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ÖNSÖZ 

 

 

 “Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Ailelerde Aile Yükü ile Psikolojik 
Dayanıklılık Arasındaki İlişki”  isimli araştırma Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Psikoloji Anabilim Dalı Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda tez olarak 
hazırlanmıştır. 
 Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip ailelerin, sağlıklı çocuk sahibi olan ailelere 
göre daha fazla sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar aileleri pek çok alanda 
etkilemekte ve ailelere yüklenme duygusu oluşturmaktadır.  
 Bu ailelerin çocukların bakımları ile ilgili ekonomik, sosyal, duygusal, fiziksel sıkıntılar 
yaşadıkları gözlenmiştir. Ailelere ne türde destekler verilebilir sorusunun cevabını bulmak ve 
psikolojik dayanıklılık kavramı ile ilişkisini belirlemek amacıyla bu araştırma yapılmıştır.  
 Araştırmanın her aşamasında desteğini esirgemeyen danışmanım Haliç Üniversitesi 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zehra Banu Sayıner’e şükranlarımı sunarım.  
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ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERDE AİLE 
YÜKÜ İLE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

ÖZET 

 Bu araştırma özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip ailelerin aile yükleri ile 
psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 
İstanbul ili sınırları içinde yaşayan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip toplam 106 anne 
ile gerçekleştirilmiştir.  

 Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip ailelerin demografik bilgilerini 
öğrenebilmek amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu, aile yüklerinin 
ölçülmesi amacıyla Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler için Aile Yükü Değerlendirme 
Ölçeği, psikolojik dayanıklılıklarının ölçülmesi amacıyla Yetişkinler için Psikolojik 
Dayanıklılık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin 
çözümlenmesinde çeşitli tanımlayıcı istatistiksel metotlar ve normal dağılım göstermeyen 
ölçekler arası ilişkileri saptamak için Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Normal 
dağılım göstermeyen parametrelerin karşılaştırılmasında iki grup olduğu durumlarda Mann 
Whitney U testi, ikiden fazla grubun olduğu durumlarda Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. 
Farklılığa neden olan grubun tespiti için Mann Whitney U testi kullanılmıştır.  

Araştırma sonucuna göre; özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip ailelerin aile 
yükleri ile psikolojik dayanıklılıkları arasında istatistiksel olarak negatif yönlü bir ilişki 
bulunmuştur. Annelerin eğitim durumlarına, eşlerinin eğitim durumlarına, ailenin aylık 
ortalama gelir düzeyine, engelli olan çocuğun tanısına, çocuğun özel eğitim dışında başka bir 
okula gidip gitmemesi durumuna göre aile yükü değerlendirme ölçeği puanları ve psikolojik 
dayanıklılık puanları farklılaşmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuk ve Aileleri, Psikolojik Dayanıklılık, 
Aile Yükü. 
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RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY BURDEN AND RESILIENCE OF FAMILIES 
OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS 

 

 SUMMARY 

 

This research was done to learn the relationship between family burden and resilience 
for parents of children with special education needs. This study was based on 106 mothers with 
children who need special education, in the limits of Istanbul. 

Family Burden Assessment Scale for The Families of Children with Intellectual 
Disability, Resilience Scales for Adults and Demographic Information Scale were considered 
for measuring the burden of the families. Within this study, several statistical methods were 
used to alantze the obtained data. For scales showing non-normal distribution properties, 
Spearman Correlation Test. In case of two groups with above statistical properties to determine 
the differences between groups, Mann Whitney U test and in case of more than two groups 
Kruskal Wallis test vere used. To determine the group which causes the difference in the 
analysis, Mann Whitney U test was used.  

According to the results of this research, there is a negative correlationship between the 
family burden and rsilience for he parents with children who need special education. Scores of 
Resilience Scale for Adults and Family Burden Assessment Scale for The Families of Children 
with Intellectual Disability are varying, regarding mothers’ and fathers’ education levels, 
incomes, diagnosis of children and extra curricular activities of these children.  

 Keywords: Parents of Children with Special Education Needs, Family Burden, 
Resilience 
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BÖLÜM 1 
 
 
 
 
 

GİRİŞ 
 

 
1.1. Problem Durumu: 

 
 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile içi, ekonomik, 

duygusal, fiziksel, sosyal olarak yaşadıkları çeşitli problemler bulunmaktadır. Özel 

eğitime gereksinimi olan çocuklara sunulan hizmetlerin ve ailelere verilen sosyal, 

psikolojik desteğin kısıtlılığı sebebi ile çocukların bakım sorumluluklarının büyük bir 

kısmını anneler üstlenmektedir. Özel eğitim gereksinimi olan bu çocukların, 

annelerine bağımlı bir hayat sürdürdükleri ve bu bağımlılığın anneye çeşitli yükler 

oluşturduğu gözlenmiştir. Bu sebeple, bu çalışmada özel eğitime gereksinimi olan 

çocuğa sahip ailelerin aile yükü ve psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişki 

incelenmiştir. 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuklar kavramı, bedensel özellikleri ve/veya 

öğrenme yetenekleri normalden farklılaşan çocuklar için kullanılmaktadır. Bu 

farklılıkların derecesi bir çocuğun özel gereksinimi olup olmadığı ve özel eğitim 

hizmeti için seçilebilir olup olmadığını belirler. Bu çocukların eğitimden 

faydalanabilmeleri ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bireyselleştirilmiş eğitim 

programlarına ve ilgili hizmetlere gereksinim duyarlar. Özel gereksinimi olan çocuklar 

terimi bu anlamda bütünleştirici bir terimdir. Öğrenme ve/veya davranış problemi 

olan, fiziksel yetersizliği ya da duygusal bozukluğu olan ve zihinsel olarak üstün ya da 

özel yetenekli çocuklar bu gruba girerler. Özel eğitim alanında kullanılan özürlü, 

engelli gibi terimler özel gereksinimi olan birey teriminden daha kısıtlayıcıdır 

(Akçamete, 2009: 32). 

 
Aile yükü kavramı ise özel gereksinimli çocuk ile yaşamanın aile üyelerine 

vermiş olduğu yüklenme duygusudur. Yüklenme, bakım veren kişinin bakımın sonucu 

olarak algıladığı duyguları, sosyal  yaşamı, ekonomik durumu ve  fiziksel sağlığı 
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tanımlamaktadır (Chou, 2000). Engelli çocuğa sahip olan anneler, sağlıklı çocuğa 

sahip olan annelere kıyasla çocuklarının annelerine daha çok bağımlı olduklarını, 

kendi kendilerini    yönetemediklerini,    aile    içinde    daha    fazla    sorumluluk 

gerektirdiklerini, aileye genel anlamda sağlıklı çocuktan daha çok zorluk yaşattıkları 

için stres yaşadıklarını ifade etmişlerdir (Uğuz ve diğ., 2004). 

 
Literatüre bakıldığında psikolojik dayanıklılık teriminin tanımlanmasında 

farklı görüşlerin olduğu görülmektedir. Psikolojik dayanıklılık kavramı genel olarak; 

bir travma, ailesel ve ilişkisel sorunlar, önemli sağlık problemleri, maddi sıkıntılar gibi 

önemli stres kaynaklarına karşı uyum sağlama süreci olarak tanımlanmaktadır (Tusaie 

ve Dyer, 2004). Psikolojik dayanıklılık kavramından söz edilebilmesi için bir risk 

faktörü olması ön koşulu bulunmaktadır. Psikolojik dayanıklılık ile ilişkili olan 

kavramlar arasında koruyucu faktörler ve risk faktörleri yer almaktadır. Risk faktörleri, 

sıkıntılı durumlarda verilen olumsuz yanıtların sıklığını arttıran kişisel ve çevresel 

değerler olarak açıklanabilir. Koruyucu faktörler ise stresi yönetmeyi çatışmalara 

dayanma yeteneğini destekleyen kaynaklardan oluşan bir takım değerlerdir. Bu 

faktörlerin etkisi, risk içeren bir durum olduğunda dengeleyici yani hafifletici, azaltıcı, 

yok edici olarak görülür (Truffino, 2010). 

 
Annelerin çocuklarının bakım sorumluluklarına ve eğitimlerine daha fazla 

katılmaları sebebiyle bu araştırmada özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip 

anneler incelenmiştir. 

 
1.2.Problem Cümlesi 

 
 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip ailelerde aile yükü ile psikolojik 

dayanıklılık arasındaki ilişkinin incelenmesi bu araştırmanın ana problemini 

oluşturmaktadır. 

 
1.3.Alt Problemler 

 
 

1.   Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin demografik bilgileri 

nasıl bir dağılım göstermektedir? 

2.   Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile yükü oranları nasıl 

bir dağılım göstermektedir? 
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3.   Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin psikolojik dayanıklılık 

oranları nasıl bir dağılım göstermektedir? 

4.   Anneye ilişkin problemler açısından; 
 
 

1-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yaşları ile aile yükü 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

2-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yaşları ile psikolojik 

dayanıklılıkları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

3-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin medeni durumları ile aile 

yükü arasında anlamı bir fark var mıdır? 

4-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin medeni durumları ile 

psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

5-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin eğitim durumları ile aile 

yükü arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

6-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin eğitim durumları ile 

psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

7-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin iş durumları ile aile yükü 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

8-  Özel  eğitime  gereksinimi  olan  çocuğa  sahip  annelerin  iş  durumları  ile 

psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

9-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin çocuk sayıları ile aile 

yükü arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

10- Özel  eğitime  gereksinimi  olan  çocuğa  sahip  annelerin  çocuk  sayıları  ile 

psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

 
5.   Babaya ilişkin problemler açısından; 

 
 

1-  Özel  eğitime  gereksinimi  olan  çocuğa  sahip  annelerin  eşlerinin  eğitim 

durumları ile aile yükü arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

2-  Özel  eğitime  gereksinimi  olan  çocuğa  sahip  annelerin  eşlerinin  eğitim 

durumları ile psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

3-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin eşlerinin iş durumları ile 

aile yükü arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
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4-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin eşlerinin iş durumları ile 

psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

 
6.   Sosyoekonomik düzeye ilişkin problemler açısından; 

 
 

1-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin ortalama aylık gelir 

düzeyleri ile aile yükü arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

2-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin ortalama aylık gelir 

düzeyleri ile psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

 
7.   Çocuğun durumuna ilişkin problemler; 

 
 

1- Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin engelli çocuğunun yaşı 
 

ile aile yükü arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
 

2-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin engelli çocuğunun yaşı 
 

ile psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
 

3-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin engelli çocuğunun tanısı 
 

ile aile yükü arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
 

4-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin engelli çocuğunun tanısı 
 

ile psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
 

5-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin engelli çocuğunun aldığı 
 

özel eğitim süresi ile aile yükü arasında anlamlı bir fark var mıdır? 
 

6-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin engelli çocuğunun aldığı 

özel eğitim süresi ile psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir fark var 

mıdır? 

7-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin engelli çocuğunun özel 

eğitim dışında başka bir okula gidip gitmeme durumu ile aile yükü arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? 

8-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin engelli çocuğunun özel 

eğitim dışında başka bir okula gidip gitmeme durumu ile psikolojik 

dayanıklılıkları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

9-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin birden fazla özel eğitim 

gereksinimli çocuğa sahip olma durumu ile aile yükü arasında anlamlı bir fark 

var mıdır? 



5
 

10- Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin birden fazla özel eğitim 

gereksinimli çocuğa sahip olma durumu ile psikolojik dayanıklılıkları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? 

 
8.   Sosyal desteğe ilişkin problemler; 

 
 

1-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin özel eğitime gereksinimi 

olan çocuğuna ev içinde kendisinden başka bakım verebilecek kimsenin olması 

durumu ile aile yükü arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

2-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin özel eğitime gereksinimi 

olan çocuğuna ev içinde kendisinden başka bakım verebilecek kimsenin olması 

durumu ile psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

3-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin özel eğitime gereksinimi 

olan çocuğuna kendisinden başka bakım verebilecek olan kişi ile aile yükü 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

4-  Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin özel eğitime gereksinimi 

olan çocuğuna kendisinden başka bakım verebilecek olan kişi ile aile yükü 

arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

 
 

9.   Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile yükü oranları ile 

psikolojik dayanıklılık oranları arasında bir ilişki var mıdır? 

 
 

1.4.Araştırmanın Önemi 
 

Literatür incelendiğinde, zihinsel engeli olan, fiziksel engeli olan, genetik 

bozuklukları olan ve otizm spektrum bozukluğu olan çocuğa sahip ebeveynlerin 

sosyal desteği algılamaları, depresyon,   anksiyete, umutsuzluk, öz yeterlilik ve 

stres düzeyleri gibi faktörler ile ilgili araştırmalar bulunmaktadır. Ayrıca ailelerin 

aile yükleri ile ilgili araştırmalar yapılmış ve ölçek geliştirilmiştir. Fakat yapılan 

araştırmalarda örneklem çocukların tanıları açısından sınırlı tutulmuştur. Bu 

yapılan çalışmada ise örnekleme tanısal açıdan sınırlama getirilmemiş ve aile 

yükünü etkileyebilecek gelişimsel bozukluklar tümüyle ele alınmıştır. Ayrıca aile 

yükünü etkileyebilecek çocuğa sahip annelerin psikolojik dayanıklılıkları 

incelenmiştir. Literatürde gelişimsel bozukluğu olan çocuğa sahip annelerde bu 

kavram ile ilişkilendirilmiş bir araştırmaya rastlanmamıştır. 



6
 

Bu araştırmanın sonucunda, psikolojik dayanıklılık kavramına ve aile yüküne 

olumlu ve olumsuz etki eden faktörler gözden geçirilmiştir. Özel eğitime 

gereksinimi olan çocuğa sahip anneler için bu faktörler göz önüne alınıp, başa 

çıkma becerilerini geliştirici, psikolojik dayanıklılığı artırıcı ve aile yükünü azaltıcı 

programlar hazırlanabilir ve uygulamaya geçirilebilir. 

 
 

1.5.   Sayıltılar 
 

1.   Katılımcılar tüm sorulara içten ve kendilerine en uygun cevabı vermişlerdir. 
 

2.   Araştırmada   kullanılan   ölçekler,   ölçülmesi   amaçlanan   değişkenleri   ölçer 

niteliktedir. 

1.6.   Sınırlılıklar 
 
 

1. Araştırma özel eğitim alan çocukların anneleri ile sınırlıdır, özel eğitime gereksinimi 

olan fakat özel eğitim almayan çocukların anneleri araştırma dışında tutulmuştur. 

 
2. Araştırma özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip anneler üzerinde yapılmıştır. 

Babalar araştırmanın dışında tutulmuştur. 

 
3.  Araştırma  İstanbul  ili  içindeki  özel  eğitim  ve  rehabilitasyon  merkezlerinde 

yapılmıştır. 

 
1.7. Tanımlar 

 
 

1.7.1. Özel Eğitim 
 
 

Özel gereksinimi olan çocuklar kavramı, bedensel özellikleri ve/veya öğrenme 

yetenekleri normalden farklılaşan çocuklar için kullanılmaktadır. Bu farklılıkların 

derecesi bir çocuğun özel gereksinimi olup olmadığı ve özel eğitim hizmeti için 

seçilebilir olup olmadığını belirler. Bu çocukların eğitimden faydalanabilmeleri ve 

ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bireyselleştirilmiş eğitim programlarına ve ilgili 

hizmetlere gereksinim duyarlar. Özel gereksinimi olan çocuklar terimi bu anlamda 

bütünleştirici bir terimdir. Öğrenme ve/veya davranış problemi olan, fiziksel 

yetersizliği ya da duygusal bozukluğu olan ve zihinsel olarak üstün ya da özel 

yetenekli çocuklar bu gruba girerler. Özel eğitim alanında kullanılan özürlü, engelli 

gibi terimler özel gereksinimi olan birey teriminden daha kısıtlayıcıdır (Akçamete, 

2009: 32). 
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1.7.2. Aile Yükü 
 
 

Yüklenme, engelli bir çocuğa bakım veren kişinin/annenin engelli çocuğa 

yönelik bakım verirken yaşadığı öznel algıları veya bireysel tepkileridir. Bakım 

verenin algıladığı duyguları, fiziksel sağlığı, ekonomik durumu ve sosyal yaşamı 

kapsayan bir kavramdır (Chou, 2000). 

 
1.7.3. Psikolojik Dayanıklılık 

 
 

Olumsuz yaşantılar karşısında güçlü kalabilmedir. Literatürde psikolojik 

sağlamlık olarak da geçen psikolojik dayanıklılık kavramı, bir olumsuzluk durumuna 

(boşanma, terör, doğal afetler, yoksulluk, bozuk aile düzeni, şehir değiştirme/ taşınma) 

maruz kalındığında risk faktörleri ile koruyucu faktörlerinin etkileşimi sonucu ortaya 

çıkmış dinamik süreç içinde, kişinin hayatındaki bu değişikliklere uyum sağlamasını 

içermektedir (Luthar ve diğ., 2000). 
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BÖLÜM II 
 
 
 
 
 

İLGİLİ LİTERATÜR 
 
 

Bu bölümde özel eğitime gereksinimi olan çocuk, aile yükü,   psikolojik 

dayanıklılık kavramları ile ilgili literatür yer almaktadır. 

 
2.1. Özel Gereksinimli Bireyler 

 
 

Ülkemizde 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik 2009 yılında revize edilmiştir. Özel 

Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2009)’a göre özel gereksinimli bireyin tanımlaması 

şu şekilde yapılmaktadır; çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim 

yeterlilikleri açısından akranlarından beklenen düzeyden anlamlı farklılık gösteren 

bireyler özel gereksinimli bireylerdir. 

 
Özel gereksinimli olarak tanımlanan bireylerin bedensel özellikleri veya 

öğrenme becerileri, bu çocukların eğitiminde bireyselleştirilmiş eğitim programlarının 

hazırlanmasına  gereksinim  duyacak  kadar  farklılık  gösterebilmektedir  (Eripek, 

2005:1-14). 
 
 

Tanımlamanın içinde dikkat edilmesi gereken kavramlar vardır. Bu kavramlar 

arasında yetersizlik ve engel kavramları vardır. Yetersizlik, bir şeyi yapmada yeterli 

olmama, belirli davranışlarda sınırlı olan kapasiteyi ifade etmektedir. Engel kavramı 

ise, yetersizliği ya da özrü olan bireyin çevreyle olan etkileşiminde karşılaştığı 

problemleri ifade etmektedir. Yani engel, kişinin yetersizliğinden de kaynaklanabilir 

çevreden de kaynaklanabilmektedir (Eripek, 2005:1-14). 

 
Bu araştırmanın içine dâhil edilen özel gereksinimli bireylerin yetersizlik türleri, 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2009)’ne göre şu şekilde açıklanmıştır: 
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1. Zihinsel Yetersizlik: 18 yaşından önce ortaya çıkan zihinsel işlevler ile 

kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde anlamlı sınırlılıklar görülen 

yetersizlik durumudur. 

2.  Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin eğitim dönemi içinde, sınırlı 

seviyede destek eğitim hizmetleri ve özel düzenlemelere ihtiyacı olması 

durumudur. 

3.   Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin temel akademik, günlük yaşam ve 

iş becerilerinin kazanılmasında yoğun özel eğitim ihtiyacı olması durumudur. 

4.   Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin öz bakım becerilerinin öğretimi de 

dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve daha 

yoğun özel eğitim ve destek hizmet ihtiyacı olması durumudur. 

5.   Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: Bireyin zihinsel yetersizliği yanında 

başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaşam ve temel 

akademik becerilere sahip olmamasından dolayı yaşamı boyunca bakım ve 

gözetim ihtiyacı olması durumudur. 

6.  Ortopedik Yetersizlik: İskelet, kas ve eklemlerdeki hastalık, bozukluk ve 

yetersizlikten dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun 

olumsuz yönde etkilenmesi durumudur. 

7. Birden Fazla Alanda Yetersizlik: Gelişim dönemi içinde, bireyin eğitim 

performansını ve sosyal uyumunu yoğun biçimde olumsuz yönde etkileyen, 

birden fazla alanda görülen yetersizlik durumudur. 

8.  Süreğen Hastalık: Gelişim dönemi içinde, bireyin, sürekli bakım ve tedavi 

gerektiren hastalığı nedeniyle eğitim performansının ve sosyal uyumunun 

olumsuz yönde etkilenmesi durumudur. 

9.  Otizm: Erken çocukluk döneminde görülmeye başlayan, sosyal etkileşim ve 

iletişim bozukluğu ile ilgi ve etkinliklerin belirgin sınırlılığı gibi özelliklerle 

kendini gösteren yaygın gelişimsel bozukluk durumudur. 

 
2.1.1. Zihinsel Yetersizlik 

 
 

Zihinsel yetersizlik, büyüme ve gelişme sürecindeki farklılıkları ifade 

etmektedir. Zihinsel yetersizlik gösteren bireyler, bilişsel büyüme hızında ve bireylerin 

en son ulaştıkları bilişsel işlev düzeyinde diğer bireylerden farklılık gösteren 

bireylerdir (Eripek, 2009:55-57). 
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Zihinsel engelli olan bir çocuğun genel özellikleri şu şekildedir; 
 
 

1-  Belleği  zayıftır,  kısa  süreli  belleğindeki  bilgileri  uzun  süreli  belleğe 

geçirmede güçlükler yaşar. 

 
2-  Akademik başarıları yavaştır. 

 

3-  Okula giden zihinsel engelli çocuk, normal zekaya sahip bir çocuğun bir 

yıl içinde tamamladığı süreci tamamlayamaz. 

4-  Zihinsel  engelli  çocuğun  dil  gelişimi  de  yavaştır.  Gecikmiş  konuşma 

sıklıkla görülür. 

5-  Kendini ifade edemeyebilir. 
 

6-  Fiziksel olarak bazı devinimsel hareketler yapar (Korkmaz, 2000a: 92). 
 
 
 

Zihinsel yetersizliği olan bireylerde aşırı hareketlilik, dikkati sürdürememe, 

kaygı bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, psikotik bozukluklar, kişilik 

bozuklukları gibi bir takım davranış bozuklukları görülebilmektedir. Ayrıca beden 

sağlığı ile ilgili problemler ve tedavi süreçleri için alınan ilaçlar dikkat ve 

konsantrasyon açısından zarar verici olabilirler. Bu da sosyal becerilerin daha yavaş 

ve daha sınırlı kazanılmasına ve uygunsuz davranışların sergilenmesinde artışa sebep 

olabilmektedir (Eripek, 2009:52). 

 
2.1.2. Fiziksel Yetersizlik 

 
 

Fiziksel yetersizliklerden bazıları şunlardır; 
 
 

Kuaripleji: Hareket, duyu, seksüel fonksiyonların ve en temel bedensel 

işlevlerin kayıplarının söz konusu olduğu bu rahatsızlıkta kişinin akut dönemi 

geçtikten sonra meslek yaşamları, aile ve sosyal ilişkileri bozulmaktadır. Ayrıca kişide 

endişeler başlayabilir, fiziksel hastalığa uyum güçlüğü, depresyon ya da kayıp/yas 

reaksiyonu görülebilir (Aydıner ve Kulaksızoğlu, 1999). 

 
İnstabil bir servikal omurga yaralanmasından sonra felç ve metabolik 

komplikasyonlar görülebilir ve ölümle sonuçlanabilir (Talu, 2004). 

 
Serebral Palsi: Fetusun intrauterin döneminde, gelişimi doğum sırasında ya da 

doğum sonrasında süren beyin dokusunun sebep olduğu hareket ve postüre zarar veren 

bir rahatsızlıktır (Sade ve Otman,1997). 
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Serebral Palsi, motor bir rahatsızlıktır fakat bunun yanında sıklıkla mental 

gerilik, epilepsi, görme, işitme, konuşma ve beslenme problemlerine rastlanmaktadır 

(Kabakuş ve diğ., 2005). 

Multipl Skleroz: Genç erişkinlik döneminde ataklar halinde gerçekleşen veya 

ilerleyici olabilen, merkezi sinir sistemine ait çeşitli belirti ve bulgular ile karakterize 

bir rahatsızlıktır (Emre ve diğ., 2003). 

Yukarıda belirtilen rahatsızlıklar gibi birçok rahatsızlık bedensel yetersizliğe 

sebep olmaktadır. 

2.1.3. Otizm Spektrum Bozukluğu 
 

Otizmli çocukları tanımlamak için kullanılan birçok davranış özellikleri 

bulunmaktadır fakat genellikle hiçbir otizmli çocukta bu davranış özellikleri tümü ile 

bulunmaz ve sıklıkla hepsi bir anda görülmez (Korkmaz, 2001). Otizm spektrum 

bozukluğuna bazı davranış problemleri eşlik eder. Bu davranış problemleri arasında; 

aşırı hareketlilik, saldırganlık, kendine zarar verici davranışlar, uygunsuz korkular, 

öfke nöbetleri, aşırı sinirlilik, inatçılık, tekrarlayıcı tikler, uyku ve yeme sorunları, 

cinsel taciz, mastürbasyon, banyo ve berber sorunları, eşya, kişi veya eyleme yönelik 

takıntılar yer almaktadır (Korkmaz, 2000b: 151). 

 
Günümüzde özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip ailelerin ekonomik, 

fiziksel, duygusal, sosyal, zaman gereksinimi gibi durumlar ile ilgili yoğun sıkıntılar 

yaşadığı görülmektedir. Bu sıkıntıların yaşam boyu sürmesinden ve çocuğun aileye 

bağımlı bir hayat sürüp sosyalleşmeyi gerçekleştirememesinden dolayı, özel 

gereksinimli bir çocuğun varlığı ailenin düzenini bozmakta ve belirli yapılarda 

değişime sebep olmaktadır. 

 
2.2. Aile Yükü 

 
 

Yük kavramı ilk olarak, 1966 yılında Grad ve Sainsbury tarafından zihinsel 

rahatsızlıkları olan bireyleri koruma komitesinin bir çalışmasında yer almıştır. Sağlığı 

yerinde olmayan bir üyeye sahip ailenin, ödediği bedel olarak tanımlanmıştır (Chou, 

2000). Aile yükü bir kavram olarak ilk kez Hoenig ve Hamilton tarafından 1966’da 

tanımlanmıştır. Hoenig ve Hamilton (1966), aile yükünü subjektif yük ve objektif yük 

olmak üzere iki boyuta ayırmıştır. Objektif yükü, sosyal aktivite ve etkinliklere 

katılımı olumsuz yönde etkilemesi olarak belirtmiştir. Subjektif yükü ise, bir bakım 
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veren olarak yerine getirilmesi gereken bütün işleri yerine getirmesi gerekliymiş gibi 

bir his uyandırması olarak belirtmiştir (akt. Chou, 2000). 

