileceğini 

belirtmiştir. Johnston ve arkadaşları (2003) dışa vurulan duyguların 

bireylerin içsel yaşantılarını anlamak ve sosyal iletişim kurmak için 

merkezi rolü olduğunu belirtmişlerdir. Duyguları anlamak ve dışa 

vurmak; ilgili araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre, sosyal 

ilişkiler için önemli bir gereksinimdir. Toplumsal yaşamda duyguların 

önemli bir rolü vardır. Sosyal alanda yaşanan güçlüklerde aleksitiminin 

etkisinin olabileceği bu durumun bireylerin algıladıkları stigmayı 

etkileyebileceği anlaşılmaktadır, aynı zamanda aleksitimi kişinin 

dışarının tepkisini daha çok algılamasına neden olabilirken, dışardan 

aleksitimik bireye tepki de daha çok olabilir. Annenin tepkisi çevreyi, 

çevrenin tepkisi anneyi etkiliyor olabilir. Çevrenin vereceği tepkinin 

anneyle kurulan ilişki neticesinde değişiyor olabileceği de 

düşünülmektedir. 

Korkmaz (2017) farklı gelişen çocukların bakım yükünün çok 

olmasının ailede sosyal izolasyona yol açtığını bu durumunsa bireylerin 

duygularını ifade etme hususunda motivasyon düşüklüğüne neden 

olduğunu belirtmiştir. Depresif kişilerin olumsuz olayları, olumsuz 

yüzleri daha çok algılaması bu sonuçları etkilemiş olabilir. Başka bir 
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çalışmada duygusal öz farkındalığın karamsarlığı yordadığı 

saptanmıştır (Yıldırım ve ark. 2015). 

Araştırma sonuçlarına göre; aleksitimi toplam puanının ASDÖ 

karamsarlık alt boyutu üzerinde anlamlı derecede etkisinin olduğu, 

karamsarlığı % 19 oranında yordadığı görülmüştür. Taylor ve 

arkadaşları (2016) aleksitimi ile olumsuz duygu arasında pozitif yönde 

anlamlı ilişki bildirirken, Parker ve arkadaşları (2001) çalışmalarında 

stresi tolere etme ile aleksitimi arasında negatif yönde ilişki bildirmiştir; 

kişilerarası ilişkiler ile aleksitimi arasında da negatif yönde anlamlı 

ilişki bulunmuştur. Çalışmalarda kişinin geleceğe ilişkin 

beklentilerinde karamsar oluşunun aleksitimi ile ilişkili olabileceği, 

umutsuzluk ile aleksitimi arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu 

bildirilmiştir (Solmaz ve ark. 2000).  Karamsarlık duygusu yüksek olan 

kişilerde depresyon ve aleksitimi görüldüğü bildirilmektedir (Lundh ve 

ark. 2002). Ülkemizde yapılan bir çalışmada da aleksitimi düzeyi 

kendine güvenli, iyimser yaklaşımlar ile negatif yönde anlamlı ilişki 

bulunmuştur (Lüzumlu, 2013). Beyinde uyaranların olumsuz duyguyla 

ilişkisi işlenemediğinde fizyolojik açıdan bir duyarsızlaşmanın 

olamadığı bildirilmektedir, olumlu duyguları içeren bir düşüncenin 

zihinde kolayca sönüp gitmesi; ancak düşünceye olumsuz duygu eşlik 

ettiğinde duyarsızlaşma olamadığı bildirilmektedir (Beşiroğlu, 2016). 

Olumsuz yaşantılarla birlikte değerlendirilebilen duygusal sağırlık 

düzeyi, bireyin psikolojik iyi oluşunu da etkilemektedir (Holder ve ark. 

2015). 
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Araştırma sonuçlarına göre; aleksitimi toplam puanının ERHİDÖ 

sosyal geri çekilme alt boyutu üzerinde anlamlı derecede etkisinin 

olduğu, sosyal geri çekilmeyi % 24 oranında yordadığı saptanmıştır.  