 
Bu araştırmada aile yükü kavramı, özel eğitime gereksinimi olan çocuklara 

bakım veren aileler üzerinden araştırılmış ve tanımlanmıştır. Özel eğitime gereksinimi 

olan çocuklar ömür boyu bakıma ihtiyacı olan, ailesi tarafından farklı yönlerde 

desteklenen bireylerdir. Bu sebeple bakım veren ailenin hayatına bazı olumlu ve 

olumsuz etkileri olmaktadır. Genellikle düzeltilemeyen, süreklilik gösteren ve 

değiştirilemeyen yetersizlikler bakım veren ailenin işlevlerini sınırlandırır ve böylece 

ailede zorlanmalara sebep olur. Özel gereksinimi olan çocuğa ebeveynlik yapmak bazı 

özel sorunlara sebep olmaktadır. Bu çocuklar, genellikle yaşam boyu süren günlük 

bakım gereksinimlerini ve sıkça yaşanan davranış problemleri nedeniyle ebeveynlerin 

güçlüklerini arttırmaktadır  (Kaner, 2004). Yani ailede hasta veya engelli bir kişinin 

olması, özellikle bu kişinin çocuklardan birinde olması ailenin işlevselliğini bozar 

(İçmeli ve diğ., 2008). Corbin ve Strauss(1988)’e göre ailelerin en sık ifade ettikleri 

duygu aşırı yük altında hissetmeleridir (akt. Chou, 2000). 

 
Engelli çocuğa sahip olan anneler, sağlıklı çocuğa sahip olan annelere kıyasla 

çocuklarının annelerine daha çok bağımlı olduklarını, kendi kendilerini 

yönetemediklerini, aile içinde daha fazla sorumluluk gerektirdiklerini, aileye genel 

anlamda sağlıklı çocuktan daha çok zorluk yaşattıkları için stres yaşadıklarını ifade 

etmişlerdir (Uğuz ve diğ., 2004). 

 
Aileler psikolojik, duygusal, sosyal, ekonomik ve fiziksel güçlükler 

yaşamaktadır. Fakat bu zorluklar bazı değişkenlere göre değişmektedir. Engelli 

çocuğun cinsiyeti, yaşı, engelinin türü ve derecesi, ebeveynlerin yaşı, sosyoekonomik 

düzeyleri, birlikte ya da ayrı olmaları, aldıkları sosyal destek gibi özellikler 

ebeveynlerin duygu durumlarında belirleyici olmaktadırlar (Aysen ve Özben, 2007). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan bir çocuğa sahip olmak, gereksinimi ne yönde 

olursa olsun bir takım özel güçlükleri de beraberinde getirmektedir. Bu güçlükler, 

psikolojik durum, maddi durum, eğitim durumu, yaşam tarzı( sosyo-kültürel ve boş 

zamanları değerlendirme biçimi vb.), aile çevresi ve sosyal çevre ile ilişkiler de 

meydana gelen değişiklikler olarak gruplanabilir (Özşenol ve diğ.,2003). Literatür 

incelendiğinde aile yüklenmesi genel olarak psikolojik yüklenme, fiziksel yüklenme, 
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sosyal yüklenme ve ekonomik yüklenme olmak üzere dört ana başlıkta 

değerlendirilmiştir(Chou, 2000). 

 
2.2.1. Ekonomik Yük: 

 
 

Çocuğun gelişimi, eğitimi, günlük bakımını ve tedavisinin oluşturduğu 

ekonomik güçlükler de aileleri çeşitli güçlüklerin içine sokmaktadır (Özşenol ve diğ., 

2003). 
 
 

Özel okullar ve tıbbi bakım çocuğun gelişimini en iyi seviyede sağlamak için 

gereklidir fakat bunlar pahalı olabilmektedir (Sarı, 2007). 

 
Çocuğun süreğen hastalığı, anne-babaların çalışma gücü ve dolayısıyla ailenin 

ekonomik gücünü etkiler. Hastalık ve gereksinimler, ailelerin normalden daha fazla 

evde bulunmalarını ve çalışmasını gerektirdiğinden aileye ek bir yükümlülük 

getirmektedir (Er, 2006). 

 
Yaşanan ekonomik güçlükler aileyi psikolojik olarak da etkilemektedir. 

Hastalık, çocuklarını nasıl yetiştireceklerini, boş zamanlarını nasıl geçireceklerini ve 

aile üyeleri ile ilişkilerini değiştirebilir. Ailelerin çoğunun boş zamanı yoktur. Bu 

sebeple çocuk bakıcısı bulmaya çalışabilirler. Çocuk bakıcısı bulmak sağlıklı bir 

çocuğa bakıcı bulmaktan daha zordur, çünkü bakıcı daha yüksek ücret isteyebilir ve 

hasta bir çocuğa bakmayı tercih etmeyebilir (Er, 2006). Bu da ailelerin yaşadığı bir 

diğer sıkıntıdır. 

 
Ebeveynler ekonomik zorlukların yanında kişiler arası ilişkilerinde hatta 

evliliklerinde de sorunlar yaşamaktadırlar. Özel gereksinimi olan çocuğun bakımı için 

gerekli olan fazla para, zaman, enerji gereksinimleri ve bunlarla beraber yaşanan 

duygusal sıkıntılar ebeveynlerin stres yaşamalarına sebep olmaktadır (Küçüker, 2001). 

 
Bu aileler özel eğitim hizmetlerinin, bakımın, ilaçların ve özel tedavi 

yöntemlerinin oldukça pahalı olmasından dolayı maddi problemlerle karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Özellikle aileler maddi sorunlarına çözüm bulamadıklarında eğitimden 

hatta tedaviden tamamen vazgeçebilmektedirler (Sucuoğlu, 1995). 

 
2.2.2. Psikolojik Yük: 
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Normal özelliklere sahip bir bebek bekleyen aileler, özel gereksinimli bir 

çocuk sahibi olduklarında, gelecekle ilgili umutlarını, beklentilerini ve planlarını 

değiştirmek zorunda kalırlar (Yıldırım-Doğru ve Arslan, 2008). Engelli bir çocuğa 

sahip olma demek engelli bir çocuğun dünyaya gelmesiyle yaşanan kaybı temsil 

etmektedir. Engelli bir çocuk sahibi olan aileler idealize ettikleri çocuklarının kaybını 

yaşarlar ve engelli çocuklarının gelişimi boyunca da kederlidirler (Akkök, 2005). 

Ölüm fiziksel bir kayıp olarak değerlendirilirken, ailede yetersizliği olan bir çocuğun 

doğmasının anne-babalar tarafından ideal çocuğun yitimi olarak değerlendirildiği 

belirtilmektedir. Bu kayıpta önemli olan, gerçek anlamda bir çocuğun ölmesi değil, 

ailelerin çocuk için var olan hayallerinin ve umutlarının ölmesidir ( Rarity,2007 akt. 

Karpat ve Girli, 2012). 

 
Anne babaların özel eğitime gereksinimi olan bir çocuğa sahip olduklarında verdikleri 

tepkileri açıklayan modeller şu şekildedir; 

 
2.2.2.1.Zamana Bağlı Model 

 
 

Fortier ve Wanlass (1984) zamana bağlı model yaklaşımının bir modelini 

ortaya atmışlardır. Bu modelde engelli çocuk anne babalarının tepkileri açıklanmaya 

çalışılmıştır (akt. Er, 2006). 

 
Fortier ve Wanlass (1984) ’a göre aileler şu aşamalardan geçmektedir; şaşkınlık, 

inkar, keder, dikkati odaklama ve kapanıştır. 

 
Şaşkınlık: Ebeveynler için krizin başlangıcı sayılmaktadır. Bu evre en kısa süren 

evredir ve çocuğa tanı konulmasından kısa bir süre sonra ikinci evreye geçilir. Bu 

evrede aile düzeni bozulur ve endişe hissedilir. 

 
İnkar: İnkar bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkar. İnkar davranışı genel 

olarak ailelerde tanıyı yanlışlamak için ikinci bir yol arama olarak ortaya çıkar. Aileler 

tanının yanlış olduğunu ümit eder ve dileklerinin gerçekleşmesi hayalini kurarlar. 

Durumun gerçekliği ile yüzleşmede ailelere zaman kazandırır. 

 
Keder: Kızgınlık, hüzün ve suçluluk olarak dışa vurulur. Çocuklarına konulan tanı 

sebebiyle başkalarını suçlama davranışı görülür. Başa çıkma yöntemleri yeterince 

kavrandığında keder evresi sona erer. 
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Dışarıya Odaklanma: Ebeveynler bu evrede uygun başa çıkma stratejileri geliştirirler. 

Dışarıdan gelen yardımları kabul ederler ve hayatlarını gerçekçi bir şekilde 

yaşayabilirler. 

 
Kapanış: Zamana bağlı modelin son evresidir. Bu evre içinde hastalığın gerçekliğini, 

hayatlarını zorlaştırdığını ve zorlaştırmaya devam edeceğini kabul ederler (akt. Er, 

2006). 
 
 

2.2.2.2.Süreğen Hüzün Modeli 
 
 

Olshansky (1962)’ye göre, engelli bir çocuğa sahip ailenin tepkisi zamana bağlı 

modele göre farklıdır. Bu yaklaşıma göre ebeveynler kapanış evresine geçemezler. 

Süreğen hüzün bu modelde, trajik bir olaya verilen doğal bir tepki olarak tanımlanır. 

Kapanış evresi kabullenme anlamına geldiği için, anne babaların bu evreye geçmeyi 

başaramadıklarını belirtir. Anne babalar suçluluk duygusunun üstesinden gelemezler 

ve çocuklarını desteklemek için gösterdikleri çaba kabullenme anlamına gelmez (akt. 

Er, 2006). 

 
2.2.2.3.Birleşik Bir Model 

 
 

Copley ve Bodensteiner (1987) bu modeli oluştururken zamana bağlı modelin 

çerçevesini ve süreğen hüzün modelinin özelliklerini birleştirmişlerdir. Zamana bağlı 

modeldeki gibi ebeveynlerin şaşkınlık, inkar ve keder evrelerini yaşadıklarını 

savunurlar. Bu evreyi de birinci evre olarak tanımlarlar ve bu aşamada duygusal iniş 

çıkışların yoğun olması sebebiyle Roller- Coaster Road olarak tanımlamışlardır. İkinci 

evre dışarıya odaklanma ve kapanış evresinin özelliklerini taşır. Bu evre ebeveynlerin 

çocuğun engelini ve uzun vadedeki sonuçlarını kabul etmeye başladıkları evredir. 

Anne babalar bu evre içinde çocuğunu oldukları gibi kabul ederler ve onlarla 

mutluluğu yakalarlar. Aile bu evrede yeterli başa çıkma stratejileri geliştirir ve 

yaşadıkları kriz dönemlerini başarılı bir şekilde çözümlerler. Bu modelde bazı 

ebeveynlerin birinci evreden (Roller-Coaster Road) hiçbir zaman çıkamadıkları 

belirtilir (akt. Er,2006). Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin yaşadıkları 

psikolojik durumları açıklamak için oluşturulmuş bu modellerde de görüldüğü gibi 

aileler sağlıklı bir çocuğun dünyaya gelmesinden farklı duygular yaşarlar. 
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Engelli çocuğu olduğunu öğrenen ailelerde bazı yaşamsal değişiklikler 

meydana gelmektedir. Bu ailelerin yaşam amaçlarını gözden geçirdikleri, yapmak 

istedikleri bir çok şeyi erteledikleri veya tamamen vazgeçtikleri gözlenmiştir (Özşenol 

ve diğ.,2003). Özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmak, sağlıklı bir çocuğa sahip 

olmaktan daha fazla sorumluluk gerektirmektedir. Ailenin yaşamı çoğu zaman engelli 

çocuğun gereksinimlerini karşılamakla geçmektedir. Bu gereksinimleri karşılarken 

anne babaya göre daha fazla sorumluluk altındadır. İlgisini, zamanını ve enerjisini 

engelli çocuğuna yöneltmek zorundadır. Bu sebeple eşinden ve diğer çocuklarından 

uzaklaşabilmekte ve diğer çocuklarında uyum ve davranış problemleri olabilmekte, 

evlilik ilişkisinde bozulmalar görülebilmektedir (Küçüker, 1993). 

 
Yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre; özel gereksinimli bir çocuğa sahip 

annenin psikolojik durumu çocuğun gelişim seviyesine göre değişmektedir.  Zihinsel 

engelli çocukların annelerinin çocuk yetiştirme tutumlarının incelendiği bu 

araştırmada çocukları sadece özel eğitim kurumlarına devam eden anneler, diğerlerine 

göre ev kadınlığı rolünü daha fazla reddetmişlerdir. Engelli olan çocuğunun normal 

gelişim gösteren çocukların devam ettiği okullara devam etmeleri ve onlarla aynı 

eğitim ortamında eğitim almaları, anneleri rahatlatmakta, çocuklarını daha yeterli ve 

değerli bir birey olarak algılamalarını, kabul etmelerini kolaylaştırmaktadır. Böylece 

çocuklarına karşı algıları değişmektedir. Çocuğunu daha yeterli ve değerli birey olarak 

algılayan anneler özel gereksinimli çocuğu ile vakit geçirmekten, çocuğundaki 

ilerlemeleri takip etmekten zevk duymakta ve çocuğunu eğitim açısından daha fazla 

desteklemektedir. Bu yaşantının yarattığı güven duygusunun ve mutluluğun, annenin 

ev kadınlığı rolündeki mutluluğunu da olumlu yönde etkilemekte ve özel eğitim ile 

birlikte normal gelişim gösteren çocuklar ile birlikte eğitim alan çocuğa sahip 

annelerin ev kadınlığı rolü üzerindeki kabullenici tutumlarının arttığı görülmektedir 

(Ünal ve Baran, 2010). 

 
Ailelerin yaşadıkları sorunlar ve çatışmalar okula başlama, ergenliğe girme vb. 

gibi engelli çocuğun gelişiminin kritik dönemlerinde yeniden canlanmaktadır 

(Küçüker, 1993). Anneleri psikolojik açıdan etkileyen bir diğer yön ise çocuklarının 

gelecekleri ile ilgili yaşadıkları kaygıdır. Yapılan bir araştırmada ergenlik döneminde 

Down  Sendromlu  çocuğu  olan  annelerin,  gelecekte  çocuklarının  evlenip  yuva 
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kuramayacak olmaları ve erkek çocuklarının askere gidemeyecek olmalarından dolayı 
 

üzüntü yaşadıkları tespit edilmiştir (Sarı ve diğ. ,2006). 
 
 

Annelere psikolojik olarak yük olan bir diğer yön ise çocuklarının kendi 

başlarına günlük yaşamlarını devam ettirememeleridir. Anne babaların bir yandan bu 

çocukların gereksinimleri ile ilgilenme, tehlikeleri tanımayan çocuğu sürekli 

denetleme ve diğer yandan, ailenin özel gereksinimli çocuğun haricindeki diğer 

bireylerinin de gereksinimlerini karşılamaya çalışma, aile ortamında düzeni devam 

ettirmeye çalışma gibi zorluklar yaşamaktadır (Yıldırım ve Conk, 2005). 

 
Aile üzerindeki bu yükler aile içi ilişkileri de etkilemektedir. Ailenin sıklıkla 

tartıştığı konular şu şekilde belirlenmiştir; hastalığın maliyeti, anne-baba ve diğer aile 

üyeleri tarafından sağlanan günlük bakım masrafları, ek önlem ve tedaviler ile ilgili 

problemler, çoğu durumda uzun süreli takibin tahmin edilememesi, çocukları etkileyen 

ağrı ve sıkıntı ile çoğu çocukluk çağı hastalığını etkileyen izolasyondur (Er, 2006). 

 
Aileler çocuklarının hayatlarını etkilemesiyle yaşadıkları psikolojik sorunların 

dışında kendi içsel dünyalarında da bir takım problemler yaşamaktadırlar. Özürlü bir 

çocuğa sahip olan aile geçmişteki bazı olaylar nedeniyle cezalandırıldıklarını 

düşünerek suçluluk ve pişmanlık yaşayabilirler. Bazıları sağlıklı bir hamilelik dönemi 

için gerekli olan fiziksel, duygusal ve sosyal şartların yerine getirilmediğine inanabilir. 

Hatta daha ileri yaşlarda engelli olduğu tespit edilen çocukların ailelerinde, bu durumu 

fark edemedikleri için veya çocuğa gereken ilgiyi ve anlayışı göstermedikleri için 

kendilerini suçlayabilirler (İçmeli ve diğ., 2008). 

 
2.2.3. Fiziksel Yük: 

 
 

Yetersizliği olan çocuklar daha fazla bakıma ihtiyaç duyarlar ve özellikle öz 

bakım ihtiyaçları ile ilgili daha fazla bakım talep ederler (Kaner, 2004). 

 
Engelli bir çocuğun öz bakım becerilerini yerine getirememesi ve bedensel 

engelli bir çocuğun aileye bağımlı bir halde yaşaması ailenin yüklerindendir. 

 
2.2.4. Sosyal Yük: 

 
 

Çocuklardaki davranış problemlerin varlığı da aileleri olumsuz yönde 

etkilemektedir. Çocukların problem davranışları var ise aileler sosyal ortamlardan geri 
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çekilmektedir. Yapılan bir araştırmadan elde edilen bulgulara göre ailelerin 

çocuklarıyla günlük yaşamda pek çok problem davranış yaşadıkları belirlenmiştir. 

Çalışmada anneler sıklıkla nesneleri atma-fırlatma, başkalarını rahatsız etme, 

kendisine zarar verme, saç çekme ve tükürme, kendisine ait olmayan eşya ve 

oyuncakları sahiplenme gibi problem davranışlarla karşılaştıklarından bahsetmişlerdir 

(Özen ve diğ. ,2002). Bu tür problem davranışlara maruz kalan aileler günlük yaşamda 

kendilerini kısıtlamaktadır ve sosyal ortamlara girmeleri zorlaşmaktadır. 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip ailelerin bazı sosyal yükleri ve 

işlerinde artış olmaktadır. Ailede artan iş, hareket kısıtlanması olan çocuğun taşınması, 

hastalığa özel tedaviler, gerekli servislere götürülmesi sebebiyle olmaktadır. Bu da 

çoğu ailede, anne babaların ev dışındaki işlerini sınırlandırır (Er, 2006). 

 
Aileler kendilerine yönelen tepkilerden korunmak, etkilenmemek ve daha az 

zarar görmek için sosyal ilişkilerini sınırlandırmaktadırlar (Sarı, 2007). 

 
Engelli çocuk, bazı gelişim alanları açısından yetersiz olmasından ötürü 

ebeveynlerine değişen derecelerde bağımlıdır. Bu durum aile için sürekli başa çıkma 

kaynağı gerektiren bir stres kaynağıdır (Bilal ve Dağ, 2005). Çocuklarından ayrı vakit 

geçiremeyen anne babalar, engelli çocuğu olan anne babaların gereksinimlerinin 

belirlenmesi amacıyla yapılmış bir araştırmada, anne babalar tüm gün okul 

gereksinimini en temel ve tek gereksinim olarak bildirmişlerdir (Sucuoğlu, 1995). 

 
2.3. Psikolojik Dayanıklılık 

 
 

Aşırı derecede yoksun kalma, ciddi tehlikelere ve büyük streslere maruz kalma 

gibi travmatik durumlar insana zarar vermesine ve acı çekmesine neden olsa da, bazı 

insanlar bu sıkıntılı durumları yönetebilir ve tamamen iyileşme gösterebilir. Bu eşsiz 

yetenek psikolojik dayanıklılık olarak adlandırılmaktadır (Truffino, 2010). 

 
Psikolojik dayanıklılık kavramının popülerliği giderek artmasına rağmen, 

evrensel olarak kabul gören bir psikolojik dayanıklılık kuramı bulunmamaktadır 

(Karaırmak, 2006). Psikolojik dayanıklılık hala sosyal çalışma, epidemiyoloji, eğitim 

ve psikoloji gibi birçok disiplin tarafından tam olarak geliştirilmemiş ve içerdiği 

faktörler net olarak belirlenmemiştir (Truffino, 2010). 
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Psikolojik dayanıklılık kavramı, yüksek risk grubuna giren bireylerin, olumsuz 

yönde sonuçlanması beklenen olaylara karşı daha iyi sonuçlamaları, stresli olaylarla 

başa çıkabilmelerini ve uyum gösterebilmelerini ve travmatik deneyimler karşısında 

hızlıca toparlanabilmelerini içermektedir (Masten, 1994). 

 
Psikolojik dayanıklılık, anlamlı risk veya sıkıntı durumunda pozitif uyum 

süreçlerini içerir. Psikolojik dayanıklılık, insan hayatı hakkında yapılan çıkarımdır. Bu 

çıkarım iki temel yargıyı içermektedir. Bunlar; 

 
1-  İyi olma hali, 

 
 

2-  Şimdi veya geçmişte üstesinden gelinebilecek riskli veya sıkıntılı bir durumun 

olmasıdır (Masten ve Coatswart, 1998). 

 
Psikolojik dayanıklılığı tek bir boyutta açıklamak mümkün değildir. Psikolojik 

dayanıklılık dinamik bir süreçtir ve geliştirilebilir. Mutlaka zorlu yaşam koşullarına 

maruz kalınması gerekmektedir ve bunlarla etkili baş edebilmeyi, uyum sağlamayı ve 

yeterlik süreçlerini içerir. Ayrıca psikolojik dayanıklılığın gelişebilmesi için birey risk 

ya da zorluğa maruz kalmalı, duruma uyum sağlayarak durumdan çıkabilme başarısını 

gösterebilmeli ve psikolojik dayanıklılığın koruyucu faktörlerinden olan bir takım 

kişilik özelliklerini göstermelidir (Gizir, 2007; Gürgan, 2006). 

 
2.3.1. Psikolojik Dayanıklılık İlgili Kavramlar 

 
 

Kırılganlık veya zayıflık (vulnerability) sıkıntı verici deneyimlerin olumsuz 

etkilerine direnebilme ile tam olarak bağlantılıdır. Bu yüzden kırılganlık veya zayıflık 

psikolojik dayanıklılık ile ters orantılıdır. Buradaki kırılganlık ve zayıflık duygusal, 

bilişsel ve sosyal alanlar ile değerlendirilmelidir (Truffino, 2010). 

 
Zihinsel dayanıklılık kavramı da psikolojik dayanıklılık kavramı ile ilişkili olan 

bir diğer kavramdır. Jones ve diğerleri (2007) , zihinsel dayanıklılığın 4 boyutunu 

belirlemişlerdir; 

 
1-  Davranış biçimi ( inançlar ve uyum sağlama) 

 
 

2-  Eğitim 
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3- Rekabet (baskıyı yönetebilme, inanış, duygusal düzen, farkındalık, duyguları ve 

düşünceleri kontrol edebilme, durum yönetebilme) 

 
4- İleri rekabet (başarıyı ve başarısızlığı yönetebilme) (akt. Truffino, 2010). 

 
 

Psikolojik dayanıklılık ile ilişkili olan kavramlar arasında koruyucu faktörler 

ve risk faktörleri yer almaktadır. Risk faktörleri, sıkıntılı durumlarda verilen olumsuz 

yanıtların sıklığını arttıran kişisel ve çevresel değerler olarak açıklanabilir. Koruyucu 

faktörler ise stresi yönetmeyi çatışmalara dayanma yeteneğini destekleyen 

kaynaklardan oluşan bir takım değerlerdir. Bu faktörlerin etkisi, risk içeren bir durum 

olduğunda dengeleyici yani hafifletici, azaltıcı, yok edici olarak görülür (Truffino, 

2010). 
 
 

Psikolojik dayanıklılığın gelişebilmesi için risklere ve zorlu yaşamlara maruz 

kalınması ve bu riskli yaşam koşullarının oluşturduğu olumsuz etkilerinin azaltılması 

ve ortadan kaldırılması için koruyucu faktörlerin bulunması gereklidir. Yani psikolojik 

dayanıklılıktan bahsedebilmek için risk olmak zorundadır (Öz ve Yılmaz, 2009). 

Psikolojik dayanıklılık kavramı, olumsuz bir olaya maruz kalındığında (şehir 

değiştirme, taşınma, doğal afetler, terör olayları, boşanma, aile düzeninde bozulma vs.) 

kişinin hayatındaki bu değişikliğe uyum gösterme sürecidir. Bu sürece koruyucu ve 

risk faktörlerinin etkileşimi eşlik etmektedir (Luthar ve diğ., 2000). 

 
Koruyucu Faktörler: Psikolojik dayanıklılıkla ilgili önemli bir mekanizmadır. 

Yaşanan olumsuz deneyime karşı bireyin yapıcı etki vermesini kolaylaştıran faktörlere 

koruyucu faktörler denir (Karaırmak, 2006). 

 
Koruyucu faktörlerin, risk durumlarının yarattığı olumsuz etkiyi azalttığı ve 

uyum sürecini hızlandırdığı düşünülmektedir. Ayrıca içsel ve dışsal koruyucu 

faktörler, risk altındaki kişinin, gelecekte olumsuz yaşantıları yaşama ihtimalini de 

azaltmaktadır (Karaırmak, 2006). 

 
Psikolojik olarak sağlam olan çocuklar zorluklarla başa çıkmak için içsel 

kaynakları (gizil güçler gibi) ve dışsal kaynakları (sosyal destek gibi) kullanırlar. 

Bunlar içsel ve dışsal koruyucu faktörler olarak adlandırılırlar. Olumlu kişilik 

özellikleri, bireysel koruyucu faktörler kategorisine girmektedir (Karaırmak, 2006). 
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Masten ve Coasworth(1998)’e göre koruyucu faktörler bireysel faktörler, aile 

ile ilgili koruyucu faktörler ve aile ile ilgili olmayan koruyucu faktörler olmak üzere 

üç kategoride toplanabilmektedir; 

 
Bireysel Faktörler; Öz-yeterlilik, öz saygı, entelektüel kapasitenin yüksek olması, 

sosyal ilişkileri iyi kurabilme, uyum sağlayabilen biri olma, öz güven. 