Aleksitimik bireylerde gözlenen en temel örüntülerden birisi; kişiler 

arası ilişkilerde yaşadıkları güçlüklerdir. Literatürde aleksitimik 

özellikleri olan kişilerin başkalarıyla derin ilişkiler kurmadığından söz 

edilmektedir (Nicolo ve ark. 2011). Aynı zamanda bu kişilerin 

diğerleriyle yakın olmaktan da hoşlanmadığı belirtilmektedir 

(Montebarocci ve ark. 2004). Alanyazında sıklıkla aleksitimik kişilerin 

sosyal anlamda geri çekilen soğuk insanlar oldukları bildirilmiştir 

(Spitzer ve ark.2005; Vanheule ve ark., 2007). Troisi ve arkadaşları 

(1996) araştırmalarında dışsal merkezli düşünen kişilerin diğerlerinden 

kaçınma davranışlarının olduğunu belirmişlerdir. Montora ve 

arkadaşları (2016) aleksitimi arttıkça sosyal alanlarda yaşam kalitesinin 

azaldığını bildirmişlerdir. Aleksitimik bireylerin yaşadığı ilişkisel 

güçlükler klinik gözlemlerle desteklenmekte (Grabe ve ark. 2001) ve 

aleksitimik kişilerin kaotik ilişkilerinin olduğu belirtilmektedir 

(Sifneos, 1996). Bir başka çalışmada stresle baş etme biçimlerinden 

kaçınma yönteminin duyguları tanıma güçlüğünü yordadığı 

bildirilmektedir (Wood & Doughty, 2013). İletişimin önemli bir parçası 

olarak görülen duygu tanıma, Carton ve arkadaşları (1999)’nın 

çalışmasında insanlarla sağlıklı bağlar kurmak için duyguların doğru 

yorumlanması gerektiği bildirilmiştir. Johnston ve arkadaşları (2003) 

dışa vurulan duyguların bireylerin içsel yaşantılarını anlamak ve sosyal 

iletişim kurmak için merkezi rolü olduğunu belirtmişlerdir. Duyguları 

anlamak ve dışa vurmak araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre, 
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sosyal ilişkiler için önemli bir gereksinimdir. Toplumsal yaşamda 

duyguların önemli bir rolü vardır. Sosyal alanda yaşanan güçlüklerde 

aleksitiminin etkisinin olabileceği bu durumun bireylerin algıladıkları 

stigmayı etkileyebileceği anlaşılmaktadır. Kişinin dışa dönük düşünme 

özelliklerinin de diğerlerinin önyargılarını içselleştirmesinde etkisi 

olabilir. Bu bağlamda aleksitimik kişilerin toplum içi ilişkilerinin ve 

işlevselliğin düzenlenmesi önemli bir adım olacaktır.  

Araştırma sonuçlarına göre; Toronto aleksitimi ölçeğinin alt boyutu 

olan duyguları ifade etmede güçlüğün ASDÖ toplam puanı üzerinde 

anlamlı ve pozitif yönde etkisi olduğu belirlenmiştir. Yurtdışı 

araştırmalarda otizmli çocukların ve zihinsel yetersizliği olan 

çocukların annelerinin duygu ifade güçlüğü yaşadıklarına ve yüksek 

düzeyde stresin varlığına dikkat çekilmektedir (Al-Eithan ve ark. 2012). 

Çalışmalarda ailenin sosyal ilişkilerinin olumsuz etkilenmesi hane 

üyelerinin kendi içine dönmesine yol açtığı, duygularını rahat ifade 

edemedikleri bildirilmektedir. Bireylerin duygusal yaşantıları 

deneyimlemekte zorlanması stres için bir risk teşkil etmektedir (Gao ve 

ark. 2018). Aile içinde eşlerin birbirlerine duygusal ihtiyaçlarını ifade 

etmeleri sağlıklı iletişim ve uyumlu bir evlilik için önemli bir unsurdur. 