 
Aile ile ilgili koruyucu faktörler; ailenin gelir düzeyinin iyi olması, ebeveynlerin iyi 

ebeveyn özellikleri sergileyebilmesi, anne- babanın yakın ilişkisi, aile bağlarının 

kuvvetli olması. 

 
Aile ile ilgili olmayan koruyucu faktörler; aileden olmayan bir yetişkin ile olumlu ve 

samimi bir ilişki, eğitimi iyi okullarda eğitim alma ve sosyal bir çevreye sahip olma. 

 
Psikolojik dayanıklılık araştırmaları, korunma, güvenlik, öğrenim fırsatları, 

aile sosyal desteği, bilişlerin olumlu gelişimine olanak sağlama, öz düzen becerilerinin 

gelişimi gibi erken çocukluk gelişimi için önemli olan etkenlerin psikolojik 

dayanıklılık ile olan ilişkisini araştırmaktadır (Masten ve Gewietz, 2006). 

 
Bakım veren ailelerin koruyucu faktörlerinden bir tanesi, sıkıntılı bir durumla 

karşı karşıya kaldıklarında olumlu düşünebilme yeteneklerinin olmasıdır. Hem 

koruyucu hem de risk faktörleri bakım veren ailelerin psikolojik dayanıklılığını direk 

etkilemektedir (Zauszniewski ve diğ., 2009). 

 
Risk Faktörleri: Olumsuz yaşam deneyimleri, maruz kalınan felaketler, kişinin 

psikolojik olarak sağlıklı bir hayat sürmesini etkileyecek her türlü olay psikolojik 

dayanıklılık için risk faktörü olarak karşımıza çıkar (Karaırmak, 2006). 

 
2.3.2.Psikolojik Dayanıklılığın Özellikleri 

 
 

Harvey (1996), psikolojik dayanıklılık kapasitesine zarar veren ve psikolojik 

dayanıklılık kapasitesini sağlamlaştıran özelliklerini belirlemiştir; 

 
1-  Travmatik yaşam deneyimlerinin hatırlanma süreçlerini kontrol edebilmek, 

 
 

2-  Duyguların ve hafızanın entegrasyonunu sağlayabilmek, 
 

3-  Travmayla bağlantılı duyguları düzenleyebilmek, 
 

4-  Semptomları kontrol edebilmek, 
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5-  Öz yeterlilik, 
 

6-  İç tutarlılık ( düşüncelerde, duygularda ve davranışlarda), 
 

7-  Güven ilişkilerini kurabilmek, 
 

8-  Travmanın etkilerini anlayabilmek, 
 

9-  Olumlu bir anlam geliştirebilmek (akt. Truffino, 2010). 
 
 

2.3.3.Psikolojik Dayanıklılığın Gelişim Süreci 
 

Psikolojik dayanıklılığın gelişim süreci ile ilgili cevaplanması gereken üç soru 

vardır; Bu yetenek doğuştan mıdır yoksa sonradan kazanılabilir mi? Herkes bu 

yeteneğe sahip olabilir mi? Bu yetenek stabil midir yoksa zaman içinde değişebilir mi? 

(Truffino, 2010). 

 
 

Psikolojik dayanıklılık, bireylerin davranışlarında ve yaşam örüntülerinde 

görülmesine rağmen bir karakter özelliği değildir (Masten ve Powell, 2003). Psikolojik 

dayanıklılık kavramının kişi üzerinde nasıl kullanılması gerektiğini Masten ve Powell 

(2003) şu şekilde açıklamaktadır; ‘Bu kişinin psikolojik dayanıklılık örüntüleri var’ 

veya ’Bu kişi psikolojik dayanıklılık özellikleri sergiliyor’ cümleleri psikolojik 

dayanıklılık özelliği sergileyen kişileri tanımlamak için uygun olan cümlelerdir. 

 
 

2.3.4.Psikolojik Dayanıklılığın Gelişimi 
 

Aile üyelerinin psikolojik dayanıklılık kapasitesinin gelişiminde aile anlamlı 

bir rol oynamaktadır. Black ve Lobo (2008) psikolojik dayanıklılığın gelişiminde rol 

oynayan önemli faktörleri; olumlu bakış açısı, manevi değerler, aile üyelerinin 

arasında iletişim ve anlaşma, esneklik, aile zamanı, mutluluğu paylaşma, varoluş 

kuralları ve rutinler olarak belirtmişlerdir (akt. Truffino, 2010). 

Psikolojik dayanıklılığı duygusal zeka ile ilişkilendiren bir çok araştırma 

yapılmıştır. 20.000 katılımcı içeren 80 çalışmanın meta analizinde duygusal zekâ ile 

psikolojik sağlık arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (Martins ve 

diğ., 2010). Duygusal zeka ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkiyi araştıran bir 

çalışmada, duygusal zeka ile stres arasında negatif ilişki bulunmuştur. Duygusal zekâsı 

yüksek olan insanların birçoğu stresli yaşam olaylarından dolayı sıkıntı yaşadıklarını 

daha az ifade etmişlerdir. Bu araştırmada 6 duygusal zekâ boyutu belirlenmiştir: 

 
1- Kendi duygularına dair farkındalık, 
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2- Başkalarının duygularına farkındalık, 
 

3- Duygularını ifade edebilme, 
 

4- Kendi duygularını kontrol edebilme, 
 

5- Kendi duygularının yönetebilme, 
 

6- Başkalarının duygularını yönetebilme (Armstrong ve diğ., 2011). 
 

Bu boyutların arasında psikolojik dayanıklılık ile ilişkili çıkan boyutlar ise şunlardır; 
 
 

1- Kendi duygularına dair farkındalık, 
 

2- Duygularını ifade edebilme, 
 

3- Kendi duygularını kontrol edebilme, 
 

4- Kendi duygularının yönetebilme (Armstrong ve diğ., 2011). 
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BÖLÜM III 
 
 
 
 
 

İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR 
 
 

3.1. Psikolojik Sağlamlık ile İlgili Yayın ve Araştırmalar 
 
 

Özben ve Aysan (2007)’ın 117 engelli çocuğu olan anne babanın yaşam 

kalitelerine ilişkin değişkenlerini incelendiği araştırmada, ailelere Yaşam Doyumu 

Envanteri ve Beck Depresyon Envanteri uygulanmıştır. Bu araştırmaya göre, engelli 

çocuğu olan annelerin depresyon düzeyleri normal çocuğu olan annelere göre daha 

yüksek bulunmuştur. Engelli çocuğu olan babaların depresyon düzeyleri ise, normal 

çocuğu olan babalara göre anlamlı olarak farklılaşmamıştır. Engelli çocuğu olan 

babalar, normal çocuğa sahip babalar ile yaşam doyumu düzeyi açısından 

karşılaştırıldıklarında, anlamlı düzeyde farklılaşma tespit edilmiştir. Yani engelli 

çocuğu olan babaların yaşam doyumu düzeyler, normal çocuğa sahip babalara göre 

daha düşük düzeydedir. 

 
Karpat ve Girli (2012)’nin yaygın gelişimsel bozukluk tanısı almış çocukların 

anne babalarının bu tanıdan dolayı yaşadıkları yas sürecini, evlilik uyumlarını ve 

algıladıkları sosyal desteği etkileyen faktörleri incelediği araştırmada, annelerin 

babalardan daha çok yas tepkisi verdiği bulgulanmıştır. Anne babaların ekonomik 

durumları ile yas tepkileri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Evlilik uyumu ve 

yas tepkileri arasındaki ilişki incelendiğinde, yasın olumsuz yanlarını ölçen ölçeğin alt 

testlerinden alınan puanlar arttıkça, evlilik uyumu ölçeği ve alt testlerinden alınan 

puanların azaldığı belirlenmiştir. Yasın olumlu yönünü ölçen alt testlerden alınan 

puanlar arttıkça, evlilik uyumu ölçeğinden alınan puanların da arttığı gözlenmiştir. 

Sosyal destek açısından inceleme yapıldığında, aileden ve arkadaşlardan algılanan 

sosyal destek azaldıkça anne babaların yas tepkilerinin arttığı görülmüştür. 
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Deniz ve diğerleri (2009)’nin, engelli çocuğa sahip olan ebeveynlerin 

durumluk- sürekli kaygı ve yaşam doyumlarını incelediği araştırmada, çocuğun engel 

türüne göre ebeveynlerin durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ve yaşam doyumu 

düzeylerinin farklılaştığı belirlenmiştir. Cinsiyete göre, yaşam doyumu puanları ve 

durumluk kaygı puanları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmazken, sürekli kaygı 

puanları cinsiyete göre değişmektedir. Anneler, babalara göre sürekli kaygı alt 

testinden daha yüksek puanlar almışlardır. 

 
Yıldırım ve Conk (2005) zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip anne babaların 

stresle başa çıkma tarzlarına ve depresyon düzeylerine düzenli eğitimin etkisini 

araştırmışlardır. Bu araştırmada anne babalara 1 ay boyunca haftanın 5 günü düzenli 

eğitim verilmiştir. Zihinsel engelliliğin tanımı, nedenleri, bu tür çocukların özellikleri, 

çocuğun günlük ve gelişimsel gereksinimleri, bu durumu yaşayan anne babaların 

duyguları ve yaşanan stres ve depresif durumlara müdahale eğitimin temel içeriğini 

oluşturmuştur. Eğitim öncesi kontrol grubu ve deney grubunun Stresle Başa Çıkma 

Tarzı Ölçeğinden aldıkları puan ve Beck Depresyon Ölçeğinden aldıkları puan 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Eğitim sonrasında yapılan tekrarda, çalışma 

grubunun ‘Kendine Güvenli Yaklaşım’ puanı artmış, ‘Çaresiz Yaklaşım’ puanı 

azalmıştır. ‘Boyun Eğici Yaklaşım’ puanı eğitim öncesinde daha yüksek iken, eğitim 

sonrasında azalmıştır. 

 
3.2. Aile Yükü ile İlgili Yayın ve Araştırmalar 

 
 

Özşenol ve diğerleri (2003)’nin engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerini 

değerlendirdiği araştırmada, annelerin %68.8’i kendisi olmadığı zaman çocuğun 

bakımını kimin üstleneceği konusunda kaygı yaşadıkları, %67’sinin çocuğun 

engelinden dolayı kendisini suçlamadığı, %83’ünün çocuğun engelinden dolayı eşini 

suçlamadığı bulunmuştur. Babaların %65’inin kendisi olmadığı zaman çocuğun 

bakımını kimin üstleneceği konusunda kaygı yaşadığı, %78’inin çocuğun engelinden 

dolayı kendisini suçlamadığı belirlenmiştir. Bu araştırma sonucuna göre çocuğun 

engelli oluşundan anne babaya göre daha fazla etkilenmektedir. 

 
Sucuoğlu (1995)’nun özürlü çocuğu olan anne babaların gereksinimlerini 

belirlemek amacıyla yaptığı araştırmada, ailelerin en çok gereksinim duydukları 

alanlar şu şekilde belirlenmiştir; anne babaların kendisi gibi engelli çocuğa sahip olan 
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aileler ile ilgili yazılmış kitaplar, beceri öğretimi ile ilgili bilgilendirme, kendisinden 

başka engelli çocuğa sahip aileler ile görüşüp, konuşma, problemlere çözüm 

bulabilmek için dini görevlilerle konuşma, çocuğun gereksinimlerini karşılayabilecek 

doktor bulma, çocuğun terapi, özel eğitim, bakım ve bu gibi masrafları ile ilgili maddi 

yardım. 

 
Literatürde yapılan bu araştırmalar incelendiğinde, özel eğitime gereksinimi 

olan çocuğa sahip aileler ile yapılan çalışmaların kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu 

sebeple özel eğitim gereksinimi olan çocuğa sahip ailelerin yaşadığı sıkıntıları, 

edindikleri sorumlulukları ve psikolojik dayanıklılıkları konusunda daha ayrıntılı bilgi 

edinebilmek için bu çalışma yapılmıştır. 
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BÖLÜM IV 
 
 
 
 
 

YÖNTEM 
 
 

Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırmanın evreni ve örneklemi, 

araştırmanın verilerinin toplanması ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

 
4.1. Araştırma Modeli 

 
 

Tarama modelleri, nesneye, olguya, olaya, bireye vb. ilişkin günümüzdeki ya 

da geçmişteki verilerin tamamının gözden geçirilmesi anlamına gelmektedir.  Bu 

modelde, araştırılan olguya dayanan veriler toparlanır, sınıflandırılır, düzenlenir ve 

çözümlenir (Şimşek, 2012: 92). Araştırmaya konu olan birey ya da nesne, koşulları 

değiştirilmeden var olduğu biçimde tanımlanmaya çalışılır. Araştırmaya konu olan 

bireyi veya nesneyi, değiştirme ve etkileme çabası içine girilmeden, birey veya nesne 

olduğu şekilde gözlemlenir ve belirlenir. Bilinmek istenen şey vardır ve oradadır 

(Karasar, 1994: 77). 

 
İlişkisel Tarama Modelleri, genellikle birden çok değişken arasındaki 

etkileşimlerin belirlenmesinde kullanılır (Şimşek, 2012: 92). İki veya daha çok 

sayıdaki değişken arasındaki birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemek 

amaçlanır (Karasar, 1994: 81). Korelasyon, t-testi, varyans analizi ve çoklu regresyon 

gibi istatistiksel teknikler yardımıyla değişkenler arasındaki ilişkiler belirlenebilir 

veya grup ortalamaları karşılaştırılabilir. İlişkisel modelde ilişkilerin yönü ve düzeyini 

belirlemek ile yetinmeyip, neden-sonuç ilişkisine yönelik ilişkisel karşılaştırmalar 

yapılabilir (Şimşek, 2012:92). 

 
Tarama modeli kullanılan bu araştırmaya, İstanbul ili sınırlarında yaşayan ve 

özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip toplam 106 anne katılmıştır. 

 
4.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
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Araştırmanın evreni, İstanbul ili sınırları içinde özel eğitime gereksinimi olan 

çocuğa sahip ve özel eğitime devam eden çocukların annelerinden oluşmaktadır. 

 
Araştırmanın örneklemini ise İstanbul ili sınırları içinde yaşayan ve özel 

eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip ve özel eğitim hizmetinden faydalanan toplam 

106 anne oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan annelerin demografik bilgileri beşinci 

bölümde belirtilmiştir. 

 
4.3. Verilerin Toplanması 

 
 

4.3.1. Veri Toplama Araçları 
 
 

Bu araştırmada anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

“Kişisel Bilgi Formu”, ikinci bölümde “Zihinsel Yetersiz Çocuğu olan Aileler İçin 

Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği” üçüncü bölümde “ Yetişkinler için Psikolojik 

Dayanıklılık Ölçeği” bulunmaktadır. 

 
4.3.1.1. Kişisel Bilgi Formu 

 
 

Anketin birinci bölümünde yer alan Kişisel Bilgi Formu; araştırmacı tarafından 

geliştirilen, annenin yaşı, annenin medeni durumu, annenin eğitim durumu, annenin iş 

durumu, babanın iş durumu, babanın eğitim durumu, ailenin ekonomik durumu, 

çocuğun yaşı, çocuğun tanısı, çocuğun kaç yıldır özel eğitim aldığı, çocuğun özel 

eğitim dışında başka bir okula gittiği ya da gitmediği, çocuğa bakım verebilecek başka 

kişilerin olduğu ya da olmadığı, çocuğa bakım veren başka kimse varsa onun kim 

olduğu, ailedeki çocuk sayısı, diğer çocuklarda engel olduğu ya da olmadığı ve diğer 

çocuklarda engel varsa engelin türünün ne olduğu sorularından oluşturulan toplam on 

altı soruya yönelik bilgi içeren bir formdur. 

 
4.3.1.2. Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler için Aile Yükü Değerlendirme 

 

Ölçeği 
 
 

Ölçek geliştirme için yapılan araştırma, Sarı ve Başbakkal (2008) tarafından, 

İzmir ili sınırları içinde bulunan 388 zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip anne ile 

yapılmıştır. Öncelikle niteliksel araştırmalardaki veriler ve literatür kullanılarak 102 

maddelik madde havuzu oluşturulmuştur.   Daha sonra 10 zihinsel yetersiz bireyin 

annesi ile niteliksel görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bilgileri araştırmacılar ve 3 
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uzman birlikte değerlendirmiş ve 72 maddelik taslak ölçek oluşturulmuştur. Taslak 

ölçek  5’li  Likert  biçimde  hazırlanmıştır.  ‘1=hiçbir  zaman,  2=nadiren,  3=bazen, 

4=çoğu zaman, 5=her zaman’ şeklinde puanlandırılmıştır. 
 
 

Verilerin toplanabilmesi için, Aile Yükü Değerlendirme Taslak Ölçeği, Aile 

Tanıtıcı Form ve Beck Depresyon Envanterini içeren üç veri toplama formu 

kullanılmıştır. 

 
Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği’nin kesme noktası 97 puan olarak 

belirlenmiştir. 97 puanın üzerinde puan alan ailelerin yükü vardır, 97 puan altında puan 

alan ailelerin yükü yoktur şeklinde bir sınıflama yapılabilecektir. 

 
4.3.1.2.1. Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler için Aile Yükü Değerlendirme 

 

Ölçeği’nin Geçerlik Çalışması 
 
 

4.3.1.2.1.1. Faktör Analizi 
 
 

Ölçeğin her bir maddesinin toplam puan ile korelasyonu incelenmiştir. Toplam 

puan korelasyonu 0.35’in altında olan maddeler ölçekten çıkartılmış ve 72 maddelik 

taslak ölçek 48 maddeye düşmüştür. Kalan 48 maddeye Açıklayıcı Faktör Analizi 

uygulaması yapılmış ve faktör yükü düşük olan veya herhangi bir alt boyutu temsil 

etmeyen madde tespit edilmemiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulamasında, 

maddelerin ve alt boyutların ölçeğin orijinal yapısını açıklayıp açıklamadığı test 

edilmiş ve uygulama sonucunda taslak ölçek 43 maddeye düşürülüp, 6 boyutta 

incelenmesi gerektiği bulgulanmıştır. 

 
Madde toplam puan korelasyonu ve Açıklayıcı Faktör Analizi sonucunda 48 

maddeye düşürülen ölçeğin Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda 43 maddeden 

oluşması gerektiği belirlenmiştir. 

 
Bu 43 maddenin 6 sorusu ‘ekonomik yük’ alt testine (1., 2., 3., 4., 5., 6. sorular), 

 

8 sorusu ‘yetersizlik algısı’ alt testine (7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. sorular), 6 sorusu 
 

‘sosyal yük’ alt testine (15., 16., 17., 18., 19., 20. sorular), 5 sorusu ‘fiziksel yük’ alt 

testine (21., 22., 23., 24., 25. sorular), 11 sorusu ‘duygusal yük’ alt testine (26., 27., 

28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. sorular), 7 sorusu ‘zaman gereksinimi’ alt testine 
 

(37., 38., 39., 40., 41., 42., 43. sorular) aittir. 



30 

4.3.1.2.1.2. Ölçüt Bağımlı Geçerlik 
 
 

Aile yükü Değerlendirme Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği arasında anlamlı 

düzeyde korelasyon saptanmıştır (r=0.65, p=0.000). Aile Yükü Değerlendirme 

Ölçeği’nin geçerliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

 
4.3.1.2.2. Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler için Aile Yükü Değerlendirme 

 

Ölçeği’nin Güvenirlik Çalışması 
 
 

4.3.1.2.2.1. İç Tutarlık 
 
 

Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.92 olarak belirlenmiştir. 
 
 

4.3.1.2.2.2. Test Tekrar Test Güvenirliği 
 
 

Ölçeğin test-tekrar test arasındaki korelasyon değeri 0.98’dir ve p=0.000 

düzeyinde anlamlıdır. Bu açıdan bakıldığında ölçeğin 0.98 korelasyon değeri ile 

oldukça yüksek bir güvenirliğe sahip olduğu belirlenmiştir. 

 
4.3.1.3. Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği 

 
 

Friborg ve diğerleri (2003) tarafından geliştirilen, psikolojik dayanıklılığın 

korunmasında koruyucu kaynaklara odaklanan Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık 

Ölçeği (Resilience Scale for Adults)  33 maddeden oluşmaktadır (Akt: Basım ve 

Çetin,2011). Ölçekte,  maddelerin tercih edilmesinde ön yargılı değerlendirmelerden 

uzak tutabilmek için, olumlu ve olumsuz özelliklerin farklı taraflarda olduğu, yanıtlar 

için ise beş ayrı kutucuğun yer aldığı bir format kullanılmıştır (Basım ve Çetin, 2011). 

 
Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, ‘kendilik algısı’, ‘gelecek 

algısı’, ‘yapısal stil’, ‘sosyal yeterlilik’, ‘aile uyumu’ ve ‘sosyal kaynaklar’ alt 

boyutları olmak üzere 6 alt boyuttan oluşmaktadır.  Ölçekte, ‘yapısal stil’(3,9,15,21) 

ve ‘gelecek algısı’(2,8,14,20) 4’er madde; ‘aile uyumu’ (5,11,17,23,26,32), ‘kendilik 

algısı’ (1,7,13,19,28,31)  ve ‘sosyal  yeterlilik’ (4,10,16,22,25,29)  6’şar  madde ve 

‘sosyal kaynaklar’ (6,12,18,24,27,30,33) ise 7 madde ile ölçülmektedir. 
 
 

Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeğinde bulunan soruların bir kısmı 
 

ters kodlanmıştır. Puanlar arttıkça psikolojik dayanıklılığın artması için şu soruların 
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tersten kodlanması gerekmektedir; 1, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 31, 
 

33. 
 
 

Bu ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması Basım ve Çetin (2011) tarafından 

yapılmıştır. 

 
4.3.1.3.1. Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin Türkiye’de Yapılmış 

 

Geçerlik Çalışması 
 
 

4.3.1.3.1.1. Faktör Analizi 
 
 

Basım ve Çetin (2011) Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin 

faktör yapısının geçerliğini test edebilmek için 350 öğrenciden oluşan bir örneklem 

kullanmışlardır. Faktör analizi sonucunda kök ortalama kare yaklaşım hatası 0,053, 

Tucker Lewis indeks değeri 0,91, karşılaştırmalı uyum indeks değeri ise 0,92 olarak 

hesaplanmıştır. Karşılaştırmalı uyum indeks ve Tucker Lewis indeks değerlerinin 0,90 

veya üzerinde olması iyi uyum sağladığı anlamına gelmektedir. Elde edilen sonuçlar 

altı boyutlu faktör yapısının yeterli uyum değerlerine sahip olduğunu göstermektedir. 

 
4.3.1.3.1.2.Ölçüt Bağımlı Geçerliği 

 
 

Ölçüt bağımlı geçerliği araştırmak için, iki farklı örneklem üzerinde ölçeğin alt 

boyutları ile sosyal karşılaştırma ölçeği ve kontrol odağı ölçeği arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Sosyal karşılaştırma ölçeği ile psikolojik dayanıklılık ölçeğinin tüm 

boyutları arasında her iki örneklemde de p<0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü 

ilişkiler bulgulanmıştır. 

 
Kontrol odağı ölçeğinde ise, her iki örneklem için de kendilik algısı, gelecek 

algısı ve yapısal stil boyutlarında p<0,01 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü ilişki 

bulunmuştur. Aile uyumu boyutu için ilişki bulunamazken, diğer boyutlar için p<0,05 

düzeyinde negatif yönlü ilişki bulunmuştur (Basım ve Çetin, 2011). 

 
4.3.1.2.3.3. Yüz Geçerliği 

 
 

Uluslararası literatürde ‘resilience’ olarak kullanılan kavramın Türk 

literatüründe farklı kullanımları bulunmaktadır. Bu sebeple Türk literatüründe tek bir 

kavram kullanılması adına Basım ve Çetin (2011), bu kapsamda kavramın literatürde 

kullanılan çeşitli isimlendirmelerini içeren ve kavrama yönelik yaklaşımları özetleyen 
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bilgi notu ile bir anket formu hazırlanmıştır. Kavrama yönelik daha evvel çalışmalar 

yaptığı belirlenen 23 öğretim üyesine ulaşılmış ve Türkçe karşılığı olduğu 

değerlendirilen; Kendini toparlama gücü, toparlanma, güçlülük, psikolojik güçlülük, 

yılmazlık, dirençlilik, sağlamlık, psikolojik sağlamlık, dayanıklılık ve psikolojik 

dayanıklılık isimlendirmelerinin, kavramı ne derece ifade ettiğini 7 noktalı bir ölçek 

üzerinde değerlendirmeleri istenmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda psikolojik 

dayanıklılık kavramı 121 puan alarak Türkçe çevirisi olarak kullanılmıştır. 

 
4.3.1.3.2. Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin Türkiye’de Yapılmış 

 

Güvenirlik Çalışması 
 
 

4.3.1.3.2.1. İç Tutarlık 
 
 

Ölçeğin iç tutarlığını hesaplamak amacı ile iki farklı örneklem için alt 

boyutların Cronbach Alfa değerleri ile madde toplam bağıntı korelasyonları 

hesaplanmıştır. Madde toplam bağıntı katsayıları her iki örneklem için de 0,20 ile 0,52 

arasında değişmektedir. Toplam Cronbach Alfa katsayıları ise her örneklem için de 

0,86 olarak hesaplanmıştır (Basım ve Çetin, 2011). 
 
 

4.3.1.3.2.2. Test-Tekrar Test Güvenirliği 
 
 

Test tekrar test uygulaması 23 gün arayla 350 kişiden oluşan örnekleme 

uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda iki test uygulama arasında alt boyutların 

Pearson korelasyon katsayıları; Kendilik Algısı için 0,72 (p<0,01), Gelecek Algısı için 

0,75 (p<0,01),Yapısal Stil için 0,68 (p<0,01), Sosyal Yeterlilik için 0,78 (p<0,01), Aile 

Uyumu için 0,81 (p<0,01), Sosyal Kaynaklar için 0,77 (p<0,01) olarak bulunmuştur 

(Basım ve Çetin, 2011). 

 
4.4. Verilerin Çözümlenmesi 

 
 

Bu araştırmada İstanbul ili sınırları içinde yaşayan, özel eğitim hizmeti alan ve 

özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip toplam 106 anneye uygulanan kişisel bilgi 

formu ve ölçekler değerlendirmeye alınmıştır. Uygulanan ölçeklerden alınan veriler 

SPSS 21.0 paket programı ile analiz edilmiştir. 

 
Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistik metotları (Frekans, 

Yüzde,    Standart    Sapma)    kullanılmıştır.    Ölçek    puanları    normal    dağılım 
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göstermediğinden ölçekler arası ilişkileri saptamak için parametrik olmayan Spearman 

Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup 

olduğu durumlarda normal dağılım göstermeyen parametrelerin gruplar arası 

karşılaştırması için Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Niceliksel verilerin 

karşılaştırmasında ikiden fazla grup olduğu durumlarda, normal dağılım göstermeyen 

parametrelerin gruplar arası karşılaştırması için Kruskal Wallis H testi ve farklılığa 

neden olan grubun tespiti için Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Sonuçlar %95 

güven aralığında,   anlamlılık   düzeyi   p<0.05   düzeyinde   çift   yönlü   olarak 

değerlendirilmiştir. 
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BÖLÜM V 
 
 
 
 
 

BULGULAR VE YORUMLAR 
 
 

Bu bölümde, sırasıyla özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

demografik özelliklerine, Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler için Aile Yükü 

Değerlendirme Ölçeğine ve Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeğine ilişkin 

bulgular ile bunların demografik özelliklerine göre değişimine ve yorumlarına yer 

verilmiştir. 

 
5.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

 
 

Bu araştırmada yanıt aranan birinci alt problem “Özel eğitime gereksinimi olan 

çocuğa sahip annelerin demografik bilgileri nasıl bir dağılım göstermektedir?” 

şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin “yaş” 

değişkenine göre dağılımı Tablo 5.1.1.’de incelenmiştir. Araştırmaya katılan 

annelerin en küçüğü 22, en büyüğü 63 yaşındadır. Bu araştırmaya katılan 

katılımcıların 35’i (%33) 22-30 yaş arasında, 35’i (%33) 30-37 yaş arasında, 36’sı 

(%34) 37 yaş üstü grubundadır. 

 
Tablo 5.1.1 Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Yaşlarına Göre Frekans ve 
Yüzde Dağılımı 

 
Annenin yaşı N Yüzde % 

22-30 yaş arası 35 33 

30-37 yaş arası 35 33 

+37 yaş 36 34 

Toplam 106 100 
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Araştırmaya katılan katılımcıların “medeni durum” değişkenine göre dağılımı 

Tablo 5.1.2’de incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan katılımcıların 97’si 

(%91.5) evli, 7’si (6.6) dul, 2’si (1.9) boşanmıştır. 

 
Tablo 5.1.2. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Medeni Duruma Göre 
Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Annenin medeni durumu N Yüzde % 

Evli 97 91.5 

Dul 7 6.6 

Boşanmış 2 1.9 

Toplam 106 100 

 
 
 

Araştırmaya katılan katılımcıların “eğitim durumu” değişkenine göre dağılımı 

Tablo 5.1.3.’de incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan katılımcıların 9’u(%8.5) 

okur yazar değil, 37’si (%34.9) ilkokul mezunu, 17’si (%16.0) ortaokul mezunu, 33’ü 

(%31.2) lise mezunu ve 10’u (%9.4) üniversite veya yüksek lisans mezunudur. 

 
Tablo 5.1.3. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Eğitim Duruma Göre 
Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Annenin eğitim durumu N Yüzde % 

Okuryazar değil 9 8.5 

İlkokul mezunu 37 34.9 

Ortaokul mezunu 17 16.0 

Lise mezunu 33 31.2 

Üniversitesi veya Yüksek Lisans Mezunu 10 9.4 

Toplam 106 100 

 
 
 

Araştırmaya  katılan  katılımcıların “iş  durumu” değişkenine göre  dağılımı 
 

Tablo 5.1.4.’de incelenmiştir. Buna göre katılımcıların 94’ü( %88.7) çalışmamakta, 
 

12’si (%11.3) çalışmaktadır. 
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Tablo 5.1.4. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin İş Durumuna Göre Frekans 
ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Annenin iş durumu N Yüzde % 

Çalışmıyor 94 88.7 

Çalışıyor 12 11.3 

Toplam 106 100 

 
 
 

Araştırmaya katılan katılımcıların eşlerinin “eğitim durumu” değişkenine göre 

dağılımı Tablo 5.1.5’te incelenmiştir. Buna göre katılımcıların eşlerinin 5’i (%4.7) 

okur yazar değil, 34’ü (%32.1) ilkokul mezunu, 14’ü (13.2) ortaokul mezunu, 28’i 

(%26.4) lise mezunu, 23’ü (21.7) üniversite veya yüksek lisans mezunudur. 

Katılımcıların 2’si (%1.9) bu soruyu cevaplandırmamıştır. 

 
Tablo 5.1.5. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Eşlerinin Eğitim Durumuna 
Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Babanın eğitim durumu N 
 

Yüzde % 

Okuryazar değil 5 4.7 

İlkokul mezunu 34 32.1 

Ortaokul mezunu 14 13.2 

 

Lise mezunu 28 
 

26.4 

Üniversitesi veya Yüksek Lisans Mezunu 23 21.7 

Kayıp 2 1.9 

Toplam 106 100 

 
 
 

Araştırmaya katılan katılımcıların eşlerinin “iş durumu” değişkenine göre 

dağılımı Tablo 5.1.6’da incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan katılımcıların 

eşlerinin 96’sı (%90.6) çalışmakta, 3’ü (%2.8) çalışmamaktadır. Katılımcıların 7’si 

(%6.6) bu soruyu cevaplandırmamışlardır. 

 
Tablo 5.1.6. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Eşlerinin İş Durumuna 
Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Babanın iş durumu N Yüzde % 

Çalışıyor 96 90.6 

Çalışmıyor 3 2.8 

Kayıp 7 6.6 

Toplam 106 100 
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Araştırmaya katılan katılımcıların “aylık gelir düzeyi durumu” değişkenine 

göre dağılımı Tablo 5.1.7’de incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan 

katılımcıların 16’sı (%15.1) düşük düzeyde gelire, 85’i (%80.2) orta düzeyde gelire, 

5’i (%4.7) yüksek düzeyde gelire sahiptir. 
 
 

Tablo 5.1.7. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Ailenin Aylık Aile Gelir Düzeyi 
Durumuna Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Aylık Aile Gelir Düzeyi N Yüzde % 

Düşük 16 15.1 

Orta 85 80.2 

Yüksek 5 4.7 

Toplam 106 100 

 
 
 

Araştırmaya katılan katılımcıların “özel eğitime gereksinimi olan çocuğun 

yaşı” değişkenine göre dağılımı Tablo 5.1.8’de incelenmiştir. Buna göre katılımcıların 

özel eğitime gereksinimi olan çocuklarının 32’si (%30.2) 1-4 yaş arasında, 38’i 

(%35.8) 4-8 yaş arasında, 36’sı (%34.0) 8 yaş ve üzerindedir. 

 
Tablo 5.1.8. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Özel Eğitime Gereksinimi 
Olan Çocuğun Çocuklarının Yaş Durumuna Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğun Yaşı N Yüzde % 

1-4 yaş arası 32 30.2 

4-8 yaş arası 38 35.8 

+8 yaş 36 34.0 

Toplam 106 100 

 
 
 

Araştırmaya katılan katılımcıların özel eğitime gereksinimi olan çocuğun olan 

çocuklarının tanılarına göre dağılımı Tablo 5.1.9’da incelenmiştir. Buna göre 

katılımcıların çocuklarının 31’i (%29.3) Fiziksel ve Zihinsel Yetersiz, 16’sı (%15.1) 

Sadece Fiziksel Olarak Yetersiz, 20’si (%18.8) Orta veya Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersiz, 

22’si(%20.8) Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersiz, 16’sı (%15.1) Yaygın Gelişimsel Bozukluk 

tanılıdır. Katılımcılardan 1’i (%0.9) bu soruyu cevaplamamıştır. 
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Tablo 5.1.9. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Özel Eğitime Gereksinimi 
Olan Çocuklarının Tanılarına Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğun Tanısı N Yüzde % 

Fiziksel ve Zihinsel Yetersizlik 31 29.3 

Sadece Fiziksel Yetersizlik 16 15.1 
 

Ağır ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 20 18.8 

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 22 20.8 

Yaygın Gelişimsel Bozukluk 16 15.1 

Kayıp 1 0.9 

Toplam 106 100 
 
 
 

Araştırmaya katılan katılımcıların çocuklarının aldıkları özel eğitim süresi 

durumuna göre dağılımı Tablo 5.1.16.‘da incelenmiştir. Buna göre katılımcılar, 36’sı 

(%33.6) çocuklarının 1-12 ay süreyle özel eğitim aldığını, 22’sı (%20.6) çocuklarının 

12-36 ay süreyle özel eğitim aldığını, 31’i (%29.9) çocuklarının 36-72 ay süreyle özel 

eğitim aldığını, 17’si (%15.9) çocuklarının 72 aydan daha uzun süredir özel eğitim 

aldığını belirtmiştir. 

 
Tablo 5.1.10. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Çocuklarının Aldığı Özel 
Eğitim Süresi Durumuna Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Engelli Çocuğun Aldığı Özel Eğitim Süresi N Yüzde % 

1-12 ay arası 36 33.6 

12-36 ay arası 22 20.6 

36-72 ay arası 31 29.9 

+72 ay 17 15.9 

Toplam 106 100 

Araştırmaya katılan katılımcıların çocuklarının “özel eğitim dışında başka bir 
 

okula gitme” durumuna göre  dağılımı Tablo 5.1.10’da incelenmiştir. Buna göre 

katılımcıların çocuklarının 42’si (%39.6) özel eğitim dışında başka bir okula gitmekte, 

64’ü (60.4) özel eğitim dışında başka bir okula gitmemektedir. 
 
 

Tablo 5.1.11. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Çocuklarının Özel Eğitim 
Dışında Başka Bir Okula Gitme Durumuna Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Özel Eğitim Dışında Başka Bir Okula Gitme Durumu N Yüzde % 

Evet 42 39.6 

Hayır 64 60.4 

Toplam 106 100 
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Araştırmaya katılan katılımcıların çocuklarına “gün içinde dışarı çıktıklarında 

evde  bakım  verebilecek  başka  birilerinin  olma”  durumuna  göre  dağılımı  Tablo 

5.1.11’de incelenmiştir. Buna göre katılımcıların 40’ının (%37.7) gün içinde dışarı 

çıktıklarında evde bakım verebilecek kimseleri vardır, 66’sının (%62.3) gün içinde 

dışarı çıktıklarında evde bakım verebilecek kimseleri yoktur. 

 
Tablo 5.1.12. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Gün İçinde Dışarı 
Çıktıklarında Evde Çocuklarına Bakım Verebilecek Kimsenin Olma Durumuna Göre Frekans 
ve Yüzde Dağılımı 

 
Evde Bakım Verebilecek Başka Birinin Olma Durumu N Yüzde % 

Evet 40 37.7 

Hayır 66 62.3 

Toplam 106 100 

 
 
 

Araştırmaya katılan ve gün içinde dışarı çıktıklarında evde çocuklarına bakım 

verecek birileri vardır yanıtı veren katılımcıların “evde bakım veren kişinin kim 

olduğu” durumuna göre dağılımı Tablo 5.1.12’de incelenmiştir. Buna göre Tablo 

5.1.11’de de gösterildiği gibi evde bakım verebilecek kimsesi olan toplam 40 katılımcı 

vardır. Toplam 40 katılımcının 10’u (%25) bakım veren kişinin diğer kardeşler 

olduğunu, 2’si (%5) bakım veren kişinin baba olduğunu, 7’si (%17.5) bakım veren 

kişinin anneanne olduğunu, 11’i (%27.5) bakım veren kişinin babaanne olduğunu, 

10’u (%25) bakım veren kişinin seçeneklerin dışında olduğunu belirtmiştir. 
 
 

Tablo 5.1.13. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Gün İçinde Dışarı 
Çıktıklarında Evde Çocuklarına Bakım Verebilecek Kişinin Kim Olduğu Durumuna Göre 
Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Bakım Veren Kişiler N Yüzde % 

Diğer Kardeşler 10 25 

Baba 2 5 

Anneanne 7 17.5 

Babaanne 11 27.5 

Diğer 10 25 

Toplam 40 100 
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Araştırmaya katılan katılımcıların “toplam çocuk sayısı” durumuna göre 

dağılımı Tablo 5.1.15’te incelenmiştir. Buna göre katılımcıların 10’u (%9.4) sadece 1 

çocuğa, 44’ü (%41.5) 2 çocuğa, 52’si (%49.1) 2’den fazla çocuğa sahip olduğunu 

belirtmiştir. 

 
Tablo 5.1.14. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Toplam Çocuk Sayısı 
Durumuna Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Toplam Çocuk Sayısı N Yüzde % 
Toplam 1 Çocuk 10 9.4 

Toplam 2 Çocuk 44 41.5 

2'den Fazla Çocuk 52 49.1 

Toplam 106 100 
 
 
 

Araştırmaya katılan katılımcıların “diğer çocuklarının yetersiz olma” durumu 

değişkenine göre dağılımı Tablo 5.1.13’te incelenmiştir. Araştırmaya katılan 

katılımcıların 19’u(%17.9) diğer çocuklarında engel olduğunu, 87’si(% 82.1) diğer 

çocuklarında engel olmadığını belirtmişlerdir. 

 
Tablo  5.1.15.  Özel  Eğitime  Gereksinimi  Olan  Çocuğa  Sahip  Annelerin  Diğer  Çocuklarının 
Yetersiz Olma Durumuna Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Diğer Çocuğun Engel Durumu N Yüzde % 

Evet 19 17.9 

Hayır 87 82.1 

Toplam 106 100 

 
 
 

Araştırmaya katılan katılımcılardan diğer çocuklarında da yetersizlik olduğunu 

belirtenler arasında diğer çocukta olan yetersizlik türü durumuna göre dağılımı Tablo 

5.1.14.’te incelenmiştir. Tablo 5.1.13’de incelendiği gibi toplam 19 anne birden fazla 

engelli çocuğu olduğunu belirtmiştir. Birden fazla engelli çocuğu olan annelerin 4’ü 

(%21.1) engelli olan diğer çocuğunun tanısının fiziksel ve zihinsel yetersiz olarak, 2’si 

(%10.5) engelli olan diğer çocuğunun tanısının sadece fiziksel yetersiz olarak, 6’sı 

(%31.6) engelli olan diğer çocuğunun tanısının orta veya ağır düzey zihinsel yetersiz 

olarak, 4’ü (%21.1) engelli olan diğer çocuğunun tanısının hafif düzey zihinsel yetersiz 

olarak, 3’ü (%15.7) engelli olan diğer çocuğunun tanısının yaygın gelişimsel bozukluk 

olduğunu belirtmiştir. 
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Tablo  5.1.16.  Birden  Fazla  Özel  Eğitime  Gereksinimi  Olan  Çocuğa  Sahip  Annelerin  Diğer 
Çocuklarının Engel Türü Durumuna Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
Özel Eğitime Gereksinimi Olan Diğer Çocuğun Tanısı N Yüzde % 

Fiziksel ve Zihinsel Yetersizlik 4 21.1 
Sadece Fiziksel Yetersizlik 2 10.5 

 
Ağır ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 6 

 
31.6 

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 4 21.1 
Yaygın Gelişimsel Bozukluk 3 15.7 
Toplam 19 100 

 
 
 

5.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Bu araştırmada yanıt aranan ikinci alt problem “Özel eğitime gereksinimi olan 

çocuğa sahip annelerin aile yükü oranları nasıl bir dağılım göstermektedir?” şeklinde 

ifade edilmiştir. 

Araştırmaya  katılan  katılımcıların  aile   yükü   değerlendirme  ölçeğinden 

aldıkları puanların dağılımları Tablo 5.2.’de incelenmiştir. Buna göre katılımcıların 

“Ekonomik Yük” alt testi puan ortalamaları 16.1415 (S.S.=7.39039), “Yetersizlik 

Algısı” alt test puan ortalaması 28.0566 (S.S.=8.84128), “Sosyal Yük” alt test puan 

ortalaması 12.4057 (S.S= 6.27888) , “Fiziksel Yük” alt test puan ortalaması 12.1887 

(S.S.= 6.02236) , “Duygusal Yük” alt test puan ortalaması 25.7075 (S.S= 9.72279), 

“Zaman Gereksinimi” alt test puan ortalaması 22.5755 (S.S.= 6.45563) , “Zihinsel 

Yetersiz Çocuğu Olan Anneler için Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği” toplam puan 

ortalaması 117.07 (S.S.= .33.57258) olarak bulunmuştur. 

 
Tablo  5.2.  Özel  Eğitime  Gereksinimi  Olan  Çocuğa  Sahip  Annelerinin  Aile  Yüküne  İlişkin 
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 
Aile  Yükü  Değerlendirme  Ölçeği'nin Alt

 

Testleri 
 
N 

 
X 

 
S.S 

En 
 

Düşük 

En 
 

Yüksek 

Ekonomik Yük 106 16.1415 7.39039 6 30 

Yetersizlik Algısı 106 28.0566 8.84128 8 40 

Sosyal Yük 106 12.4057 6.27888 6 30 

Fiziksel Yük 106 12.1887 6.02236 5 25 

Duygusal Yük 106 25.7075 9.72279 11 52 

Zaman Gereksinimi 106 22.5755 6.45563 8 35 

Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği Toplam 106 117.07 33.5725 56 189 
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5.3.Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Bu araştırmada yanıt aranan ikinci alt problem “Özel eğitime gereksinimi olan 

çocuğa sahip annelerin psikolojik dayanıklılık oranları nasıl bir dağılım 

göstermektedir?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların psikolojik dayanıklılık ölçeğinden aldıkları 

puanların dağılımları Tablo 5.3’de incelenmiştir. Buna göre katılımcıların “Yapısal 

Stil” alt boyut ortalaması 3.82 (S.S.=.8724), “Gelecek Algısı” alt boyut ortalaması 3.47 

(S.S.=.9540), “Kendilik Algısı” alt boyut ortalaması 3.83 (S.S.=.9165), “Sosyal 

Yeterlilik” alt boyut ortalaması 3.75 (S.S.=.7983), “Aile Uyumu” alt boyut ortalaması 

3.80 (S.S.=.8255), “Sosyal Kaynaklar” alt boyut ortalaması 3.89 (S.S.= .7091) , 

“Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” toplam puan ortalaması 3.78 

(S.S.=.5754) olarak bulunmuştur. 

 
Tablo    5.3.    Özel    Eğitime    Gereksinimi    Olan    Çocuğa    Sahip    Annelerinin    Psikolojik 
Dayanıklılıklarına İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 
 
 
Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği'nin Alt Testleri

 
N 

 
X 

 
S.S 

En 
 

Düşük 

En 
 

Yüksek 

Yapısal Stil 106 3.82 .8724 1.5 5.0 

Gelecek Algısı 106 3.47 .9540 1.0 5.0 

Kendilik Algısı 106 3.83 .9165 1.3 5.0 

Sosyal Yeterlilik 106 3.75 .7983 1.7 5.0 

Aile Uyumu 106 3.80 .8255 1.2 5.0 

Sosyal Kaynaklar 106 3.89 .7091 2.0 5.0 

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Toplam 106 3.78 .5754 2.5 5.0 

 
 
 

5.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Bu araştırmada yanıt aranan dördüncü alt problem, anneye ilişkin problemler 

açısından ele alınmıştır. 

 
5.4.1. Dördüncü Alt Problemin Birinci Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

 
 

Dördüncü alt problemin birinci maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan 

çocuğa sahip annelerin yaşları ile aile yükü arasında anlamlı bir fark var mıdır?” 

şeklinde ifade edilmiştir. 
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Araştırmaya katılan katılımcıların yaşları ile aile yükü değerlendirme ölçeği 

puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.4.1.de incelenmiştir. Özel eğitime 

gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile yükü değerlendirme ölçeği toplam puanı 

ortalamalarının yaş değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (KW= 1.172; p=.557>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin ekonomik yük alt test 

puan ortalamalarının yaş değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (KW=7.215; p= 0.027< 0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yetersizlik algısı alt test 

puan ortalamalarının yaş değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (KW=1.512; 

p=.469>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yük alt test puan 

ortalamalarının yaş değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (KW=.471; p=.790>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin fiziksel yük alt test puan 

ortalamalarının yaş değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (KW=.028; p=.986>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin duygusal yük alt test 

puan ortalamalarının yaş değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (KW=.462; p=.794>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin zaman gereksinimi alt 

test  puan  ortalamalarının  yaş  değişkeni  açısından  anlamlı  bir  farklılık  gösterip 
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göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (KW=.116; p=.944>0.05). 

 
Tablo 5.4.1. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Yaşları ile Aile Yüküne 
İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği Alt Testleri Yaş N X KW p 

 

 
Ekonomik Yük 

22-30 yaş arası 35 64.87 
 

 
7.215

 
.02730-37 yaş arası 35 47.16 

37 yaş üstü 36 48.61 
 

 
Yetersizlik Algısı 

22-30 yaş arası 35 58.66 
 

 
1512 

 
.46930-37 yaş arası 35 50.23 

37 yaş üstü 36 51.67 
 

 
Sosyal Yük 

22-30 yaş arası 35 53.50 
 

 
.471 

 
.79030-37 yaş arası 35 50.99 

37 yaş üstü 36 55.94 
 

 
Fiziksel Yük 

22-30 yaş arası 35 52.20 
 

 
.028 

 
.98630-37 yaş arası 35 54.55 

37 yaş üstü 36 59.66 
 

 
Duygusal Yük 

22-30 yaş arası 35 56.04 
 

 
.462 

 
.79430-37 yaş arası 35 51.06 

37 yaş üstü 36 53.40 
 

 
Zaman Gereksinimi 

22-30 yaş arası 35 52.06 
 

 
.116 

 
.94430-37 yaş arası 35 54.30 

37 yaş üstü 36 54.40  
 
 
1.172

 
 
.557 

 

 
Ölçek Toplam Puan 

22-30 yaş arası 35 51.33 
30-37 yaş arası 35 53.67 

 
 
 

5.4.2. Dördüncü Alt Problemin İkinci Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Dördüncü alt problemin ikinci maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa 

sahip annelerin yaşları ile psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir fark var 

mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların yaşları ile psikolojik dayanıklılık ölçeği 

puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.4.2.‘de incelenmiştir. Özel eğitime 

gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puanı 

ortalamalarının yaş değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (KW= 2.293; p=.318>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerinin yapısal stil alt testi 

ortalamalarının yaş değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
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amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (KW= 2.641; p=.267>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerinin gelecek algısı alt testi 

ortalamalarının yaş değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (KW= .865; p=.649>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerinin kendilik algısı alt testi 

ortalamalarının yaş değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (KW= .525; p=.769>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerinin sosyal yeterlilik alt 

testi ortalamalarının yaş değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (KW= .898; 

p=.638>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerinin sosyal kaynaklar alt 

testi ortalamalarının yaş değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (KW= 9.597; 

p=.008<0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerinin aile uyumu alt testi 

ortalamalarının yaş değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW=2.352; p=.308>0.05). 

 
Tablo 5.4.2. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Yaşları ile Psikolojik 
Dayanıklılıklarına İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Alt Testleri Yaş N X KW p 

 
 
Yapısal Stil 

22-30 yaş arası 35 51.27  
 
2.641 

 
 
.26730-37 yaş arası 35 60.24 

37 yaş üstü 36 49.11 

 22-30 yaş arası 35 49.76   
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Gelecek Algısı 30-37 yaş arası 35 54.29 .865 .649

37 yaş üstü 36 56.38 

 
 
Kendilik Algısı 

22-30 yaş arası 35 55.44  
 
.525 

 
 
.76930-37 yaş arası 35 50.47 

37 yaş üstü 36 54.56   

 
 
Sosyal Yeterlilik 

22-30 yaş arası 35 51.19  
 
.898 

 
 
.63830-37 yaş arası 35 51.79 

37 yaş üstü 36 57.42 

 
 
Sosyal Kaynaklar 

22-30 yaş arası 35 40.39  
 
9.898 

 
 
.00830-37 yaş arası 35 59.70 

37 yaş üstü   

37 yaş üstü 36 60.22 

 
 
Aile Uyumu 

22-30 yaş arası 35 47.63  
 
2.352 

 
 
.30830-37 yaş arası 35 58.81 

37 yaş üstü 36 54.04 

 
 
Ölçek Toplam Puan 

22-30 yaş arası 35 47.07  
 
2.293 

 
 
.31830-37 yaş arası 35 56.64 

37 yaş üstü 36 56.69 

 
 
 

5.4.3. Dördüncü Alt Problem Üçüncü Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Dördüncü alt problemin üçüncü maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan 

çocuğa sahip annelerin medeni durumları ile aile yükü arasında anlamlı bir fark var 

mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların medeni durumları ile aile yükü 

değerlendirme ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.4.3.’de incelenmiştir. 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile yükü değerlendirme ölçeği 

puan toplam puanı ortalamalarının medeni durum değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW= 2.074; p=.355>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin ekonomik yük alt test 

puan   ortalamalarının   medeni   durum   değişkenine   göre   bir   farklılık   gösterip 
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göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW= 

2.438; p=.289>0.05). 
 
 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yetersizlik algısı alt test 

puan ortalamalarının medeni durum değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW= 

.897; p=.638>0.05). 
 
 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yük alt test puan 

ortalamalarının medeni durum değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW= 2.484; 

p=.289>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin fiziksel yük alt test puan 

ortalamalarının medeni durum değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW= 2.548; 

p=.280>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin duygusal yük alt test 

puan ortalamalarının medeni durum değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW= 

2.492; p=.288>0.05). 
 