Epözdemir (2012) aleksitimi ile evlilik uyumu arasında negatif yönde 

anlamlı ilişki olduğunu saptamıştır. Yelsma ve Marrow (2009) duygu 

ifade güçlüğü ile evlilik doyumu arasında negatif yönde anlamlı ilişki 

bildirmişlerdir. Çalışmalar aleksitimi belirtilerinin azalmasının aile 

sorunlarının da azalmasına katkı sağlayabileceğini ifade etmektedir 

(Honkalampi ve ark. 2000; Yelsma, 2005).  
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Araştırma sonuçlarına göre; ERHİDÖ toplam puanın ASDÖ toplam 

puanı üzerinde anlamlı derecede etkisinin olduğu, aile stresini % 54 

oranında yordadığı belirlenmiştir. Ebeveynler normal gelişim gösteren 

çocuğa sahip ebeveynlerle karşılaştırıldığında değişen yaşam 

koşullarının baskısıyla daha fazla olumsuz duygu durumu 

gösterebilmektedir (Oelofsen & Richardson, 2006). Otizmli çocuğu 

olan ebeveynler yüksek düzeyde strese ve gerginliğe sahip 

olabilmektedirler. Elde edilen sonuçlar, damgalanmanın başlı başına bir 

stres unsuru olduğunu, yeterli anlayışı göstermeyen bir toplumla karşı 

karşıya gelen annelerin duygularının olumsuz yönde etkilenebildiğini, 

diğerlerinin önyargılarının stresi arttırıcı bir unsur olabildiğini 

göstermektedir. 

Araştırma sonuçlarına göre; ERHİDÖ sosyal geri çekilme alt 

boyutunun ASDÖ karamsarlık alt boyutunu üzerinde anlamlı derecede 

etkisinin olduğu, karamsarlığı %25 oranında yordadığı belirlenmiştir. 

Breton (2010) insanların üzüntü hissettiklerinde sıklıkla içe 

kapandığını, diğerleriyle ilişkilerini sınırlayabildiğini ve toplumsal 

alanlardan geri çekilebildiğini vurgulamıştır. Shu (2009) sosyal 

çevresiyle etkili iletişim kurabilen annelerin duygularının olumlu yönde 

etkilendiği belirtmiştir. Elde edilen sonuçlar sosyal alanda kendini geri 

çekerek kaçınmanın annelerin stresi arttırıcı bir etkiye sahip olduğu, 

sosyal çevreden soyutlanmanın duyguları etkilediğini göstermektedir. 

Ailenin yaşam koşullarının çocuğun tanısıyla zorlaştığı 

anlaşılmaktadır; bu bağlamda tanının üstüne eklenecek sorunlar stres ve 

karamsarlık için risk oluşturmaktadır. Çevre baskısını azaltmak ve 
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çevrenin davranışlarını doğru bir perspektiften algılamalarını da 

sağlamak ve toplumdaki önyargılarla daha sağlıklı yollarla baş 

etmelerini sağlamak gerekmektedir. Anne kendisini sosyal alandan geri 

çektikçe çocuğunun durumuna yönelik olumsuz duygu ve 

düşüncelerinin artabilir. 

Araştırma sonuçlarına göre; ERHİDÖ sosyal geri çekilme alt 

boyutunun ASDÖ toplam puanı üzerinde anlamlı derecede etkisinin 

olduğu, aile stresini %38 oranında yordadığı belirlenmiştir. Otizmin 

sosyal etkileşim ve iletişim yetersizliği ile ilgili belirtiler sosyal 

izolasyona, sosyal izolasyonsa ebeveynlerin stresinin artmasına neden 

olmaktadır (Gallagher, Hill ve Rose, 2009). Toudemire ve Hales 

(1997)’in çalışmalarında sosyal koruyucular olmadığında kişilerin 

strese aşırı duyarlı olabildiğini, sosyal anlamda yaşanan zorlukların 

kişinin kendi ve başkalarıyla ile ilgili bazı negatif inançlar 

geliştirmesine neden olabileceği bildirilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

annelerin sosyal alandan kendini geri çekerek kaçınmasının stresini 

arttırıcı bir etkiye sahip olduğunu, annenin sosyal çevreden 

soyutlanmasının duygularını etkilediği yorumu yapılabilir. 