 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin zaman gereksinimi alt 

test puan ortalamalarının medeni durum değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW= 

1.545; p=.462>0.05). 
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Tablo 5.4.3 Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Medeni Durumları ile Aile 
Yüküne İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
Aile Yükü Ölçeği Alt Testleri Medeni Durum N X KW p 

 
 
Ekonomik Yük 

Evli 97 52.07  
 
2.438 

 
.289 Boşanmış 9 68.36 

Dul 2 70.75 

 
 
Yetersizlik Algısı 

Evli 97 52.64  
 
.897 

 
.638 Boşanmış 9 63.29 

Dul 2 60.75 

 
 
Sosyal Yük 

Evli 97 52.29  
 
2.484 

 
.289 Boşanmış 9 71.00 

Dul 2 50.75 

 
 
Fiziksel Yük 

Evli 97 52.42  
 
2.548 

 
.280 Boşanmış 9 70.93 

Dul 2 44.75 

 
 
 
Duygusal Yük 

Evli 97 52.13  
 
 
2.492 

 
.288 

Boşanmış 9 
70.86 

Dul 2 
59.00 

 
 
Zaman Gereksinimi 

Evli 97 52.43  
 
1.545 

 
.462 Boşanmış 9 67.21 

Dul 2 57.25 

 
 
Ölçek Toplam Puan 

Evli 97 52.32  
 
2.074 

 
.355 Boşanmış 9 69.64 

Dul 2 54.00 

 
 
 

5.4.4.  Dördüncü  Alt  Problemin  Dördüncü  Maddesine  İlişkin  Bulgular  ve 
 

Yorumlar 
 
 

Dördüncü alt problemin dördüncü maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan 

çocuğa sahip annelerin medeni durumları ile psikolojik dayanıklılıkları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların yaşları ile psikolojik dayanıklılık ölçeği 

puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.4.4.‘de incelenmiştir. Özel eğitime 

gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puanı 
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ortalamalarının medeni durum değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (KW= 4.024; 

p=.134>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerinin yapısal stil alt testi 

ortalamalarının medeni durum değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (KW= .9.739; 

p=.008<0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerinin gelecek algısı alt testi 

ortalamalarının medeni durum değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW= 5.761; 

p=.056>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerinin kendilik algısı alt testi 

ortalamalarının medeni durum değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW= 3.287; 

p=.193>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerinin sosyal yeterlilik alt 

testi ortalamalarının medeni durum değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW= 

3.487; p=.175>0.05). 
 
 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerinin sosyal kaynaklar alt 

testi ortalamalarının medeni durum değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW= 

1.631; p=.442>0.05). 
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Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerinin aile uyumu alt testi 

ortalamalarının m edeni durum değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW=.301; 

p=.860>0.05). 

 
Tablo  5.4.4.  Özel  Eğitime  Gereksinimi  Olan  Çocuğa  Sahip  Annelerin  Medeni  Durumu  ile 
Psikolojik Dayanıklılıklarına İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Alt Testleri Medeni Durum N X KW p 

 
 
Yapısal Stil 

Evli 97 56.20  
 
9.739 

 
 
.008 Boşanmış 9 19.57 

Dul 2 41.25 

 
 
Gelecek Algısı 

Evli 97 54.22  
 
5.761 

 
 
.056 Boşanmış 9 33.43 

Dul 2 89.00 

 
 
Kendilik Algısı 

Evli 97 54.91  
 
3.287 

 
 
.193 Boşanmış 9 33.21 

Dul 2 56.00 

 
 
Sosyal Yeterlilik 

Evli 97 54.07  
 
3.487 

 
 
.175 Boşanmış 9 37.79 

Dul 2 81.00 

 
 
Sosyal Kaynaklar 

Evli 97 53.08  
 
1.631 

 
 
.442 Boşanmış 9 51.57 

Dul 2 80.75 

 
 
Aile Uyumu 

Evli 97 53.94  
 
.301 

 
 
.860 Boşanmış 9 50.07 

Dul 2 44.00 

 
 
Ölçek Toplam Puan 

Evli 97 54.73  
 
4.024 

 
 
.134 Boşanmış 9 32.14 

Dul 2 68.50 
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5.4.5.  Dördüncü  Alt  Problemin  Beşinci  Maddesine  İlişkin  Bulgular  ve 
 

Yorumlar 
 
 

Dördüncü alt problemin beşinci maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan 

çocuğa sahip annelerin eğitim durumları ile aile yükü arasında anlamlı bir fark var 

mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların eğitim durumları ile aile yükü 

değerlendirme ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.4.5.‘de 

incelenmiştir. Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile yükü 

değerlendirme ölçeği toplam puanı ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre 

bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmuştur (KW= 16.073; p=.003<0.01). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin ekonomik yük alt 

ölçeği puanı ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna 

göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW= 10.332; p=.035<0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yetersizlik algısı alt 

ölçeği puanı ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna 

göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW= 13.998; p=.007<0.01). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yük alt ölçeği 

puanı ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna 

göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW= 12.512; p=.014<0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin fiziksel yük alt ölçeği 

puanı ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna 
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göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 
 

(KW= 7.551; p=.109>0.05). 
 
 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin duygusal yük alt ölçeği 

puanı ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna 

göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW= 12.672; p=.013<0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin zaman gereksinimi alt 

ölçeği puanı ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna 

göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW= 11.909; p=.018<0.05). 

 
Tablo 5.4.5. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Eğitim Durumları ile Aile 
Yüküne İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği

 

Alt Testleri 
 
Eğitim Durumu 

 
N 

 
X 

 
 
KW 

 
p 

 
 
Ekonomik Yük 

Okur Yazar Değil 9 75.89  

 
 
 
10.332 

 
 
 
.035 

İlkokul Mezunu 37 57.69 

Ortaokul Mezunu 17 57.29 

Lise Mezunu 33 42.52 

Üniversite veya YL Mezunu 10 47.65 

 
 
 
 
 
Yetersizlik Algısı 

Okur Yazar Değil 9 69.89  

 
 
 
13.998 

 
 
 
.007 

İlkokul Mezunu 37 63.80 

Ortaokul Mezunu 17 51.41 

Lise Mezunu 33 44.86 

Üniversite veya YL Mezunu 10 32.70 

 
 
 
 
 
Sosyal Yük 

Okur Yazar Değil 9 77.28  

 
 
 
12.512 

 
 
 
.014 

İlkokul Mezunu 37 52.66 

Ortaokul Mezunu 17 64.82 

Lise Mezunu 33 47.44 

Üniversite veya YL Mezunu 10 35.95 

 Okur Yazar Değil 9 72.44  

 
 
 
7.551 

 
 
 
.109 

İlkokul Mezunu 37 52.78 

Ortaokul Mezunu 17 62.21 
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Fiziksel Yük Lise Mezunu 33 48.71   
Üniversite veya YL Mezunu 10 40.10 

 
 
 
 
 

Duygusal Yük 

Okur Yazar Değil 9 74.22  
 
 
 
12.672 

 
 
 
.013 

İlkokul Mezunu 37 
55.55 

Ortaokul Mezunu 17 
61.62 

Lise Mezunu 33 
43.76 

Üniversite veya YL Mezunu 10 
32.70 

 
 
 
 
 
Zaman Gereksinimi 

Okur Yazar Değil 9 77.11  

 
 
 
11.909 

 
 
 
.018 

İlkokul Mezunu 37 57.14 

Ortaokul Mezunu 17 59.18 

Lise Mezunu 33 45.23 

Üniversite veya YL Mezunu 10 36.45 

 
 
 
 
 
Ölçek Toplam Puan 

Okur Yazar Değil 9 79.11  

 
 
 
16.073 

 
 
 
.003 

İlkokul Mezunu 37 57.85 

Ortaokul Mezunu 17 61.62 

Lise Mezunu 33 43.76 

Üniversite veya YL Mezunu 10 32.70 

 
 
 
 
 

5.4.6. Dördüncü Alt Problemin Altıncı Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Dördüncü alt problemin altıncı maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa 

sahip annelerin eğitim durumları ile psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir 

fark var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların eğitim durumları ile psikolojik dayanıklılık 

ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.4.6.‘de incelenmiştir. Özel eğitime 

gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puan 

ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (KW=21.090; 

p=.000<0.01). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yapısal stil alt testi puan 

ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 
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belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW=9.280; 

p=.054>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin gelecek algısı alt testi 

puan ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=19.329; p=.001<0.01). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin kendilik algısı alt testi 

puan ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=8.269; p=.082>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yeterlilik alt testi 

puan ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=12.059; p=.017<0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile uyumu alt testi puan 

ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW=8.174; 

p=.085>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal kaynak alt testi 

puan ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=9.314; p=.054>0.05). 
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Tablo 5.4.6. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Eğitim Durumları ile 
Psikolojik Dayanıklılıklarına İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
 
 

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Alt
 

Testleri 
 
Eğitim Durumu 

 
N 

 
X 

 

 
KW 

 

 
p 

 
 
 
Yapısal Stil 

Okur Yazar Değil 9 26.50  
 
 
9.280 

 
 
 
.054 

İlkokul Mezunu 37 52.59 

Ortaokul Mezunu 17 53.06 

Lise Mezunu 33 59.02 

Üniversite veya YL Mezunu 10 63.70 

 
 
 
Gelecek Algısı 

Okur Yazar Değil 9 26.67  
 
 
19.329 

 
 
 
.001 

İlkokul Mezunu 37 52.88 

Ortaokul Mezunu 17 43.44 

Lise Mezunu 33 57.42 

Üniversite veya YL Mezunu 10 84.10 

 
 
 
Kendilik Algısı 

Okur Yazar Değil 9 40.83  
 
 
8.269 

 
 
 
.082 

İlkokul Mezunu 37 49.35 

Ortaokul Mezunu 17 46.15 

Lise Mezunu 33 59.74 

Üniversite veya YL Mezunu 10 72.15 

 
 
 
Sosyal Yeterlilik 

Okur Yazar Değil 9 29.11  
 
 
12.059 

 
 
 
.017 

İlkokul Mezunu 37 56.12 

Ortaokul Mezunu 17 43.76 

Lise Mezunu 33 56.29 

Üniversite veya YL Mezunu 10 73.10 

 
 
 
Aile Uyumu 

Okur Yazar Değil 9 45.33  
 
 
8.174 

 
 
 
.085 

İlkokul Mezunu 37 54.32 

Ortaokul Mezunu 17 41.41 

Lise Mezunu 33 54.59 

Üniversite veya YL Mezunu 10 74.75 

 
 
 
Sosyal Kaynak 

Okur Yazar Değil 9 38.11  
 
 
9.314 

 
 
 
.054 

İlkokul Mezunu 37 49.12 

Ortaokul Mezunu 17 47.97 

Lise Mezunu 33 59.17 

Üniversite veya YL Mezunu 10 74.25 

 
 
 
Ölçek Toplam Puan 

Okur Yazar Değil 9 25.72  
 
 
21.090 

 
 
 
.000 

İlkokul Mezunu 37 41.97 

Ortaokul Mezunu 17 41.00 

Lise Mezunu 33 60.32 

Üniversite veya YL Mezunu 10 82.90 
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5.4.7. Dördüncü Alt Problemin Yedinci Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Dördüncü alt problemin yedinci maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan 

çocuğa sahip annelerin iş durumları ile aile yükü arasında anlamlı bir fark var mıdır?” 

şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların eğitim durumları ile aile yükü değerlendirme 

ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.4.7.‘de incelenmiştir. Özel eğitime 

gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile yükü değerlendirme ölçeği toplam puan 

ortalamalarının iş durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-,055; 

p=.956>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin ekonomik yük alt test 

puan ortalamalarının iş durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-.030; 

p=.976>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yetersizlik algısı alt test 

puan ortalamalarının iş durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-1.008; 

p=.313>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yük alt test puan 

ortalamalarının iş durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-1.048; 

p=.295>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin fiziksel yük alt test puan 

ortalamalarının iş durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek  amacıyla  Mann  Whitney  U  testi  uygulanmıştır.  Buna  göre  grup 
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ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-305; 
 

p=.760>0.05). 
 
 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin duygusal yük alt test 

puan ortalamalarının iş durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-.220; 

p=.826>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin zaman gereksinimi alt 

test puan ortalamalarının iş durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=- 

1.363; p=.173>0.05). 
 
 

Tablo 5.4.7. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin İş Durumları ile Aile 
Yüküne İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 
Aile Yükü Ölçeği Alt Testleri İş Durumu N X Z p 

Ekonomik Yük Çalışmıyor 94 53.47 -.030 .976 

Çalışıyor 12 53.75 

Yetersizlik Algısı Çalışmıyor 94 54.57 -1008 .313 

Çalışıyor 12 45.08 

Sosyal Yük Çalışmıyor 94 54.61 -1048 .295 

Çalışıyor 12 44.83 

Fiziksel Yük Çalışmıyor 94 53.82 -.305 .760 

Çalışıyor 12 50.96 
 

Zaman Gereksinimi Çalışmıyor 94 
 

53.27 
-.220 .826 

Çalışıyor 12 
55.33 

Duygusal Yük Çalışmıyor 94 52.05 -1.363 .173 

Çalışıyor 12 64.88 

Ölçek Toplam Puan Çalışmıyor 94 53.44 -.055 .965 

Çalışıyor 12 53.96 
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5.4.8.Dördüncü Alt Problemin Sekizinci Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Dördüncü alt problemin sekizinci maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan 

çocuğa sahip annelerin iş durumları ile psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir 

fark var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların iş durumları ile psikolojik dayanıklılık 

ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.4.8.‘de incelenmiştir. Özel eğitime 

gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin psikolojik dayanıklılık toplam puan 

ortalamalarının iş durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-.499; 

p=.617>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yapısal stil alt ölçek puan 

ortalamalarının iş durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-.065; 

p=.948>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin gelecek algısı alt ölçek 

puan ortalamalarının iş durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-1.268; 

p=.205>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin kendilik algısı alt ölçek 

puan ortalamalarının iş durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-.510; 

p=.610>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yeterlilik alt ölçek 

puan ortalamalarının iş durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek  amacıyla  Mann  Whitney  U  testi  uygulanmıştır.  Buna  göre  grup 



59
 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-.676; 
 

p=.538>0.05). 
 
 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile uyumu alt ölçek 

puan ortalamalarının iş durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z= -.676; 

p=.499>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal kaynaklar alt 

ölçek puan ortalamalarının iş durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-.471; 

p=.638>0.05). 

 
Tablo 5.4.8. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin İş Durumları ile Psikolojik 
Dayanıklılıklarına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 
Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Alt Testleri İş Durumu N X Z p 

Yapısal Stil Çalışmıyor 94 53.57 -.065 .948 

Çalışıyor 12 52.96 

Gelecek Algısı Çalışmıyor 94 52.15 -1268 .205 

Çalışıyor 12 64.04 

Kendilik Algısı Çalışmıyor 94 52.96 -.510 .610 

Çalışıyor 12 57.75 

Sosyal Yeterlilik Çalışmıyor 94 52.85 -.676 .538 

Çalışıyor 12 58.63 

Aile Uyumu Çalışmıyor 94 54.22 -.676 .499 

Çalışıyor 12 47.88 

Sosyal Kaynaklar Çalışmıyor 94 53.00 -.471 .638 

Çalışıyor 12 57.42 

Ölçek Toplam Puan Çalışmıyor 94 52.97 -.499 .617 

Çalışıyor 12 57.67 
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5.4.9.  Dördüncü  Alt  Problemin  Dokuzuncu  Maddesine  İlişkin  Bulgular  ve 
 

Yorumlar 
 
 

Dördüncü alt problemin dokuzuncu maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan 

çocuğa sahip annelerin çocuk sayıları ile aile yükü arasında anlamlı bir fark var 

mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların çocuk sayıları ile aile yükü değerlendirme 

ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.4.9.‘de incelenmiştir. Özel eğitime 

gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile yükü değerlendirme ölçeği toplam puan 

ortalamalarının çocuk sayısı değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW=.320; 

p=.852>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin ekonomik yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının çocuk sayısı değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=2.046; p=.360>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yetersizlik algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının çocuk sayısı değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=.3.124; p=.210>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının çocuk sayısı değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=.748; p=.688>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin fiziksel yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının çocuk sayısı değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 
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grup  ortalamaları  arasında  istatistiksel  olarak  anlamlı  bir  fark  bulunmamıştır 
 

(KW=.712; p=.700>0.05). 
 
 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin duygusal yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının çocuk sayısı değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=.903; p=.637>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin zaman gereksinimi alt 

testi toplam puan ortalamalarının çocuk sayısı değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=4.969; p=.083>0.05). 

 
Tablo 5.4.9. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Çocuk Sayıları ile Aile 
Yüküne İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
Aile Yükü Ölçeği Alt Testleri Çocuk Sayısı N X KW p 

Ekonomik Yük Toplam 1 çocuk 10 62.35 2.046 .360 

Toplam 2 çocuk 44 56.19 

2'den fazla çocuk 52 49.52 

Yetersizlik Algısı Toplam 1 çocuk 10 41.20 3.124 .210 

Toplam 2 çocuk 44 50.82 

2'den fazla çocuk 52 58.13 

Sosyal Yük Toplam 1 çocuk 10 55.10 .748 .688 

Toplam 2 çocuk 44 56.19 

2'den fazla çocuk 52 50.91 

Fiziksel Yük Toplam 1 çocuk 10 59.00 .712 .700 

Toplam 2 çocuk 44 50.90 

2'den fazla çocuk 52 54.94 

Duygusal Yük Toplam 1 çocuk 10 61.80 
.903 .637 

Toplam 2 çocuk 44 53.69 

2'den fazla çocuk 52 51.74 

Zaman Gereksinimi Toplam 1 çocuk 10 56.00 4.969 .083 

Toplam 2 çocuk 44 45.70 

2'den fazla çocuk 52 59.62 

Ölçek Toplam Puan Toplam 1 çocuk 10 55.55 .320 .852 

Toplam 2 çocuk 44 51.51 

2'den fazla çocuk 52 54.79 
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5.4.10.  Dördüncü  Alt  Problemin  Onuncu  Maddesine  İlişkin  Bulgular  ve 
 

Yorumlar 
 
 

Dördüncü alt problemin onuncu maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan 

çocuğa sahip annelerin çocuk sayıları ile psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı 

bir fark var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların çocuk sayıları ile psikolojik dayanıklılık 

ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.4.10.‘de incelenmiştir. Özel eğitime 

gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puan 

ortalamalarının çocuk sayısı değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW=1.367; 

p=.505>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yapısal stil alt testi 

toplam puan ortalamalarının çocuk sayısı değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=.260; p=.878>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin gelecek algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının çocuk sayısı değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=3.232; p=.199>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin kendilik algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının çocuk sayısı değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=.964; p=.618>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yeterlilik alt testi 

toplam puan ortalamalarının çocuk sayısı değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 
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grup  ortalamaları  arasında  istatistiksel  olarak  anlamlı  bir  fark  bulunmamıştır 
 

(KW=.769; p=.681>0.05). 
 
 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile uyumu alt testi 

toplam puan ortalamalarının çocuk sayısı değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=1.923; p=.382>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal kaynaklar alt testi 

toplam puan ortalamalarının çocuk sayısı değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=.692; p=.707>0.05). 

 
Tablo  5.4.10.  Özel  Eğitime  Gereksinimi  Olan  Çocuğa  Sahip  Annelerin  Çocuk  Sayıları  ile 
Psikolojik Dayanıklılıklarına İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Alt Testleri Çocuk Sayısı N X KW p 

Yapısal Stil Toplam 1 çocuk 10 51.80 .260 .878 

Toplam 2 çocuk 44 52.07 

2'den fazla çocuk 52 55.04 

Gelecek Algısı Toplam 1 çocuk 10 65.90 3.232 .199 

Toplam 2 çocuk 44 56.25 

2'den fazla çocuk 52 48.79 

Kendilik Algısı Toplam 1 çocuk 10 62.50 .964 .618 

Toplam 2 çocuk 44 52.20 

2'den fazla çocuk 52 52.87 

Sosyal Yeterlilik Toplam 1 çocuk 10 57.85 .769 .681 

Toplam 2 çocuk 44 50.53 

2'den fazla çocuk 52 55.17 

Aile Uyumu Toplam 1 çocuk 10 58.40 1.923 .382 

Toplam 2 çocuk 44 57.34 

2'den fazla çocuk 52 49.31 

Sosyal Kaynaklar Toplam 1 çocuk 10 61.00 .692 .707 

Toplam 2 çocuk 44 52.14 

2'den fazla çocuk 52 53.21 

Ölçek Toplam Puan Toplam 1 çocuk 10 64.05 1.367 .505 

Toplam 2 çocuk 44 53.25 

2'den fazla çocuk 52 51.68 
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5.5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Bilgiler ve Yorumlar 
 
 

Bu araştırmada yanıt aranan beşinci alt problem, babaya ilişkin problemler 

açısından ele alınmıştır. 

 
5.5.1. Beşinci Alt Problemin Birinci Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

 
 

Beşinci alt problemin birinci maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa 

sahip annelerin eşlerinin eğitim durumları ile aile yükü arasında anlamlı bir fark var 

mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların eşlerinin eğitim durumları ile aile yükü 

değerlendirme ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.5.1.‘de incelenmiştir. 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin eşlerinin aile yükü 

değerlendirme ölçeği toplam puan ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (KW=9.000; p=.061>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin eşlerinin ekonomik yük 

alt testi toplam puan ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=5.609; p=.230>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin eşlerinin yetersizlik 

algısı alt testi toplam puan ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (KW=6.617; p=.158>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin eşlerinin sosyal yük alt 

testi toplam puan ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=4.886; p=.299>0.05). 
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Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin eşlerinin fiziksel yük alt 

testi toplam puan ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=7.134; p=.129>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin eşlerinin duygusal yük 

alt testi toplam puan ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=6.252; p=.181>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin eşlerinin zaman 

gereksinimi alt testi toplam puan ortalamalarının eğitim durumu değişkenine göre bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmuştur (KW=11.104; p=.025<0.05). 

 
Tablo 5.5.1. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Eşlerinin Eğitim Durumları 
ile Aile Yüküne İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
Aile Yükü Ölçeği Alt Testleri Eğitim Durumu N X KW p 

 
 
 
 
 
Ekonomik Yük 

Okur Yazar Değil 5 80.10  
 
 
 
 
5.609 

 
 
 
 
.230 

İlkokul Mezunu 34 52.71 

Ortaokul Mezunu 14 54.68 

Lise Mezunu 28 52.18 

Üniversite veya YL Mezunu 23 45.26 

 
 
 
 
 
Yetersizlik Algısı 

Okur Yazar Değil 5 82.30  
 
 
 
 
6.617 

 
 
 
 
.158 

İlkokul Mezunu 34 54.99 

Ortaokul Mezunu 14 48.39 

Lise Mezunu 28 51.93 

Üniversite veya YL Mezunu 23 45.54 

 
 
 
 
 
Sosyal Yük 

Okur Yazar Değil 5 69.80  
 
 
 
 
4.886 

 
 
 
 
.299 

İlkokul Mezunu 34 53.59 

Ortaokul Mezunu 14 50.89 

Lise Mezunu 28 56.96 

Üniversite veya YL Mezunu 23 42.67 

 Okur Yazar Değil 5 73.70   
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Fiziksel Yük 

İlkokul Mezunu 34 84.80  
 
 
 
 
7.134 

 
 
 
 
.129 

Ortaokul Mezunu 14 53.87 

Lise Mezunu 28 44.32 

Üniversite veya YL Mezunu 23 49.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
Duygusal Yük 

Okur Yazar Değil 5 73.70 
 
 
 
 
 
6.252 

 
 
 
 
.181 

İlkokul Mezunu 34 57.62 

Ortaokul Mezunu 14 
46.82 

Lise Mezunu 28 
53.14 

Üniversite veya YL Mezunu 23 
43.00 

 
 
 
 
 
Zaman Gereksinimi 

Okur Yazar Değil 5 83.20  
 
 
 
 
11.104 

 
 
 
 
.025 

İlkokul Mezunu 34 55.65 

Ortaokul Mezunu 14 50.18 

Lise Mezunu 28 55.98 

Üniversite veya YL Mezunu 23 38.35 

 
 
 
 
 
Ölçek Toplam Puan 

Okur Yazar Değil 5 85.40  
 
 
 
 
9.000 

 
 
 
 
.061 

İlkokul Mezunu 34 55.69 

Ortaokul Mezunu 14 48.11 

Lise Mezunu 28 52.89 

Üniversite veya YL Mezunu 23 42.83 

 
 
 

5.5.2. Beşinci Alt Problemin İkinci Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Beşinci alt problemin birinci maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa 

sahip annelerin eşlerinin eğitim durumları ile psikolojik dayanıklılıkları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların eşlerinin eğitim durumları ile psikolojik 

dayanıklılık ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.5.2.‘de incelenmiştir. 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin psikolojik dayanıklılık ölçeği 

toplam puan ortalamalarının eşlerinin eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=9.952; p=.041<0.05). 
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Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yapısal stil alt testi 

toplam puan ortalamalarının eşlerinin eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=10.474; p=.033<0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin gelecek algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının eşlerinin eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=12.948; p=.012<0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin kendilik algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının eşlerinin eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=5.813; p=.214>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yeterlilik alt testi 

toplam puan ortalamalarının eşlerinin eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=5.653; p=.227>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile uyumu alt testi 

toplam puan ortalamalarının eşlerinin eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=3.080; p=.545>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal kaynaklar alt testi 

toplam puan ortalamalarının eşlerinin eğitim durumu değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=4.297; p=.367>0.05). 
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Tablo 5.5.2. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Eşlerinin Eğitim Durumları 
ile Psikolojik Dayanıklılıklarına İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Alt Testleri Eğitim Durumu N X KW p 

 
 
 
 
 
Yapısal Stil 

Okur Yazar Değil 5 20.90  
 
 
 
 
10.474

 
 
 
 
.033

İlkokul Mezunu 34 45.87 

Ortaokul Mezunu 14 60.39 

Lise Mezunu 28 54.84 

Üniversite veya YL Mezunu 23 61.52 

 
 
 
 
 
Gelecek Algısı 

Okur Yazar Değil 5 16.70  
 
 
 
 
12.948

 
 
 
 
.012

İlkokul Mezunu 34 44.94 

Ortaokul Mezunu 14 56.21 

Lise Mezunu 28 58.13 

Üniversite veya YL Mezunu 23 62.35 

 
 
 
 
 
Kendilik Algısı 

Okur Yazar Değil 5 26.80  
 
 
 
 
5.813 

 
 
 
 
.214

İlkokul Mezunu 34 49.78 

Ortaokul Mezunu 14 63.18 

Lise Mezunu 28 53.70 

Üniversite veya YL Mezunu 23 54.15 

 
 
 
 
 
Sosyal Yeterlilik 

Okur Yazar Değil 5 52.10  
 
 
 
 
5.653 

 
 
 
 
.227

İlkokul Mezunu 34 44.63 

Ortaokul Mezunu 14 61.71 

Lise Mezunu 28 50.09 

Üniversite veya YL Mezunu 23 61.09  
 
 
 
 
 
Aile Uyumu 

Okur Yazar Değil 5 50.40  
 
 
 
 
3.080 

 
 
 
 
.545

İlkokul Mezunu 34 45.54 

Ortaokul Mezunu 14 53.18 

Lise Mezunu 28 57.25 

Üniversite veya YL Mezunu 23 57.04 

 
 
 
 
 
Sosyal Kaynaklar 

Okur Yazar Değil 5 48.90  
 
 
 
 
4.297 

 
 
 
 
.367

İlkokul Mezunu 34 44.22 

Ortaokul Mezunu 14 57.50 

Lise Mezunu 28 55.75 

Üniversite veya YL Mezunu 23 58.52 

 
 
 
 
 
Ölçek Toplam Puan 

Okur Yazar Değil 5 28.30  
 
 
 
 
9.952 

 
 
 
 
.041

İlkokul Mezunu 34 53.54 

Ortaokul Mezunu 14 61.96 

Lise Mezunu 28 55.61 

Üniversite veya YL Mezunu 23 61.46 
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5.5.3. Beşinci Alt Problemin Üçüncü Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Beşinci alt problemin üçüncü maddesi “ Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa 

sahip annelerin eşlerinin iş durumları ile aile yükü arasında anlamlı bir fark var mıdır?” 

şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan toplam 106 özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip 

annenin eşlerinin iş durumu ile ilgili verdiği yanıtlarda toplam 3 annenin eşinin 

çalışmadığı belirlenmiştir. Bu sebeple araştırmanın bu alt sorusu istatistiksel olarak 

hesaplanmamıştır. Bu durum ile ilgili bilgiye tartışma kısmında yer verilmiştir. 

 
5.5.4. Beşinci Alt Problemin Dördüncü Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

 
 

Beşinci alt problemin dördüncü maddesi “ Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip 

annelerin eşlerinin iş durumları ile psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir fark 

var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan toplam 106 özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip 

annenin eşlerinin iş durumu ile ilgili verdiği yanıtlarda toplam 3 annenin eşinin 

çalışmadığı belirlenmiştir. Bu sebeple araştırmanın bu alt sorusu istatistiksel olarak 

hesaplanmamıştır. Bu durum ile ilgili bilgiye tartışma kısmında yer verilmiştir. 

 
5.6. Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

 
 

Bu araştırmada yanıt aranan altıncı alt problem, sosyoekonomik düzeye ilişkin 

problemler açısından ele alınmıştır. 

 
5.6.1. Altıncı Alt Problemin Birinci Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

 
 

Altıncı alt problemin birinci maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa 

sahip annelerin ortalama aylık gelir düzeyleri ile aile yükü arasında anlamlı bir fark 

var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların ortalama aylık gelir düzeyleri ile aile yükü 

değerlendirme ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.6.1.‘de incelenmiştir. 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile yükü değerlendirme ölçeği 

toplam puan ortalamalarının ortalama aylık gelir düzeyi değişkenine göre bir farklılık 
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gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=18.332; p=.000<0.01). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin ekonomik yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının ortalama aylık gelir düzeyi değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=18.529; p=.000<0.01). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yetersizlik algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının ortalama aylık gelir düzeyi değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=5.872; p=.053>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının ortalama aylık gelir düzeyi değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=11.723; p=.003<0.01). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin fiziksel yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının ortalama aylık gelir düzeyi değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=6.045; p=.049<0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin duygusal yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının ortalama aylık gelir düzeyi değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=11.231; p=.004<0.01). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin zaman gereksinimi alt 

testi toplam puan ortalamalarının ortalama aylık gelir düzeyi değişkenine göre bir 
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farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmuştur (KW=15.701; p=.000<0.01). 

 
Tablo 5.6.1. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Aylık Gelir Düzeyleri ile 
Aile Yüküne İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
Aile Yükü Değerlendirme

 

Ölçeği Alt Testleri 
 
Gelir Düzeyi 

 
N 

 
X 

 
 
KW 

 
p 

 
 
Ekonomik Yük 

Düşük Gelir Düzeyi 15 82.88   
Orta Gelir Düzeyi 85 49.16 18.529 .000 

Yüksek Gelir Düzeyi 5 33.30   
 
 
Yetersizlik Algısı 

Düşük Gelir Düzeyi 15 70.16   
Orta Gelir Düzeyi 85 50.09 5.872 .053 

Yüksek Gelir Düzeyi 5 58.20   
 
 
Sosyal Yük 

Düşük Gelir Düzeyi 15 77.31   
Orta Gelir Düzeyi 85 49.60 11.723 .003 

Yüksek Gelir Düzeyi 5 43.60   
 
 
Fiziksel Yük 

Düşük Gelir Düzeyi 15 70.84   

Orta Gelir Düzeyi 85 
50.48  

6.045 
.049 

Yüksek Gelir Düzeyi 5 
49.30   

 
 
Duygusal Yük 

Düşük Gelir Düzeyi 15 76.53   
Orta Gelir Düzeyi 85 50.03 11.231 .004 

Yüksek Gelir Düzeyi 5 38.80   
 
 
Zaman Gereksinimi 

Düşük Gelir Düzeyi 15 76.13   
Orta Gelir Düzeyi 85 51.31 15.701 .000 

Yüksek Gelir Düzeyi 5 18.30   
 
 
Ölçek Toplam Puan 

Düşük Gelir Düzeyi 15 83.38   
Orta Gelir Düzeyi 85 48.76 18.332 .000 

Yüksek Gelir Düzeyi 5 38.50   
 
 
 

5.6.2. Altıncı Alt Problemin İkinci Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Altıncı alt problemin ikinci maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa 

sahip annelerin ortalama aylık gelir düzeyleri ile psikolojik dayanıklılıkları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 
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Araştırmaya katılan katılımcıların ortalama aylık gelir düzeyleri ile psikolojik 

dayanıklılık ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.6.2.‘de incelenmiştir. 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin psikolojik dayanıklılık ölçeği 

toplam puan ortalamalarının ortalama aylık gelir düzeyi değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=9.602; p=.008<0.01). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yapısal stil alt testi 

toplam puan ortalamalarının ortalama aylık gelir düzeyi değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=4.118; p=.128>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin gelecek algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının ortalama aylık gelir düzeyi değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=14.541; p=.001<0.01). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin kendilik algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının ortalama aylık gelir düzeyi değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=.459; p=.795>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yeterlilik alt testi 

toplam puan ortalamalarının ortalama aylık gelir düzeyi değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=1.742; p=.418>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile uyumu alt testi 

toplam puan ortalamalarının ortalama aylık gelir düzeyi değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 
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Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=5.037; p=.081>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal kaynaklar alt testi 

toplam puan ortalamalarının ortalama aylık gelir düzeyi değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=7.649; p=.022<0.05). 

 
Tablo 5.6.2. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Aylık Gelir Düzeyleri ile 
Psikolojik Dayanıklılıklarına İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
Psikolojik   Dayanıklılık   Ölçeği  Alt

 

Testleri 
 
Gelir Düzeyi 

 
N 

 
 
X 

 
 
KW 

 
p 

 
 
Yapısal Stil 

Düşük Gelir Düzeyi 15 40.25   
Orta Gelir Düzeyi 85 56.44 4.118 .128 

Yüksek Gelir Düzeyi 5 45.90   
 
 
Gelecek Algısı 

Düşük Gelir Düzeyi 15 26.69   
Orta Gelir Düzeyi 85 58.07 14.541 .001 

Yüksek Gelir Düzeyi 5 61.60   
 
 
Kendilik Algısı 

Düşük Gelir Düzeyi 15 49.34   
Orta Gelir Düzeyi 85 53.98 .459 .795 

Yüksek Gelir Düzeyi 5 58.70   
 
 
Sosyal Yeterlilik 

Düşük Gelir Düzeyi 15 44.47   
Orta Gelir Düzeyi 85 55.36 1.742 .418 

Yüksek Gelir Düzeyi 5 50.80   
 
 
Aile Uyumu 

Düşük Gelir Düzeyi 15 37.69   
Orta Gelir Düzeyi 85 56.22 5.037 .081 

Yüksek Gelir Düzeyi 5 57.80   
 
 
Sosyal Kaynaklar 

Düşük Gelir Düzeyi 15 34.00   
Orta Gelir Düzeyi 85 56.95 7.649 .022 

Yüksek Gelir Düzeyi 5 57.20   
 
 
Ölçek Toplam Puan 

Düşük Gelir Düzeyi 15 31.59   
Orta Gelir Düzeyi 85 57.42 9.602 .008 

Yüksek Gelir Düzeyi 5 57.00   
 
 
 

5.7. Yedinci Alt Probleme İlişkin Bilgiler ve Yorumlar 
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Bu araştırmada yanıt aranan yedinci alt problem, çocuğun durumuna ilişkin 

problemler açısından ele alınmıştır. 

 
5.7.1. Yedinci Alt Problemin Birinci Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

 
 

Yedinci alt problemin birinci maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa 

sahip annelerin engelli çocuğunun yaşı ile aile yükü arasında anlamlı bir fark var 

mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların çocuklarının yaşları ile aile yükü 

değerlendirme ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.7.1.‘de incelenmiştir. 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile yükü değerlendirme ölçeği 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun yaşı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=.649; p=.723>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin ekonomik yük alt test 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun yaşı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=1.786; p=.409>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yetersizlik algısı alt test 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun yaşı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=1.778; p=.411>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yük alt test toplam 

puan ortalamalarının engelli çocuğunun yaşı değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=3.950; p=.139>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin fiziksel yük alt test 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun yaşı değişkenine göre bir farklılık 
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gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre   grup   ortalamaları   arasında   istatistiksel   olarak   anlamlı   bir   fark 

bulunmamıştır (KW=.163; p=.922>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin duygusal yük alt test 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun yaşı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=1.730; p=.421>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin zaman gereksinimi alt 

test toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun yaşı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=1.194; p=.551>0.05). 

 
Tablo 5.7.1. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Özel Eğitim Gereksinimi 
Olan Çocuklarının Yaşları ile Aile Yüküne İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
Aile Yükü Değerlendirme

 

Ölçeği Alt Testleri 

Özel Eğitim Gereksinimli
 

Çocuğun Yaşı 
 
N 

 
X 

 
 
KW 

 
 
p 

 
 
Ekonomik Yük 

1-4 Yaş arası 32 59.48   
4-8 Yaş Arası 38 51.63 1.786 .409 

8 Yaş Üstü 36 50.15   
 
 
Yetersizlik Algısı 

1-4 Yaş arası 32 47.66   
4-8 Yaş Arası 38 54.83 1.778 .411 

8 Yaş Üstü 36 57.29   
 
 
Sosyal Yük 

1-4 Yaş arası 32 51.92   
4-8 Yaş Arası 38 47.45 3.950 .139 

8 Yaş Üstü 36 61.29   
 
 
 
Fiziksel Yük 

1-4 Yaş arası 32 51.72   

4-8 Yaş Arası 38 
54.58 .163 .922 

8 Yaş Üstü 36 
53.94   

 
 
Duygusal Yük 

1-4 Yaş arası 32 51.34   
4-8 Yaş Arası 38 50.17 1.730 .421 

8 Yaş Üstü 36 58.93   

 1-4 Yaş arası 32 50.83   
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Zaman Gereksinimi 4-8 Yaş Arası 38 51.46 1.194 .551 

8 Yaş Üstü 36 58.03   
 
 
Ölçek Toplam Puan 

1-4 Yaş arası 32 51.58   
4-8 Yaş Arası 38 51.95 .649 .723 

8 Yaş Üstü 36 56.85   
 
 
 

5.7.2. Yedinci Alt Problemin İkinci Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Yedinci alt problemin ikinci maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa 

sahip annelerin engelli çocuğunun yaşı ile psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı 

bir fark var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların engelli çocuğunun yaşı ile psikolojik 

dayanıklılık ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.7.2.‘de incelenmiştir. 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin psikolojik dayanıklılık ölçeği 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun yaşı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=2.404; p=.301>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yapısal stil alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun yaşı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=1.835; p=.400>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin gelecek algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun yaşı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmamıştır 

(KW=2.046; p=.359>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin kendilik algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun yaşı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 
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Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=2.046; p=.359>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yeterlilik alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun yaşı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=2.881; p=.237>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile uyumu alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun yaşı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=1.874; p=.392>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal kaynaklar alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun yaşı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=.618; p=.734>0.05). 

 
Tablo 5.7.2. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Özel Eğitim Gereksinimi 
Olan Çocuğunun Yaşı ile Psikolojik Dayanıklılıklarına İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
 

 
Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Alt Testleri 

Özel Eğitim Gereksinimli 
 

Çocuğun Yaşı 

 

 
N 

 

 
X 

 

 
KW 

 
p 

 

 
Yapısal Stil 

1-4 Yaş arası 32 56.33   
4-8 Yaş Arası 38 56.42 1.835 .400 

8 Yaş Üstü 36 47.90   
 

 
Gelecek Algısı 

1-4 Yaş arası 32 59.94   
4-8 Yaş Arası 38 51.16 2.046 .359 

8 Yaş Üstü 36 50.25   
 

 
Kendilik Algısı 

1-4 Yaş arası 32 56.58   
4-8 Yaş Arası 38 54.38 2.046 .359 

8 Yaş Üstü 36 49.83   
 

 
Sosyal Yeterlilik 

1-4 Yaş arası 32 61.17   
4-8 Yaş Arası 38 50.45 2.881 .237 

8 Yaş Üstü 36 49.90   
 

 
Aile Uyumu 

1-4 Yaş arası 32 59.58   
4-8 Yaş Arası 38 51.78 1.874 .392 
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 8 Yaş Üstü 36 49.92   
 

 
Sosyal Kaynaklar 

1-4 Yaş arası 32 57.03   
4-8 Yaş Arası 38 51.66 .618 .734 

8 Yaş Üstü 36 52.31   
 

 
Ölçek Toplam Puan 

1-4 Yaş arası 32 59.73   
4-8 Yaş Arası 38 53.29 2.404 .301 

8 Yaş Üstü 36 48.18   
 
 
 

5.7.3. Yedinci Alt Problemin Üçüncü Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Yedinci alt problemin üçüncü maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa 

sahip annelerin engelli çocuğunun tanısı ile aile yükü arasında anlamlı bir fark var 

mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların engelli çocuğunun tanısı ile aile yükü 

değerlendirme ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.7.3.‘de incelenmiştir. 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile yükü değerlendirme ölçeği 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun tanısı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=16.793; p=.002<0.01). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin ekonomik yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun tanısı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=3.705; p=.447>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yetersizlik algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun tanısı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmuştur 

(KW=18.600; p=.001<0.01). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun tanısı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 
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Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 
 

(KW=30.818; p=.000<0.01). 
 
 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin fiziksel yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun tanısı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=29.827; p=.000<0.01). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin duygusal yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun tanısı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=7.295; p=.121>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin zaman gereksinimi alt 

testi toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun tanısı değişkenine göre bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmuştur (KW=14.041; p=.007<0.01). 

 
Tablo 5.7.3. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Çocuğunun Tanısı ile Aile 
Yüküne İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
Aile Yükü Ölçeği Alt Testleri Çocuğun Tanısı N X KW p 

 
 
 
 
Ekonomik Yük 

Fiziksel ve Zihinsel Yetersizlik 31 57.13   

Sadece Fiziksel Yetersizlik 16 62.56   

Ağır ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 20 46.83 3.705 .447 

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 22 48.30   

Yaygın Gelişimsel Bozukluk 16 49.63   
 
 
 
 
Yetersizlik Algısı 

Fiziksel ve Zihinsel Yetersizlik 31 57.74   

Sadece Fiziksel Yetersizlik 16 30.34   

Ağır ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 20 67.63 18.600 .001 

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 22 42.36   

Yaygın Gelişimsel Bozukluk 16 62.81   
 
 
 
 
Sosyal Yük 

Fiziksel ve Zihinsel Yetersizlik 31 70.21   

Sadece Fiziksel Yetersizlik 16 41.16   

Ağır ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 20 63.00 30.818 .000 
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 Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 22 27.30   

Yaygın Gelişimsel Bozukluk 16 54.34   
 
 
 
 
 
Fiziksel Yük 

Fiziksel ve Zihinsel Yetersizlik 31 
 
68.42   

Sadece Fiziksel Yetersizlik 16 
43.19   

Ağır ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 20 
65.65 29.827 .000 

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 22 
26.32   

Yaygın Gelişimsel Bozukluk 16 
52.81   

 
 
 
 
Duygusal Yük 

Fiziksel ve Zihinsel Yetersizlik 31 60.18   

Sadece Fiziksel Yetersizlik 16 43.22   

Ağır ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 20 60.50 7.295 .121 

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 22 42.39   

Yaygın Gelişimsel Bozukluk 16 54.09   
 
 
 
 
Zaman Gereksinimi 

Fiziksel ve Zihinsel Yetersizlik 31 64.50   

Sadece Fiziksel Yetersizlik 16 43.78   

Ağır ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 20 62.00 14.041 .007 

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 22 36.70   

Yaygın Gelişimsel Bozukluk 16 51.09   
 
 
 
 
Ölçek Toplam Puan 

Fiziksel ve Zihinsel Yetersizlik 31 64.63   

Sadece Fiziksel Yetersizlik 16 40.25   

Ağır ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 20 63.13 16.793 .002 

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 22 35.57   

Yaygın Gelişimsel Bozukluk 16 54.53   
 
 
 

5.7.4. Yedinci Alt Problemin Dördüncü Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Yedinci alt problemin dördüncü maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan 

çocuğa sahip annelerin engelli çocuğunun tanısı ile psikolojik dayanıklılıkları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların engelli çocuğunun tanısı ile psikolojik 

dayanıklılık ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.7.4.‘de incelenmiştir. 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin psikolojik dayanıklılık ölçeği 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun tanısı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=23.245; p=.000<0.01). 
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Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yapısal stil alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun tanısı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (KW=8.528; p=.074>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin gelecek algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun tanısı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=23.182; p=.000<0.01). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin kendilik algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun tanısı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=10.210; p=.037<0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yeterlilik alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun tanısı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=10.366; p=.035<0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile uyumu alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun tanısı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=9.655; p=.047<0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal kaynaklar alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun tanısı değişkenine göre bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. 

Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(KW=16.868; p=.002<0.01). 
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Tablo 5.7.4. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Çocuğunun Tanısı ile 
Psikolojik Dayanıklılıklarına İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Alt Testleri Çocuğun Tanısı N X KW p 

 

 
 
 
Yapısal Stil 

Fiziksel ve Zihinsel Yetersizlik 31 44.21   

Sadece Fiziksel Yetersizlik 16 68.28   

Ağır ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 20 46.58 8.528 .074

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 22 59.00   

Yaygın Gelişimsel Bozukluk 16 54.53   
 

 
 
 
Gelecek Algısı 

Fiziksel ve Zihinsel Yetersizlik 31 37.02   

Sadece Fiziksel Yetersizlik 16 77.13   

Ağır ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 20 43.95 23.182 .000

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 22 58.68   

Yaygın Gelişimsel Bozukluk 16 63.34   
 

 
 
 
Kendilik Algısı 

Fiziksel ve Zihinsel Yetersizlik 31 42.73   

Sadece Fiziksel Yetersizlik 16 72.19   

Ağır ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 20 55.95 10.210 .037

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 22 51.32   

Yaygın Gelişimsel Bozukluk 16 52.34   
 

 
 
 
Sosyal Yeterlilik 

Fiziksel ve Zihinsel Yetersizlik 31 50.60   

Sadece Fiziksel Yetersizlik 16 73.97   

Ağır ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 20 47.68 10.366 .035

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 22 44.27   

Yaygın Gelişimsel Bozukluk 16 55.34   
 

 
 
 
Aile Uyumu 

Fiziksel ve Zihinsel Yetersizlik 31 40.24   

Sadece Fiziksel Yetersizlik 16 66.97   

Ağır ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 20 54.35 9.655 .047

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 22 55.27   

Yaygın Gelişimsel Bozukluk 16 58.94   
 

 
 
 
Sosyal Kaynaklar 

Fiziksel ve Zihinsel Yetersizlik 31 38.35   

Sadece Fiziksel Yetersizlik 16 72.88   

Ağır ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 20 47.35 16.868 .002

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 22 57.30   

Yaygın Gelişimsel Bozukluk 16 62.66   
 

 
 
 
Ölçek Toplam Puan 

Fiziksel ve Zihinsel Yetersizlik 31 36.60   

Sadece Fiziksel Yetersizlik 16 79.78   

Ağır ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 20 48.05 23.245 .000

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik 22 55.18   

Yaygın Gelişimsel Bozukluk 16 61.19   
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5.7.5. Yedinci Alt Problemin Beşinci Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Yedinci alt problemin beşinci maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa 

sahip annelerin engelli çocuğunun aldığı özel eğitim süresi ile aile yükü arasında 

anlamlı bir fark var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların engelli çocuğunun aldığı özel eğitim süresi ile aile 

yükü değerlendirme ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.7.5.‘de 

incelenmiştir. Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile yükü 

değerlendirme ölçeği toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun aldığı özel 

eğitim süresi değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. (KW=4.387; p=.223>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin ekonomik yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun aldığı özel eğitim süresi değişkenine 

göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmuştur (KW=12.729; p=.005<0.01). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yetersizlik algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun aldığı özel eğitim süresi değişkenine 

göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (KW=4.824; p=.185>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun aldığı özel eğitim süresi değişkenine 

göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır. (KW=5.226; p=.156>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin fiziksel yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun aldığı özel eğitim süresi değişkenine 

göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi 
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uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (KW=6.573; p=.087>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin duygusal yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun aldığı özel eğitim süresi değişkenine 

göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (KW=3.594; p=.309>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin zaman gereksinimi alt 

testi toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun aldığı özel eğitim süresi 

değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal 

Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW=6.605; p=.086>0.05). 

 
Tablo 5.7.5. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Çocuklarının Aldığı Özel 
Eğitim Süresi ile Aile Yüküne İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği Alt

 

Testleri 
 
Özel Eğitim Süresi 

 
N 

 
 
X 

 
 
KW 

 
p 

 

 
 
 
Ekonomik Yük 

1-12 ay arası 36 60.85  

 
 
 
12.729 

 
 
 
.005 

12-36 ay arası 22 62.91 

36-72 ay arası 31 49.97 

72 aydan daha fazla 17 32.21 
 

 
 
 
Yetersizlik Algısı 

1-12 ay arası 36 51.29  

 
 
 
4.824 

 
 
 
.185 

12-36 ay arası 22 49.95 

36-72 ay arası 31 63.18 

72 aydan daha fazla 17 45.12 
 

 
 
 
Sosyal Yük 

1-12 ay arası 36 47.89  

 
 
 
5.226 

 
 
 
.156 

12-36 ay arası 22 47.82 

36-72 ay arası 31 63.27 

72 aydan daha fazla 17 54.91 

 
 
 
 
 
Fiziksel Yük 

1-12 ay arası 36 
 

48.63 
 
 
 
 
 
6.573 

 
 
 
 
.087 

12-36 ay arası 22 
50.27 

36-72 ay arası 31 
65.24 

72 aydan daha fazla 17 
46.59 

 1-12 ay arası 36 56.82   
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Duygusal Yük 

12-36 ay arası 22 46.02  
 
3.594 

 
.309 36-72 ay arası 31 58.87 

72 aydan daha fazla 17 46.35 
 

 
 
 
Zaman Gereksinimi 

1-12 ay arası 36 53.31  

 
 
 
6.605 

 
 
 
.086 

12-36 ay arası 22 47.73 

36-72 ay arası 31 63.94 

72 aydan daha fazla 17 42.35 
 

 
 
 
Ölçek Toplam Puan 

1-12 ay arası 36 53.81  

 
 
 
4.387 

 
 
 
.223 

12-36 ay arası 22 49.48 

36-72 ay arası 31 61.58 

72 aydan daha fazla 17 43.32 

 
 
 

5.7.6. Yedinci Alt Problemin Altıncı Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Yedinci alt problemin altıncı maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa 

sahip annelerin engelli çocuğunun aldığı özel eğitim süresi ile psikolojik 

dayanıklılıkları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların engelli çocuğunun aldığı özel eğitim süresi ile 

psikolojik dayanıklılık ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.7.6.‘de 

incelenmiştir. Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin psikolojik 

dayanıklılık ölçeği toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun aldığı özel eğitim 

süresi değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW=1.435; p=.697>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yapısal stil alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun aldığı özel eğitim süresi değişkenine 

göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (KW=2.128; p=.545>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin gelecek algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun aldığı özel eğitim süresi değişkenine 

göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi 
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uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (KW=4.919; p=.178>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin kendilik algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun aldığı özel eğitim süresi değişkenine 

göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (KW=4.077; p=.253>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yeterlilik alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun aldığı özel eğitim süresi değişkenine 

göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (KW=1.183; p=.612>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile uyumu alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun aldığı özel eğitim süresi değişkenine 

göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (KW=1.768; p=.622>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal kaynaklar alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun aldığı özel eğitim süresi değişkenine 

göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (KW=.151; p=.985>0.05). 