Araştırma sonuçlarına göre; ASDÖ işlev yetersizliği alt boyutunun 

ERHİDÖ yabancılaşma alt boyutu üzerinde anlamlı derecede etkisinin 

olduğu, yabancılaşmayı %29 oranında yordadığı saptanmıştır. 

Otizmden dolayı sosyal etkileşimlerinin yetersiz olması veya azalması 

(Nazlı, 2007) gerek göz teması kurmamaları, gerek diğerlerine olan 

sınırlı ilgileri (Özbey, 2005) kendi eylemleri, günlük yaşamı ve sosyal-

kültürel yaşamı üzerindeki kontrollerinin gelişmemesi, sosyal kabulün 
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düşüklüğü ve reddedilmenin yabancılaşmanın daha derinden yaşanması 

konusunda etkisi olduğu düşünülmektedir (Nazlı, 2007).  Çocuğun 

bakımı konusunda anneye bağımlı oluşu annenin çevresiyle sınırlı ilişki 

içinde olmasına yol açabilmektedir, bakım yükünden ötürü yaşanan 

sosyal geri çekilmeler yabancılaşmanın bir nedeni olarak görülmektedir 

(Kırcı, 2010). Bozulmuş sosyal kimlik, tanıya özgü belirtiler, çocuğun 

gerekli rolleri yerine getirememesi annenin kendisini normlarında 

dışında hissetmesine yol açmaktadır. Bilhassa otizmli çocukların 

tedavisinde en önemli yol eğitimdir, eğitsel çalışmalar arttırılmalı ve 

çocuklar topluma kazandırılmalıdır.  

Araştırma sonuçlarına göre; ASDÖ işlev yetersizliği alt boyutunun 

ERHİDÖ sosyal geri çekilme alt boyutu üzerinde anlamlı derecede 

etkisinin olduğu, sosyal geri çekilmeyi % 29 oranında yordadığı 

saptanmıştır. Alanyazında çocuğun bakım yüküne dikkat çekilerek 

çocuğun sorumlulukların artışının ailenin toplumdan soyutlanmasına 

yol açtığı bildirilmektedir (Üstüner & Top, 2009). Yapılan bir 

araştırmada ebeveynlerin %56’sı çocuklarının davranışsal 

sorunlarından ötürü sosyal etkinliklerde bulunmadıklarını ifade 

etmişlerdir (Sarris, 2015). Ailelerin hayatları OSB tanılı çocuğun 

dürtüsellik derecesi ve sterotipi davranışların yoğunluğundan 

etkilenmektedir (Allik ve ark. 2006). Çocuğun yaşına rağmen gerekli 

rolleri yerine getirememesi, sosyal kabülü azaltabilir. Çocuk kabul 

görmediğinde ailenin de sosyal çevreden kendisini geri çektiği ve 

insanlarla etkileşimi sınırladığı anlaşılmaktadır.   
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5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Algılanan stigmatizasyon gerek tanı alan kişiyi, gerekse ailesini 

olumsuz yönde etkilemekte ve ruhsal tedavilerin sürekliliği ve 

başarısının önünde bir engel teşkil etmektedir. Bu bağlamda ruh sağlığı 

profesyonelleri tanının etkilerini sosyal açıdan da ele alarak incelemesi 

fayda sağlayabilir. Bilindiği üzere toplumun tanı şiddeti üzerine etkisi 

olabilir. Sosyolojik bir perspektiften de konuya bakabilmek, 

ayrımcılığın azaltılmasında topluma roller düştüğünü görebilmek ve bu 

roller yerine getirilmediğinde kişinin yaşam kalitesinin, işlevselliğinin 

ve tedavideki ilerlemesinin de stigmatizasyon ile düşebileceğini 

unutmamak gerekir. Toplumsal bilincin arttırılmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır, buna profesyonellerden başlanmalıdır. Toplumsal 

bilinçten eğitimci bilincine kadar birçok durum iyileştirme 

gerçekleştirilmelidir. Toplumun ön yargıları ve tutumları değiştikçe 

farklı gelişen çocukların annelerinin de algıladıkları stigmanın 

azalacağı düşünülmektedir. Buradan yola çıkarak gerek toplumun 

damgalamasına etki edecek müdahale programlarına gerekse algılanan 

stigmatizasyonun tedavinin bir parçası olarak ele alan müdahale 

planlarına gereksinim olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar; 