 
Tablo 5.7.6. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Çocuklarının Aldığı  Özel 
Eğitim Süresi ile Psikolojik Dayanıklılıklarına İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 

 
Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Alt

 

Testleri 
 
Özel Eğitim Süresi 

 
N 

 
 
X 

 
 
KW 

 
p 

 

 
 
 
Yapısal Stil 

1-12 ay arası 36 51.40  

 
 
 
2.128

 
 
 
.546 

12-36 ay arası 22 61.84 

36-72 ay arası 31 50.50 

72 aydan daha fazla 17 52.62 

 1-12 ay arası 36 58.75   
12-36 ay arası 22 54.55 
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Gelecek Algısı 36-72 ay arası 31 43.58 4.919 .178 

72 aydan daha fazla 17 59.12 
 

 
 
 
Kendilik Algısı 

1-12 ay arası 36 55.36  

 
 
 
4.077

 
 
 
.253 

12-36 ay arası 22 60.36 

36-72 ay arası 31 44.58 

72 aydan daha fazla 17 56.94 
 

 
 
 
Sosyal Yeterlilik 

1-12 ay arası 36 51.07  

 
 
 
1.183

 
 
 
.612 

12-36 ay arası 22 57.98 

36-72 ay arası 31 56.73 

72 aydan daha fazla 17 46.97 
 

 
 
 
Aile Uyumu 

1-12 ay arası 36 57.06  

 
 
 
1.768

 
 
 
.622 

12-36 ay arası 22 55.39 

36-72 ay arası 31 52.42 

72 aydan daha fazla 17 45.50 
 

 
 
 
Sosyal Kaynaklar 

1-12 ay arası 36 54.60  

 
 
 
.151 

 
 
 
.985 

12-36 ay arası 22 53.98 

36-72 ay arası 31 51.77 

72 aydan daha fazla 17 53.71 
 

 
 
 
Ölçek Toplam Puan 

1-12 ay arası 36 55.92  

 
 
 
1.435

 
 
 
.697 

12-36 ay arası 22 57.57 

36-72 ay arası 31 48.61 

72 aydan daha fazla 17 52.03 

 
 
 

5.7.7. Yedinci Alt Problemin Yedinci Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Yedinci alt problemin yedinci maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa 

sahip annelerin engelli çocuğunun özel eğitim dışında başka bir okula gidip gitmeme 

durumu ile aile yükü arasında anlamlı bir fark var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların engelli çocuğunun özel eğitim dışında başka 

bir okula gidip gitmeme durumu ile aile yükü değerlendirme ölçeği puan ortalamaları 

arasındaki fark Tablo 5.7.7.‘de incelenmiştir. Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa 

sahip annelerin aile yükü değerlendirme ölçeği toplam puan ortalamalarının engelli 

çocuğunun özel eğitim dışında başka bir okula gidip gitmeme durumu değişkenine 

göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmuştur (Z=-2.339; p=.019<0.05). 
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Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin ekonomik yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun özel eğitim dışında başka bir okula 

gidip gitmeme durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-.929; 

p=.353>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yetersizlik algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun özel eğitim dışında başka bir okula 

gidip gitmeme durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-1.707; 

p=.088>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun özel eğitim dışında başka bir okula 

gidip gitmeme durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (Z=-2.258; 

p=.024<0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin fiziksel yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun özel eğitim dışında başka bir okula 

gidip gitmeme durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (Z=-3.373; 

p=.001<0.01). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin duygusal yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun özel eğitim dışında başka bir okula 

gidip gitmeme durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-.886; 

p=.376>0.05). 
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Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin zaman gereksinimi alt 

testi toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun özel eğitim dışında başka bir 

okula gidip gitmeme durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-1.938; 

p=.053>0.05). 

 
Tablo 5.7.7. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Çocuklarının Özel Eğitim 
Dışında Başka Bir Okula Gitmeleri Durumu ile Aile Yüküne İlişkin Mann Whitney U Testi 
Sonuçları 

 
Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği Alt

 

Testleri 
 
Okula Gitme Durumu

 
N 

 
X 

 
 
Z 

 
p 

 
 
Ekonomik Yük 

Evet 42 50.08  
 
-.929 

 
.353 Hayır 64 55.74 

 
 
Yetersizlik Algısı 

Evet 42 47.21  
 
-1.707 

 
.088 Hayır 64 57.63 

 
 
Sosyal Yük 

Evet 42 42.26  
 
-2.258 

 
.024 Hayır 64 48.91 

 
 
 
Fiziksel Yük 

Evet 42 50.24 
 
 
-.886 

 
.376 

Hayır 64 
55.64 

 
 
Duygusal Yük 

Evet 42 41.11  
 
-3.373 

 
.001 Hayır 64 61.63 

 
 
Zaman Gereksinimi 

Evet 42 46.37  
 
-1.938 

 
.053 Hayır 64 58.18 

 
 
Ölçek Toplam Puan 

Evet 42 44.88  
 
-2.339 

 
.019 Hayır 64 59.16 

 
 
 

5.7.8. Yedinci Alt Problemin Sekizinci Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Yedinci alt problemin sekizinci maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan 

çocuğa sahip annelerin engelli çocuğunun özel eğitim dışında başka bir okula gidip 

gitmeme durumu ile psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” 

şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların engelli çocuğunun özel eğitim dışında başka 

bir okula gidip gitmeme durumu ile psikolojik dayanıklılık ölçeği puan ortalamaları 

arasındaki fark Tablo 5.7.8.‘de incelenmiştir. Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa 
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sahip annelerin psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puan ortalamalarının engelli 

çocuğunun özel eğitim dışında başka bir okula gidip gitmeme durumu değişkenine 

göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (Z=-1.381; p=.167>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yapısal stil alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun özel eğitim dışında başka bir okula 

gidip gitmeme durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-1.429; 

p=.153>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin gelecek algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun özel eğitim dışında başka bir okula 

gidip gitmeme durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-1.431; 

p=.152>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin kendilik algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun özel eğitim dışında başka bir okula 

gidip gitmeme durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-1.089; 

p=.276>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yeterlilik alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun özel eğitim dışında başka bir okula 

gidip gitmeme durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-1.086; 

p=.278>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile uyumu alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun özel eğitim dışında başka bir okula 
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gidip gitmeme durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-.259; 

p=.795>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal kaynaklar alt testi 

toplam puan ortalamalarının engelli çocuğunun özel eğitim dışında başka bir okula 

gidip gitmeme durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-1.739; 

p=.082>0.05). 

 
Tablo 5.7.8. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Çocuklarının Özel Eğitim 
Dışında Başka Bir Okula Gitmeleri Durumu ile Psikolojik Dayanıklılıklarına İlişkin Mann 
Whitney U Testi Sonuçları 

 
Psikolojik   Dayanıklılık   Ölçeği  Alt

 

Testleri 
 
Okula Gitme Durumu

 
N 

 
X 

 
 
Z 

 
p 

 
 
Yapısal Stil 

Evet 42 58.73  
 
-1.429 

 
.153 Hayır 64 50.07 

 
 
Gelecek Algısı 

Evet 42 58.75  
 
-1.431 

 
.152 Hayır 64 50.05 

 
 
Kendilik Algısı 

Evet 42 57.50  
 
-1.089 

 
.276 Hayır 64 50.88 

 
 
Sosyal Yeterlilik 

Evet 42 49.51  
 
-1.086 

 
.278 Hayır 64 56.12 

 
 
Aile Uyumu 

Evet 42 54.45  
 
-.259 

 
.795 Hayır 64 52.88 

 
 
Sosyal Kaynaklar 

Evet 42 59.88  
 
-1.739 

 
.082 Hayır 64 49.31 

 
 
Ölçek Toplam Puan 

Evet 42 58.58  
 
-1.381 

 
.167 Hayır 64 50.16 
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5.7.9.  Yedinci  Alt  Problemin  Dokuzuncu  Maddesine  İlişkin  Bulgular  ve 
 

Yorumlar 
 
 

Yedinci alt problemin dokuzuncu maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan 

çocuğa sahip annelerin birden fazla özel eğitim gereksinimli çocuğa sahip olma 

durumu ile aile yükü arasında anlamlı bir fark var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların birden fazla özel eğitim gereksinimli çocuğa 

sahip olma durumu ile aile yükü değerlendirme ölçeği puan ortalamaları arasındaki 

fark Tablo 5.7.9.‘de incelenmiştir. Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip 

annelerin aile yükü değerlendirme ölçeği toplam puan ortalamalarının birden fazla özel 

eğitim gereksinimli çocuğa sahip olma durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-.218; 

p=.827>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin ekonomik yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının birden fazla özel eğitim gereksinimli çocuğa sahip olma 

durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-.070; p=.944>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yetersizlik algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının birden fazla özel eğitim gereksinimli çocuğa sahip olma 

durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-1.043; p=.297>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının birden fazla özel eğitim gereksinimli çocuğa sahip olma 

durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-1.157; p=.247>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin fiziksel yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının birden fazla özel eğitim gereksinimli çocuğa sahip olma 
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durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-.136; p=.892>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin duygusal yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının birden fazla özel eğitim gereksinimli çocuğa sahip olma 

durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-.408; p=.683>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin zaman gereksinimi alt 

testi toplam puan ortalamalarının birden fazla özel eğitim gereksinimli çocuğa sahip 

olma durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-1.386; p=.166>0.05). 

 
Tablo 5.7.9. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Birden Fazla Özel Eğitim 
Gereksinimli Çocuğa Sahip Olmaları Durumu ile Aile Yüküne İlişkin Mann Whitney U Testi 
Sonuçları 

 
 
 
Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği

 

Alt Testleri 

Birden Fazla Özel
 

Eğitim Gereksinimli
 

Çocuk Sahibi Olma 

 
 
N 

 
 
 
X 

 
 
 
Z 

 
 
p 

 
 
Ekonomik Yük 

Evet 19 53.95  
 
-.070 

 
.944 Hayır 87 53.40 

 
 
Yetersizlik Algısı 

Evet 19 60.19  
 
-1.043 

 
.297 Hayır 87 52.05 

 
 
Sosyal Yük 

Evet 19 46.18  
 
-1.157 

 
.247 Hayır 87 55.10 

 
 
 
Fiziksel Yük 

Evet 19 
 

50.89 
 
 
-.408 

 
.683 

Hayır 87 
54.04 

 
 
Duygusal Yük 

Evet 19 52.63  
 
-.136 

 
.892 Hayır 87 53.69 

 
 
Zaman Gereksinimi 

Evet 19 62.34  
 
-1.386 

 
.166 Hayır 87 51.57 

 
 
Ölçek Toplam Puan 

Evet 19 54.89  
 
-.218 

 
.827 Hayır 87 53.20 
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5.7.10. Yedinci Alt Problemin Onuncu Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Yedinci alt problemin onuncu maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa 

sahip annelerin birden fazla özel eğitim gereksinimli çocuğa sahip olma durumu ile 

psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” şeklinde ifade 

edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların birden fazla özel eğitim gereksinimli çocuğa 

sahip olma durumu ile psikolojik dayanıklılık ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark 

Tablo 5.7.10.‘de incelenmiştir. Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puan ortalamalarının birden fazla özel eğitim 

gereksinimli çocuğa sahip olma durumu değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-.866; 

p=.386>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yapısal stil toplam puan 

ortalamalarının birden fazla özel eğitim gereksinimli çocuğa sahip olma durumu 

değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann 

Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-.336; p=.737>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin gelecek algısı toplam 

puan ortalamalarının birden fazla özel eğitim gereksinimli çocuğa sahip olma durumu 

değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann 

Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (Z=-.2.156; p=.031<0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin kendilik algısı toplam 

puan ortalamalarının birden fazla özel eğitim gereksinimli çocuğa sahip olma durumu 

değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann 

Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-1.099; p=.272>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yeterlilik toplam 

puan ortalamalarının birden fazla özel eğitim gereksinimli çocuğa sahip olma durumu 
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değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann 

Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-.025; p=.980>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile uyumu toplam puan 

ortalamalarının birden fazla özel eğitim gereksinimli çocuğa sahip olma durumu 

değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann 

Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-1.840; p=.066>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal kaynaklar toplam 

puan ortalamalarının birden fazla özel eğitim gereksinimli çocuğa sahip olma durumu 

değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann 

Whitney U testi uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Z=-.583; p=.560>0.05). 

 
Tablo 5.7.10. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Birden Fazla Özel Eğitim 
Gereksinimli Çocuğa Sahip Olmaları Durumu ile Psikolojik Dayanıklılıklarına İlişkin Mann 
Whitney U Testi Sonuçları 

 
 
 
Psikolojik Dayanıklılık

 

Ölçeği Alt Testleri 

Birden Fazla Özel
 

Eğitim Gereksinimli
 

Çocuk Sahibi Olma 

 
 
N 

 
 
 
X 

 
 
 
Z 

 
 
p 

 
 
Yapısal Stil 

Evet 19 55.63  
 
-.336 

 
.737 Hayır 87 53.03 

 
 
Gelecek Algısı 

Evet 19 39.79  
 
-2.156 

 
.031 Hayır 87 56.49 

 
 
Kendilik Algısı 

Evet 19 60.50  
 
-1.099 

 
.272 Hayır 87 51.97 

 
 
Sosyal Yeterlilik 

Evet 19 53.66  
 
-.025 

 
.980 Hayır 87 53.47 

 
 
Aile Uyumu 

Evet 19 41.79  
 
-1.840 

 
.066 Hayır 87 56.06 

 
 
Sosyal Kaynaklar 

Evet 19 49.79  
 
-.583 

 
.560 Hayır 87 54.31 

 
 
Ölçek Toplam Puan 

Evet 19 47.97  
 
-.866 

 
.386 Hayır 87 54.71 
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5.8. Sekizinci Alt Probleme İlişkin Bilgiler ve Yorumlar 
 
 

Bu araştırmada yanıt aranan sekizinci alt problem, sosyal desteğe ilişkin 

problemler açısından ele alınmıştır. 

 
5.8.1. Sekizinci Alt Problemin Birinci Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

 
 

Sekizinci alt problemin birinci maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa 

sahip annelerin özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde kendisinden başka 

bakım verebilecek kimsenin olması durumu ile aile yükü arasında anlamlı bir fark var 

mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev 

içinde kendisinden başka bakım verebilecek kimsenin olması durumu ile aile yükü 

değerlendirme ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.8.1.‘de incelenmiştir. 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile yükü değerlendirme ölçeği 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kimsenin olması durumu değişkenine göre bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmuştur (Z=-2.253; p=.024<0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin ekonomik yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kimsenin olması durumu değişkenine göre bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (Z=-1.711; p=.087>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yetersizlik algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kimsenin olması durumu değişkenine göre bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (Z=-1.631; p=.103>0.05). 



97 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kimsenin olması durumu değişkenine göre bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (Z=-1.561; p=.119>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin fiziksel yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kimsenin olması durumu değişkenine göre bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmuştur (Z=-2.587; p=.01<0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin duygusal yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kimsenin olması durumu değişkenine göre bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (Z=-1.775; p=.076>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin zaman gereksinimi alt 

testi toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kimsenin olması durumu değişkenine göre bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (Z=-1.590; p=.112>0.05). 

 
Tablo 5.8.1. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Evde Bakım Verebilecek 

 

Başka Birisinin Olması ile Aile Yüküne İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 
 

 
Aile Yükü Ölçeği 

Alt Testleri 

Evde Bakım Verecek Başka 

Birinin Olma Durumu N X 
 
Z p 

 
Ekonomik Yük 

Evet 40 46.95  
-1.711 .087 Hayır 66 57.47 

 
Yetersizlik Algısı 

Evet 40 47.25  
-1.631 .103 Hayır 66 57.29 

 Evet 40 47.58   
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Sosyal Yük Hayır 66 57.09 -1.561 .119 

 
Duygusal Yük 

Evet 40 43.59  
-2.587 .010 Hayır 66 59.51 

 
 
 
Fiziksel Yük 

Evet 40 46.71 
 
 
-1.775 

 
.076 

Hayır 66 
57.61 

 
Zaman Gereksinimi 

Evet 40 47.41  
-1.590 .112 Hayır 66 57.19 

 
Ölçek Toplam Puan 

Evet 40 44.86  
-2.253 .024 Hayır 66 58.73 

 
 
 

5.8.2. Sekizinci Alt Problemin İkinci Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Sekizinci alt problemin ikinci maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa 

sahip annelerin özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde kendisinden başka 

bakım verebilecek kimsenin olması durumu ile psikolojik dayanıklılık arasında 

anlamlı bir fark var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev 

içinde kendisinden başka bakım verebilecek kimsenin olması durumu ile psikolojik 

dayanıklılık ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.8.2.‘de incelenmiştir. 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin psikolojik dayanıklılık ölçeği 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kimsenin olması durumu değişkenine göre bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (Z=-1.404; p=.160>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yapısal stil alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kimsenin olması durumu değişkenine göre bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (Z=-.900; p=.368>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin gelecek algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kimsenin olması durumu değişkenine göre bir 
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farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (Z=-.151; p=.880>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin kendilik algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kimsenin olması durumu değişkenine göre bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (Z=-1.596; p=.111>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yeterlilik alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kimsenin olması durumu değişkenine göre bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmuştur (Z=-1.992; p=.046<0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile uyumu alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kimsenin olması durumu değişkenine göre bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (Z=-.128; p=.898>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal kaynaklar alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kimsenin olması durumu değişkenine göre bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Mann Whitney U testi 

uygulanmıştır. Buna göre grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır (Z=-.304; p=.761>0.05). 
 
 
 
 

, 
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Tablo 5.8.2. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Evde Bakım Verebilecek 
 

Başka Birisinin Olması ile Psikolojik Dayanıklılıklarına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 
 

 
 
 
Psikolojik Dayanıklılık

 

Ölçeği Alt Testleri 

Evde  Bakım  Verecek
 

Başka Birinin Olma
 

Durumu 

 
 
N 

 
 
X 

 
 
 
Z 

 
 
p 

 
 
Yapısal Stil 

Evet 40 56.93  
 
-.900 

 
.368 Hayır 66 51.42 

 
 
Gelecek Algısı 

Evet 40 52.93  
 
-.151 

 
.880 Hayır 66 53.85 

 
 
Kendilik Algısı 

Evet 40 59.60  
 
-1.596 

 
.111 Hayır 66 49.80 

 
 
Sosyal Yeterlilik 

Evet 40 61.11  
 
-1.992 

 
.046 Hayır 66 48.89 

 
 
Aile Uyumu 

Evet 40 53.99  
 
-.128 

 
.898 Hayır 66 53.20 

 
 
Sosyal Kaynaklar 

Evet 40 54.66  
 
-.304 

 
.761 Hayır 66 52.80 

 
 
Ölçek Toplam Puan 

Evet 40 58.88  
 
-1.404 

 
.160 Hayır 66 50.24 

 
 
 

5.8.3. Sekizinci Alt Problemin Üçüncü Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Sekizinci alt problemin üçüncü maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan 

çocuğa sahip annelerin özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde kendisinden 

başka bakım verebilecek olan kişi ile aile yükü arasında anlamlı bir fark var mıdır?” 

şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev 

içinde kendisinden başka bakım verebilecek olan kişi ile aile yükü değerlendirme 

ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.8.3.‘de incelenmiştir. Özel eğitime 

gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile yükü değerlendirme ölçeği toplam puan 

ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde kendisinden başka 

bakım verebilecek kişi değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW=-6.195; 

p=.185>0.05). 
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Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin ekonomik yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kişi değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW=- 

6.970; p=.137>0.05). 
 
 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yetersizlik algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kişi değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW= 

5.100; p=.227>0.05). 
 
 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kişi değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=2.274; p=.685>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin fiziksel yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kişi değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=5.036; p=.284>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin duygusal yük alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kişi değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW=- 

5.735; p=.220>0.05). 
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Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin zaman gereksinimi alt 

testi toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kişi değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=7.117; p=.130>0.05). 

 
Tablo 5.8.3. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Kendisinden Başka Bakım 

 

Verebilecek Kişinin Kim Olduğu ile Aile Yüküne İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 
 

 
 
Aile Yükü Ölçeği Alt Testleri 

Anneden Başka Bakım 
Verenin Kim Olduğu Durumu N 

 
X 

 
KW p 

 
 
 

Ekonomik Yük 

Kardeşler 10 14.60  
 
 
6.970 

 
 
.137

Baba 2 32.75 
Anneanne 7 17.14 
Babaanne 11 24.86 

Diğer 40 21.50 
 
 
 

Yetersizlik Algısı 

Kardeşler 10 18.70  
 
 
5.100 

 
 
.227

Baba 2 28.75 
Anneanne 7 13.29 
Babaanne 11 21.77 

Diğer 40 24.30 
 
 
 

Sosyal Yük 

Kardeşler 10 23.10  
 
 
2.274 

 
 
.685

Baba 2 28.0 
Anneanne 7 19.50 
Babaanne 11 20.45 

Diğer 40 17.10 
 
 
 

Fiziksel Yük 

Kardeşler 10 22.85  
 
 
5.036 

 
 
.284

Baba 2 31.00 
Anneanne 7 13.00 
Babaanne 11 21.50 

Diğer 40 20.20 
 
 
 

Duygusal Yük 

Kardeşler 10 19.95  
 
 
5.735 

 
 
.220

Baba 2 30.50 
Anneanne 7 12.36 
Babaanne 11 21.45 

Diğer 40 23.70 
 
 
 

Zaman Gereksinimi 

Kardeşler 10 21.10  
 
 
7.117 

 
 
.130

Baba 2 32.50 
Anneanne 7 11.29 
Babaanne 11 23.14 

Diğer 40 21.05 
 
 
 

Ölçek Toplam Puan 

Kardeşler 10 19.20  
 
 
6.195 

 
 
.185

Baba 2 33.50 
Anneanne 7 12.86 
Babaanne 11 22.73 

Diğer 40 22.10 
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5.8.4.Sekizinci Alt Problemin Dördüncü Maddesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Sekizinci alt problemin dördüncü maddesi “Özel eğitime gereksinimi olan 

çocuğa sahip annelerin özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde kendisinden 

başka bakım verebilecek olan kişi ile psikolojik dayanıklılıkları arasında anlamlı bir 

fark var mıdır?” şeklinde ifade edilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev 

içinde kendisinden başka bakım verebilecek olan kişi ile psikolojik dayanıklılık ölçeği 

puan ortalamaları arasındaki fark Tablo 5.8.4.‘te incelenmiştir. Özel eğitime 

gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puan 

ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde kendisinden başka 

bakım verebilecek kişi değişkenine göre bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre grup 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (KW=.857; 

p=.931>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin yapısal stil alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kişi değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=3.754; p=.440>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin gelecek algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kişi değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=1.666; p=.797>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin kendilik algısı alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kişi değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 
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grup  ortalamaları  arasında  istatistiksel  olarak  anlamlı  bir  fark  bulunmamıştır 
 

(KW=6.737; p=.150>0.05). 
 
 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal yeterlilik alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kişi değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=7.842; p=.098>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile uyumu alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kişi değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=3.474; p=.482>0.05). 

 
Özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin sosyal kaynaklar alt testi 

toplam puan ortalamalarının özel eğitime gereksinimi olan çocuğuna ev içinde 

kendisinden başka bakım verebilecek kişi değişkenine göre bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kruskal Wallis H testi uygulanmıştır. Buna göre 

grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(KW=3.150; p=.533>0.05). 