▪ ERHİDÖ puanlarında İlköğretim- Lise (p=0,001) ve 

İlköğretim- Lisans ve üzeri (p=0,001) grupları arasında anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. İlköğretim mezunlarının ERHİDÖ 

puanları lise ve lisans ve üzeri mezunlarına göre daha yüksektir.   
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▪ ASDÖ Toplam Puan puanlarında Lise-İlköğretim (p=0,016) 

grupları arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. İlköğretim 

mezunlarının Aile Stresi Toplam puanları lise mezunlarına göre 

daha yüksektir.  

▪ TAÖ-20 Toplam Puan puanlarında Lisans ve üzeri -İlköğretim 

(p=0,018) ve Lise-İlköğretim (p=0,014) grupları arasında 

anlamlı farklılık bulunmaktadır. İlköğretim mezunlarının 

Toronto Aleksimiti Toplam puanları lise ve lisans ve üzeri 

mezunlarına göre daha yüksektir.  

▪ CARS Toplam Puan puanlarında Lisans ve üzeri -İlköğretim 

(p=0,002) ve Lisans ve üzeri -Lise (p=0,002) grupları arasında 

anlamlı farklılık bulunmaktadır. Lisans ve üzeri mezunlarının 

CARS Toplam puanları lise ve ilköğretim mezunlarına göre 

daha düşüktür. 

▪ ERHİDÖ toplam puanlarında ZY-ÖÖG (p=0,000), ZY-OSB 

(p=0,000), ÖÖG-OSB (p=0,000) grupları arasında anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. OSB grubunun puanları ZY grubundan 

daha yüksektir. ÖÖG olanların ERHİDÖ toplam puanları ZY ve 

OSB gruplarına göre daha düşüktür. OSB Ağır grubun 

ERHİDÖ toplam puanları ZY ve OSB Hafif-Orta grubuna göre 

daha yüksektir. 

▪ ASDÖ Toplam puanlarında ÖÖG-ZY (p=0,000), ÖÖG-OSB 

(p=0,000) ve ZY-OSB (p=0, 001) grupları arasında anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. ZY-OSB ASDÖ puanları ÖÖG 

puanlarından daha yüksektir. ÖÖG grubun ASDÖ Toplam 

puanları ZY, OSB Hafif-Orta ve OSB Ağır olan gruplara göre 
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daha düşükken OSB Ağır grubun ASDÖ Toplam puanları ZY 

gruplarına göre daha yüksektir. 

▪ TAÖ-20 Toplam puanlarında ÖÖG-ZY (p=0,000), ÖÖG-OSB 

Hafif-Orta (p=0,000), ÖÖG-OSB Ağır (p=0,000), ZY-OSB 

Hafif-Orta (p=0,001) ve ZY-OSB Ağır (p=0,001) grupları 

arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. ÖÖG olan grubun 

TAÖ-20 Toplam puanları ZY, OSB Hafif-Orta ve OSB Ağır 

olan gruplara göre daha düşükken ZY grubun TAÖ-20 Toplam 

puanları OSB Hafif-Orta ve OSB Ağır gruplarına göre daha 

düşüktür. 

▪ ERHİDÖ toplam puanlarında 3-6 yaş-7-10 yaş (p=0,030) ve 3-

6 yaş-11-15 yaş (p=0,006) grupları arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. 3-6 yaş grubunun annelerinin RHİDÖ toplam 

puanları diğer gruplara göre daha düşüktür. 

▪ Kalıp Yargıların Onaylanması puanlarında 3-6 yaş-7-10 yaş 

(p=0,007) ve 3-6 yaş-11-15 yaş (p=0,040) puanları arasında 

anlamlı farklılık bulunmaktadır. 3-6 yaş grubunun annelerinin 

Kalıp Yargıların Onaylanması puanları diğer gruplara göre daha 

düşüktür. 

▪ Algılanan Ayrımcılık puanlarında 3-6 yaş-11-15 yaş (p=0,001) 

ve 7-10 yaş-11-15 yaş (p=0,002) grupları puanları arasında 

anlamlı farklılık bulunmaktadır. 11-15 yaş grubunun 

annelerinin Algılanan Ayrımcılık puanları diğer gruplara göre 

daha yüksektir. 

▪ Sosyal Geri Çekilme puanlarında 3-6 yaş-7-10 yaş (p=0,009) ve 

3-6 yaş-11-15 yaş (p=0,016) grupları arasında anlamlı farklılık 
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bulunmaktadır. 3-6 yaş grubunun annelerinin Sosyal Geri 

Çekilme puanları diğer gruplara göre daha düşüktür. 

▪ Karamsarlık puanlarında 3-6 yaş-7-10 yaş (p=0,026) ve 3-6 yaş 

-11-15 yaş (p=0,008) grupları arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. 3-6 yaş grubunun annelerinin Karamsarlık 

puanları diğer gruplara göre daha düşüktür. 

▪ Zihinsel Yetersizlik grubunun Yabancılaşma puanlarında 7-10 

yaş-11-15 yaş (p=0,017) ve 7-10 yaş-3-6 yaş (p=0,011) grupları 

arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. 7-10 yaş grubunun 

annelerinin Yabancılaşma puanları diğer gruplara göre daha 

düşüktür. Damgalanmaya Karşı Direnç Puan puanlarında 7-10 

yaş-11-15 yaş (p=0,010) grupları arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. 7-10 yaş grubunun annelerinin Damgalanmaya 

Karşı Direnç puanları 11-15 yaş grubuna göre daha düşüktür. 

İşlev yetersizliği puanlarında 7-10 yaş-11-15 yaş (p=0,038) ve 

7-10 yaş-3-6 yaş (p=0,004) grupları arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. 7-10 yaş grubunun annelerinin İşlev yetersizliği 

puanları diğer gruplara göre daha düşüktür. 

▪ Özel Öğrenme Güçlüğü 7-10 yaş grubunun annelerinin Kalıp 

Yargıların Onaylanması puanları 11-15 yaş grubunun 

annelerine göre daha yüksektir.7-10 yaş grubunun annelerinin 

İşlev yetersizliği puanları 11-15 yaş grubunun annelerinkine 

göre daha yüksektir. 7-10 yaş grubunun annelerinin Aile 

Sorunları 11-15 yaş grubuna göre daha düşüktür. 

▪ Aleksitimi ve alt boyutları ERHİDÖ, ASDÖ ve her iki ölçeğin 

alt boyutlarını anlamlı şekilde pozitif yönde yordamaktadır. 
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Öneriler 

Çocukların içinde bulunduğu gelişim dönemleri ebeveynlerin stres 

algısı üzerinde etkide bulunabilecek bir faktördür. Ebeveynlerin stres 

yönetimi konusunda eğitim almaları olumsuz duygularıyla baş etmeleri 

için fayda sağlayabilir. Gelişim dönemleri açısından ailelerle 

gerçekleştirilecek eğitsel çalışmalar fayda sağlayacaktır. Zihinsel 

engelli bir çocuğun bebeklik ya da ergenlik döneminde ailelerin başa 

çıkmak durumunda kalacağı sorunların nitelikleri farklı olacaktır. Her 

çocukta tanıyı iyi anlamak, tanıya eşlik eden sorunları iyi saptamak ve 

bunların birbirine yansımasını hesaba katarak ilerlemek gereklidir. 

OSB seyrindeki belirsizliğin ailelerde strese neden olduğu birçok 

araştırmada vurgulanmıştır. Bu bağlamda ailelerin otizm konusunda 

daha fazla bilgilendirmeye ihtiyacı olduğu düşünülmektedir.  

Ülkemizdeki çocukların 30 aylık olana dek otizme yönelik 

taramalardan geçmesi erken tanı için katkı sağlayabilir. Riski olan 

çocuklarda erken davranıp önlem almak da fayda vardır. Ailelerle 

duygu çalışmaları gerçekleştirilebilir; psikoeğitim, duyguyla baş etme 

yöntemlerinin ele alınması fayda sağlayabilir. Uyum bozucu inançların 

çalışılması, gelecekle ilgili karamsarlıklarına yol açan inançlarının 

azaltılması, maladaptiften adaptife bir değişim gerçekleşmesi için etkili 

olabilir.  

Aleksitimik bireylerin çevreleriyle olan iletişimlerini gözlemlemek, 

sosyal ilişkilerini geliştirmek için grup terapileri ve aile danışmanlığı 

hizmetlerinin önemli olacağı düşünülmektedir. Destekleyici bir aile ve 

dış çevrenin kombinasyonu annelerin çocuğun ihtiyacını yeterli 
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düzeyde giderebilmesi ve ruh sağlığı için koruyucu unsur olarak 

görülmektedir. 

OSB ve algılanan stigmatizasyon konusunun aile hayatındaki 

bileşenlerini ve etkilerini değerlendiren geniş bir OSB aile popülasyonu 

ile birlikte sistematik bir şekilde incelenebilir. İleriki çalışmalarda 

babaların da örnekleme katılması ile anne ve babaların durumlarını 

karşılaştırma olanağı elde edilebilir. Diğer aile üyelerinin katılımıyla 

daha farklı araştırmalarla farklı gelişen çocukların kardeşlerinin de nasıl 

etkilendiği araştırılabilir. 

Farklı gelişen bir çocuğa sahip olan ebeveynlerin topluma katılımını 

arttırmak gereklidir. Ebeveynlerin sosyal yaşamı çocuğun gelişimine 

bağlı olarak zarar görmektedir. Sosyal destek ve stres arasındaki 

ilişkinin inceleneceği çalışmalar gerçekleştirilebilir. Daha detaylı 

sonuçlara ulaşmak açısından araştırmaya dahil edilen tanı grupları için, 

davranış bozukluğu ya da tanı ile ilgili semptom şiddetini ölçmenin 

mümkün olabildiği bir araştırma dizaynı oluşturmak daha detaylı 

bilgilere ulaşılması bakımından faydalı olacaktır. 

İçselleştirilmiş damgalanma, aleksitimi ve umut ilişkisi ele alınabilir. 

Farklı gelişen çocuklarla ilgili mitlerin neler olduğuna yönelik kapsamlı 

çalışmalar gerçekleştirilebilir.  Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların 

performans kaygılarına bakılarak bu konuda deneysel araştırmalar 

gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda sosyal beceri eğitimi, duygu 

çalışmaları tedavi basamaklarında yeralması gereken önemli unsurlar 

olarak görülmektedir. 
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Araştırmanın aleksitimi konusunda toplumumuzda yapılacak diğer 

çalışmalar için teşvik edici olacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda 

alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlaması umulmaktadır. 

Kısıtlılıklar 

Araştırmanın kısıtlılıkları şu şekilde sıralanabilir: 

▪ Bu araştırma ile elde edilen bulguların; İstanbul ilindeki üç 

rehabilitasyon merkezinde eğitimleri devam eden otizm, 

zihinsel yetersizlik, özel öğrenme güçlüğü tanısı almış 3-15 yaş 

aralığında toplam 262 öğrencinin annesi ile sınırlı olması, 

▪ Çalışmada sadece annelerin yer alması, 

▪ Her tanı grubunun düzeylerinin belirlenmemesi, OSB dışındaki 

tanılarda şiddeti ölçmeye yönelik ölçek uygulanmaması, sorunu 

ağırlaştıran eş tanılara yönelik ölçek uygulanmayarak 

annelerden alınan bilgi doğrultusunda araştırmaya katılması, 

tanıların üzerinden belli bir süre geçmiş olması,  

▪ Çocukluk otizmi değerlendirme ölçeğinin kapsadığı yaş 

aralığından ötürü çocukların belli yaşlarda seçilmiş olması,  

▪ Araştırmada yer alan tanılardan sadece otizm spektrum 

bozukluğunun bir ölçme aracı ile ölçülmüş olması, 

▪ Araştırma kapsamında ulaşılan verilerin kullanılan ölçeklerin 

ölçtüğü niteliklerle sınırlı olması.  
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