 
Tablo 5.8.4. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Kendisinden Başka Bakım 

 

Verebilecek Kişinin Kim Olduğu ile Psikolojik Dayanıklığa İlişkin Kruskal Wallis Testi Sonuçları 
 

 
 

Psikolojik Dayanıklılık 
Ölçeği Alt Testleri 

 
Ev İçinde Anneden Başka Bakım 

Verenin Kim Olduğu Durumu 
 

N 
 

X 

 
 

KW 
 

p 
 
 
 

Yapısal Stil 

Kardeşler 10 21.25  
 
 
3.754 

 
 

.440 
Baba 2 24.50 

Anneanne 7 24.0 
Babaanne 11 22.18 

Diğer 40 14.65 
 
 
 

Gelecek Algısı 

Kardeşler 10 18.95   
Baba 2 19.50 

Anneanne 7 24.71 1.666 .797 
Babaanne 11 21.64   

Diğer 40 18.05 
 Kardeşler 10 19.90  
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Kendilik Algısı 

Baba 2 8  
6.737 .150 Anneanne 7 16.57 

Babaanne 11 27.05 
Diğer 40 19.15 

 
 
 

Sosyal Yeterlilik 

Kardeşler 10 20.75  
 
 
7.842 

 
 

.098 
Baba 2 8.25 

Anneanne 7 14.0 
Babaanne 11 26.95 

Diğer 40 20.15 
 
 
 

Aile Uyumu 

Kardeşler 10 23.0  
 
 
3.474 

 
 

.482 
Baba 2 18.0 

Anneanne 7 24.14 
Babaanne 11 15.36 

Diğer 40 21.60 
 
 
 

Sosyal Kaynaklar 

Kardeşler 10 20.80  
 
 
3.150 

 
 

.533 
Baba 2 19.0 

Anneanne 7 22.43 
Babaanne 11 15.77 

Diğer 40 24.35 
 
 
 

Ölçek Toplam Puan 

Kardeşler 10 20.45  
 
 

.857 

 
 

.931 
Baba 2 13.25 

Anneanne 7 21.57 
Babaanne 11 21.0 

Diğer 40 20.70 
 
 
 

5.9. Dokuzuncu Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 
 

Bu araştırmada yanıt aranan dokuzuncu alt problem “ Özel eğitime gereksinimi 

olan çocuğa sahip annelerin aile yükü oranları ile psikolojik dayanıklılık oranları 

arasında bir ilişki var mıdır?” şeklinde belirtilmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların aile yükü değerlendirme ölçeğinin alt testleri 

puan ortalamaları ile psikolojik dayanıklılık ölçeği alt testleri puan ortalamaları 

arasındaki ilişki Tablo 5.9.1.’te incelenmiştir. Buna göre yapısal stil alt testi ile 

ekonomik yük alt testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi 

sonucunda, puanlar arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,083; p=.003<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların gelecek algısı alt testi ile ekonomik yük alt 

testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,158; p=.106>0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların kendilik algısı alt testi ile ekonomik yük alt 

testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,054; p=.582>0.05). 
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Araştırmaya katılan katılımcıların sosyal yeterlilik alt testi ile ekonomik yük 

alt testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, 

puanlar arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,002; p=.983>0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların aile uyumu alt testi ile ekonomik yük alt testi 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,157; p=.108>0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların sosyal kaynaklar alt testi ile ekonomik yük 

alt testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, 

puanlar arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,173; p=.077>0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların yapısal stil alt testi ile yetersizlik algısı alt 

testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,281; p=.003<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların gelecek algısı alt testi ile yetersizlik algısı 

alt testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, 

puanlar arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,294; p=.002<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların kendilik algısı alt testi ile yetersizlik algısı 

alt testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, 

puanlar arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,305; p=.001<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların sosyal yeterlilik alt testi ile yetersizlik algısı 

alt testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, 

puanlar arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,055; p=.577>0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların aile uyumu alt testi ile yetersizlik algısı alt 

testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,272; p=.005<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların sosyal kaynaklar alt testi ile yetersizlik algısı 

alt testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, 

puanlar arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,340; p=.000<0.05). 
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Araştırmaya katılan katılımcıların yapısal stil alt testi ile sosyal yük alt testi 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,225; p=.002<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların gelecek algısı alt testi ile sosyal yük alt testi 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,380; p=.000<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların kendilik algısı alt testi ile sosyal yük alt testi 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,322; p=.001<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların sosyal yeterlilik alt testi ile sosyal yük alt 

testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,145; p=.139>0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların aile uyumu alt testi ile sosyal yük alt testi 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,210; p=.031<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların sosyal kaynaklar alt testi ile sosyal yük alt 

testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,464; p=.000<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların yapısal stil alt testi ile fiziksel yük alt testi 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,169; p=.083>0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların gelecek algısı alt testi ile fiziksel yük alt testi 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,321; p=.001<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların kendilik algısı alt testi ile fiziksel yük alt 

testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,216; p=.026<0.05). 
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Araştırmaya katılan katılımcıların sosyal yeterlilik alt testi ile fiziksel yük alt 

testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,082; p=.405>0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların aile uyumu alt testi ile fiziksel yük alt testi 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,203; p=.036<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların sosyal kaynaklar alt testi ile fiziksel yük alt 

testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,245; p=.011<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların yapısal stil alt testi ile duygusal yük alt testi 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,382; p=.000<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların gelecek algısı alt testi ile duygusal yük alt 

testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,319; p=.001<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların kendilik algısı alt testi ile duygusal yük alt 

testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,438; p=.000<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların sosyal yeterlilik alt testi ile duygusal yük alt 

testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,272; p=.005<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların aile uyumu alt testi ile duygusal yük alt testi 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,182; p=.062>0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların sosyal kaynaklar alt testi ile duygusal yük 

alt testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, 

puanlar arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,326; p=.001<0.05). 
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Araştırmaya katılan katılımcıların yapısal stil alt testi ile zaman gereksinimi alt 

testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar 

arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,101; p=.301>0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların gelecek algısı alt testi ile zaman gereksinimi 

alt testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, 

puanlar arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,294; p=.002<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların kendilik algısı alt testi ile zaman gereksinimi 

alt testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, 

puanlar arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,228; p=.019<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların sosyal yeterlilik alt testi ile zaman 

gereksinimi alt testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi 

sonucunda, puanlar arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,029; p=.764>0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların aile uyumu alt testi ile zaman gereksinimi 

alt testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, 

puanlar arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,250; p=.010<0.05). 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların sosyal kaynaklar alt testi ile zaman 

gereksinimi alt testi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi 

sonucunda, puanlar arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=-,267; p=.006<0.05). 

 
Tablo 5.9.1 Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Aile Yüküne ve Psikolojik 
Dayanıklılığa İlişkin Korelasyon Analizi 

 
Uygulanan 
Ölçeklerin 
Alt Testleri 

  
Ekonomik
Yük 

Yetersizlik 
Algısı 

Sosyal 
Yük 

Fiziksel 
Yük 

Duygusal 
Yük 

 
Zaman 
Gereksinimi 

 
 
Yapısal Stil 

r -.083 -.281 -.225 -.169 -.382 -.101 

p .003 .003 .002 .083 .000 .301 

N 106 106 106 106 106 106 
 
 
Gelecek Algısı 

r -.158 -.294 -.380 -.321 -.319 -.294 

p .106 .002 .000 .001 .001 .002 

N 106 106 106 106 106 106 
 
 
Kendilik Algısı 

r -.054 -.305 -.322 -.216 -.438 -.228 

p .582 .001 .001 .026 .000 .019 

N 106 106 106 106 106 106 
 

 
Sosyal 
Yeterlilik 

r .002 -.055 -.145 -.082 -.272 -.029 
 
p 

 
.983 .577 .139 .405 .005 

 
.764 
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 N 106 106 106 106 106 106 
 
 
Aile Uyumu 

r -.157 -.272 -.210 -.203 -.182 -.250 

p .108 .005 .031 .036 .062 .010 

N 106 106 106 106 106 106 
 

 
Sosyal 
Kaynaklar 

r -.173 -.340 -.464 -.245 -.326 -.267 
 
p 

 
.077 .000 .000 .011 .001 

 
.006 

N 106 106 106 106 106 106 
 
 
 

Araştırmaya katılan katılımcıların aile yükü değerlendirme ölçeğinden 

aldıkları puan ortalamaları ile psikolojik dayanıklılık ölçeğinden aldıkları puan 

ortalamaları arasındaki ilişki Tablo 5.9.2.’te incelenmiştir. Buna göre Zihinsel Yetersiz 

Çocuğu Olan Aileler İçin Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği toplamı ile Yetişkinler için 

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon 

analizi sonucunda, puanlar arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur (r=,308; 

p=.001<0.05). Buna göre Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler İçin Aile Yükü 

Değerlendirme Ölçeği puanları arttıkça Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği 

puanları azalmaktadır. 

 
Tablo 5.9.2. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuğa Sahip Annelerin Aile Yüküne ve Psikolojik 
Dayanıklılığa İlişkin Korelasyon Analizi 

 
 
 
Aile Yükü Ölçeği Toplam 

 Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Toplam 

r -, 308 

p .001 

N 106 
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BÖLÜM VI 
 
 
 
 
 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
 
 

Bu bölümde, özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip ailelerde aile yükü 

ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkiye bakılan bu araştırmanın sonuç, tartışma 

ve önerilerine yer verilmiştir. 

 
6.1. Sonuç 

 
 

Bu çalışma, özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip ailelerin aile yükü 

düzeylerini ve psikolojik sağlamlık düzeylerini belirleyebilmek, elde edilen 

verilerden ortaya çıkan sonuçların gelecekte özel eğitime gereksinimi olan çocuğa 

sahip ailelerin gereksinimlerini daha iyi kavrayabilmek ve bu ailelere yaklaşımlar 

konusunda uzmanlara yardımcı olma amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 

ailelere çeşitli demografik sorulardan oluşan Kişisel Bilgi Formu, Zihinsel Yetersiz 

Çocuğu Olan Aileler için Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği ve Yetişkinler için 

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği uygulanmıştır. Ölçeklerin puanlar, normal dağılım 

göstermediğinden ölçekler arası ilişkileri saptayabilmek için parametrik olmayan bir 

yöntem olan Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. 

 
Araştırmaya toplam 106 özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip anne 

katılmıştır. Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

%33’ü 22-30 yaş arasında, %33’ü 30-37 yaş arasında, %34’ü ise 37 yaşından daha 

büyüktür. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

 

%91.5’i evli, %6.6’sı dul, %1.9’u boşanmıştır. 
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Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 
 

%8.5’i okur yazar değil, %34.9’u ilkokul mezunu, %16.0’ı ortaokul mezunu, %31.1’i 

lise mezunu, %9.4’ü üniversite veya yüksek lisans mezunudur. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

 

%88.7’si çalışmamakta, %11.3’ü çalışmaktadır. 
 
 

Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

eşlerinin %4.7’si okur yazar değil, %32.1’i ilkokul mezunu, %13.2’si ortaokul 

mezunu, %26.4’ü lise mezunu, %21.7’si üniversite veya yüksek lisans mezunudur. 

Katılımcıların %1.9’u bu soruyu cevaplandırmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

eşlerinin %90.6’sı çalışmakta, %2.8’i çalışmamaktadır. Katılımcıların %6.6’sı bu 

soruyu cevaplandırmamışlardır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

 

%15.1’i düşük düzeyde gelire, %80.2’si orta düzeyde gelire, %4.7’si yüksek düzeyde 

gelire sahiptir. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin özel 

eğitime gereksinimi olan çocukların %30.2’si 1-4 yaş arasında, %35.8’i 4-8 yaş 

arasında, %34.0’ı 8 yaş ve üzerindedir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların çocuklarının 31’i (%29.3) Fiziksel ve Zihinsel 

Yetersiz, 16’sı (%15.1) Sadece Fiziksel Olarak Yetersiz, 20’si (%18.8) Orta veya Ağır 

Düzeyde Zihinsel Yetersiz, 22’si(%20.8) Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersiz, 16’sı (%15.1) 

Yaygın Gelişimsel Bozukluk tanılıdır. Katılımcılardan 1’i (%0.9) bu soruyu cevaplamamıştır. 

Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin çocuklarının 

%39.6’sı özel eğitim dışında başka okula gitmekte, %60.4’ü özel eğitim dışında başka 

bir okula gitmemektedir. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

 

%33.6’sı çocuklarına 1-12 ay süredir, %20.6’sı 12-36 ay süredir, %29.0’ı 36-72 ay 

süredir, %15.9’u 72 aydan daha uzun süredir çocuklarına eğitim aldırmaktadır. 
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Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 
 

%37.7’sinin gün içinde dışarı çıktıklarında evde bakım verebilecek başka birileri 

varken, %62.3’ünün gün içinde dışarı çıktıklarında evde bakım verebilecek kimseleri 

yoktur. Bakım verebilecek kimsesi olan annelerin %25’i diğer çocuklarından, %5’i 

eşlerinden, %17.5’i annelerinden, %27.5’i eşlerinin annelerinden, %25’i de 

seçeneklerde bulunmayan kişilerden yardım almaktadır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

 

%9.4’ünün sadece 1 çocuğu, %41.5’inin toplam 2 çocuğu, %31.1’inin toplam 3 

çocuğu, %10.4’ünün 4 çocuğu, %5.7’sinin 5 çocuğu, %1.9’unun 6 çocuğu vardır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip birden fazla 

özel eğitim gereksinimli çocuğu olan annelerin 4’ü (%21.1) engelli olan diğer 

çocuğunun tanısının fiziksel ve zihinsel yetersiz olarak, 2’si (%10.5) engelli olan diğer 

çocuğunun tanısının sadece fiziksel yetersiz olarak, 6’sı (%31.6) engelli olan diğer 

çocuğunun tanısının orta veya ağır düzey zihinsel yetersiz olarak, 4’ü (%21.1) engelli 

olan diğer çocuğunun tanısının hafif düzey zihinsel yetersiz olarak, 3’ü (%15.7) engelli 

olan diğer çocuğunun tanısının yaygın gelişimsel bozukluk olduğunu belirtmiştir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların “Ekonomik Yük” alt testi puan ortalamaları 

 

16.1415(S.S.=7.39039), “Yetersizlik Algısı” alt test puan ortalaması 28.0566 

(S.S.=8.84128), “Sosyal Yük” alt test puan ortalaması 12.4057 (S.S= 6.27888) , 

“Fiziksel Yük” alt test puan ortalaması 12.1887 (S.S.= 6.02236) , “Duygusal Yük” alt 

test puan ortalaması 25.7075 (S.S= 9.72279), “Zaman Gereksinimi” alt test puan 

ortalaması 22.5755 (S.S.= 6.45563) , “Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Anneler için 

Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği” toplam puan ortalaması 117.07 (S.S.= 33.57258) 

olarak bulunmuştur. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların “Yapısal Stil” alt boyut ortalaması 3.82 

(S.S.=.8724), “Gelecek Algısı” alt boyut ortalaması 3.47 (S.S.=.9540), “Kendilik 

Algısı” alt boyut ortalaması 3.83 (S.S.=.9165), “Sosyal Yeterlilik” alt boyut ortalaması 

3.75 (S.S.=.7983), “Aile Uyumu” alt boyut ortalaması 3.80 (S.S.=.8255), “Sosyal 

Kaynaklar” alt boyut ortalaması 3.89 (S.S.= .7091) , “Yetişkinler için Psikolojik 

Dayanıklılık Ölçeği” toplam puan ortalaması 3.78 (S.S.=.5754) olarak bulunmuştur. 
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Araştırmaya katılan katılımcıların aile yükü değerlendirme ölçeğinden 

aldıkları puan ortalamaları ile psikolojik dayanıklılık ölçeğinden aldıkları puan 

ortalamaları arasındaki ilişki Pearson Korelasyon Analizi ile değerlendirilmiştir. Buna 

göre Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler İçin Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği 

toplamı ile Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği arasındaki ilişkiyi 

belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında negatif yönde 

ilişki bulunmuştur (r=,308; p=.001<0.05). Buna göre Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan 

Aileler İçin Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği puanları arttıkça Yetişkinler için 

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği puanları azalmaktadır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği alt testleri ile Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği alt 

testleri arasındaki korelasyona bakıldığında; yetersizlik algısı alt testi ile yapısal stil 

(r=.-281), gelecek algısı(r=.-294), kendilik algısı(r=.-305), aile uyumu(r=.-272), 

sosyal kaynaklar(r=.-340) alt testleri arasında negatif yönlü ilişki bulunmuştur. Sosyal 

yük alt testi ile yapısal stil(r=.-225), gelecek algısı(r=.-380), kendilik algısı(r=.-322), 

aile uyumu(r=.-210), sosyal kaynaklar(r=.-464) alt testleri arasında negatif yönlü ilişki 

bulunmuştur. Fiziksel Yük alt testi ile gelecek algısı(r=.-321), kendilik algısı(r=.-216), 

aile uyumu(r=.-203), sosyal kaynaklar(r=.-245) alt testleri arasında negatif yönlü ilişki 

bulunmuştur. Duygusal yük alt testi ile yapısal stil(r=.-382), gelecek algısı(r=.-319), 

kendilik algısı(r=.-438), sosyal yeterlilik(r=.-272), sosyal kaynaklar(r=.-326)   alt 

testleri ile negatif yönlü ilişki bulunmuştur. Zaman gereksinimi alt testi ile gelecek 

algısı(r=.-294), kendilik algısı(r=.-228), aile uyumu(r=.-250), sosyal kaynaklar(r=.- 

267)  alt testleri ile negatif yönlü ilişki bulunmuştur. 
 
 

Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin yaşları ile aile 

yükü değerlendirme ölçeği toplam puanları arasındaki farka bakılması amacıyla 

Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Buna göre aile yükü değerlendirme ölçeği toplam 

puanı, yetersizlik algısı alt testi, sosyal yük alt testi, duygusal yük alt testi, zaman 

gereksinimi alt testi ve fiziksel yük alt testi toplam puan ortalamaları ile annenin yaşı 

arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ekonomik yük alt testi toplam 

puan ortalamaları ile annenin yaşı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur. 
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Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin yaşları ile 

psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puanları arasındaki farka bakılması amacıyla 

Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Buna göre psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam 

puanı, yapısal stil alt testi, gelecek algısı alt testi, kendilik algısı alt testi, sosyal 

yeterlilik alt testi ve aile uyumu alt testi toplam puan ortalamaları ile annenin yaşı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sosyal kaynaklar alt testi 

toplam puan ortalamaları ile annenin yaşı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin medeni durumları 

ile aile yükü değerlendirme ölçeği toplam puanları arasındaki farka bakılması amacıyla 

Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Buna göre aile yükü değerlendirme ölçeği toplam 

puanı ve alt testlerin toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin medeni durumları 

ile psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puanları arasındaki farka bakılması amacıyla 

Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Buna göre psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam 

puanı, gelecek algısı alt testi, kendilik algısı alt testi, sosyal yeterlilik alt testi, sosyal 

kaynaklar alt testi ve aile uyumu alt testi toplam puan ortalamaları ile annenin medeni 

durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yapısal stil alt 

testi toplam puan ortalamaları ile annenin medeni durumu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmuştur. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin eğitim durumları 

ile aile yükü değerlendirme ölçeği toplam puanları arasındaki farka bakılması amacıyla 

Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Buna göre aile yükü değerlendirme ölçeği toplam 

puanı, yetersizlik algısı alt testi, ekonomik yük alt testi, sosyal yük alt testi, zaman 

gereksinimi alt testi ve duygusal yük alt testi toplam puan ortalamaları ile annenin 

eğitim durumu arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmuştur. Fiziksel yük alt testi 

toplam puan ortalamaları ile annenin eğitim durumu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin eğitim durumları 

 

ile psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puanları arasındaki farka bakılması amacıyla 



değerlendirme ölçeği toplam puanı, yetersizlik algısı alt testi, ekonomik yük alt testi,
 

sosyal yük alt testi, fiziksel yük alt testi ve duygusal yük alt testi toplam puan
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Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Buna göre psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam 

puanı, gelecek algısı alt testi, sosyal yeterlilik alt testi toplam puan ortalamaları ile 

annenin eğitim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Yapısal stil alt testi, kendilik algısı alt testi, aile uyumu alt testi ve sosyal kaynaklar alt 

testi toplam puan ortalamaları ile annenin eğitim durumu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin iş durumları ile 

aile yükü değerlendirme ölçeği toplam puanları arasındaki farka bakılması amacıyla 

Mann Whitney U testi yapılmıştır. Buna göre aile yükü değerlendirme ölçeği toplam 

puanı ve alt testlerin toplam puan ortalamaları ile annelerin iş durumları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin iş durumları ile 

psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puanları arasındaki farka bakılması amacıyla 

Mann Whitney U testi yapılmıştır. Buna göre psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam 

puanı ve alt testlerin toplam puan ortalamaları ile annelerin iş durumları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin toplam çocuk 

sayıları ile aile yükü değerlendirme ölçeği toplam puanları arasındaki farka bakılması 

amacıyla Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Buna göre aile yükü değerlendirme ölçeği 

toplam puanı ve alt testlerin toplam puan ortalamaları ile annelerin toplam çocuk 

sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin toplam çocuk 

sayıları ile psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puanları arasındaki farka bakılması 

amacıyla Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Buna göre psikolojik dayanıklılık ölçeği 

toplam puanı ve alt testlerin toplam puan ortalamaları ile annelerin toplam çocuk 

sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin eşlerinin eğitim 

durumları ile aile yükü değerlendirme ölçeği toplam puanları arasındaki farka 

bakılması  amacıyla  Kruskal  Wallis  H  testi  yapılmıştır.  Buna  göre  aile  yükü 
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ortalamaları ile annelerin eşlerinin eğitim durumu arasında istatistiksel fark 

bulunmamıştır. Zaman gereksinimi alt testi toplam puan ortalamaları ile annelerin 

eşlerinin eğitim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin eşlerinin eğitim 

durumları ile psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puanları arasındaki farka bakılması 

amacıyla Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Buna göre psikolojik dayanıklılık ölçeği 

toplam puanı, gelecek algısı alt testi ve yapısal stil alt testi toplam puan ortalamaları 

ile annelerin eşlerinin eğitim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Sosyal yeterlilik alt testi, kendilik algısı alt testi, aile uyumu alt testi ve 

sosyal kaynaklar alt testi toplam puan ortalamaları ile annelerin eşlerinin eğitim 

durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin ortalama aylık 

gelir durumları ile aile yükü değerlendirme ölçeği toplam puanları arasındaki farka 

bakılması amacıyla Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Buna göre aile yükü 

değerlendirme ölçeği toplam puanı, fiziksel yük alt testi, ekonomik yük alt testi, sosyal 

yük alt testi, zaman gereksinimi alt testi ve duygusal yük alt testi toplam puan 

ortalamaları ile annenin eğitim durumu arasında istatistiksel fark bulunmuştur. 

Yetersizlik algısı alt testi toplam puan ortalamaları ile annelerin ortalama aylık gelir 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin ortalama aylık 

gelir düzeyleri ile psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puanları arasındaki farka 

bakılması amacıyla Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Buna göre psikolojik 

dayanıklılık ölçeği toplam puanı, gelecek algısı alt testi, sosyal kaynaklar alt testi 

toplam puan ortalamaları ile annelerin aylık ortalama gelir düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Yapısal stil alt testi, kendilik algısı alt 

testi, aile uyumu alt testi ve sosyal yeterlilik alt testi toplam puan ortalamaları ile 

annelerin ortalama aylık gelir düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin engelli çocuğunun 

yaşı ile aile yükü değerlendirme ölçeği toplam puanları arasındaki farka bakılması 

amacıyla Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Buna göre aile yükü değerlendirme ölçeği 
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toplam puanı ve alt testlerin toplam puan ortalamaları ile engelli çocuğun yaşı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin engelli çocuğunun 

yaşı ile psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puanları arasındaki farka bakılması 

amacıyla Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Buna göre psikolojik dayanıklılık ölçeği 

toplam puanı ve alt testlerin toplam puan ortalamaları ile engelli çocuğun yaşı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin engelli 

çocuklarının tanısı ile aile yükü değerlendirme ölçeği toplam puanları arasındaki farka 

bakılması amacıyla Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Buna göre aile yükü 

değerlendirme ölçeği toplam puanı, fiziksel yük alt testi, sosyal yük alt testi, zaman 

gereksinimi alt testi ve yetersizlik algısı alt testi toplam puan ortalamaları ile engelli 

çocuğun tanısı arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmuştur. Ekonomik yük alt 

testi ve duygusal yük alt testi toplam puan ortalamaları ile engelli çocuğun tanısı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin engelli 

çocuklarının tanısı ile psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puanları arasındaki farka 

bakılması amacıyla Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Buna göre psikolojik 

dayanıklılık ölçeği toplam puanı, gelecek algısı alt testi, sosyal kaynaklar alt testi, 

kendilik algısı alt testi, sosyal yeterlilik alt testi, aile uyumu alt testi toplam puan 

ortalamaları ile engelli çocuğun tanısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Yapısal stil alt testi toplam puan ortalamaları ile engelli çocuğun tanısı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin engelli 

çocuklarının aldıkları özel eğitim süresi ile aile yükü değerlendirme ölçeği toplam 

puanları arasındaki farka bakılması amacıyla Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Buna 

göre aile yükü değerlendirme ölçeği toplam puanı, fiziksel yük alt testi, sosyal yük alt 

testi, zaman gereksinimi alt testi, yetersizlik algısı alt testi ve duygusal yük alt testi 

toplam puan ortalamaları ile engelli çocuğun aldığı özel eğitim süresi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ekonomik yük alt testi toplam puan 
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ortalamaları ile engelli çocuğun aldığı özel eğitim süresi arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmuştur. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin engelli 

çocuklarının aldığı özel eğitim süresi ile psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puanları 

arasındaki farka bakılması amacıyla Kruskal Wallis H testi yapılmıştır. Buna göre 

psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puanı ve alt testlerin toplam puan ortalamaları ile 

engelli çocuğun aldığı özel eğitim süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin engelli 

çocuklarının başka okula gitme durumu ile aile yükü değerlendirme ölçeği toplam 

puanları arasındaki farka bakılması amacıyla Mann Whitney U testi yapılmıştır. Buna 

göre aile yükü değerlendirme ölçeği toplam puanı, fiziksel yük alt testi, sosyal yük alt 

testi toplam puan ortalamaları ile engelli çocuğun başka okula gitme durumu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Ekonomik yük alt testi, yetersizlik 

algısı alt testi, duygusal yük alt testi, zaman gereksinimi alt testi toplam puan 

ortalamaları ile engelli çocuğun başka okula gitme durumu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin engelli 

çocuklarının başka okula gitme durumu ile psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam 

puanları arasındaki farka bakılması amacıyla Mann Whitney U testi yapılmıştır. Buna 

göre psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puanı ve alt testlerin toplam puan 

ortalamaları ile engelli çocuğun başka okula gitme durumu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin birden fazla 

engelli çocuğa sahip olma durumu ile aile yükü değerlendirme ölçeği toplam puanları 

arasındaki farka bakılması amacıyla Mann Whitney U testi yapılmıştır. Buna göre aile 

yükü değerlendirme ölçeği toplam puanı ve alt ölçeklerin toplam puan ortalamaları ile 

birden fazla engelli çocuğa sahip olma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin birden fazla 

engelli çocuğa sahip olma durumu ile psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puanları 
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arasındaki farka bakılması amacıyla Mann Whitney U testi yapılmıştır. Buna göre 

psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puanı, yapısal stil alt testi, sosyal kaynaklar alt 

testi, kendilik algısı alt testi, sosyal yeterlilik alt testi, aile uyumu alt testi toplam puan 

ortalamaları ile engelli çocuğun tanısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Gelecek algısı alt testi toplam puan ortalamaları ile birden fazla engelli 

çocuğa sahip olma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin gün içinde dışarı 

çıktıklarında çocuğuna bakım verebilecek başka birisinin olması durumu ile aile yükü 

değerlendirme ölçeği toplam puanları arasındaki farka bakılması amacıyla Mann 

Whitney U testi yapılmıştır. Buna göre aile yükü değerlendirme ölçeği toplam puanı, 

fiziksel yük alt testi toplam puan ortalamaları ile gün içinde dışarı çıktığında evde 

bakım verebilecek birisinin olması durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Ekonomik yük alt testi, yetersizlik algısı alt testi, duygusal yük alt testi, 

zaman gereksinimi alt testi toplam puan ortalamaları ile gün içinde dışarı çıktıklarında 

evde bakım verebilecek başkasının olması durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan annelerin gün içinde dışarı 

çıktıklarında evde çocuğuna bakım verebilecek birisinin olma durumu ile psikolojik 

dayanıklılık ölçeği toplam puanları arasındaki farka bakılması amacıyla Mann 

Whitney U testi yapılmıştır. Buna göre psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puanı, 

yapısal stil alt testi, gelecek algısı alt testi, sosyal kaynaklar alt testi, kendilik algısı alt 

testi, aile uyumu alt testi toplam puan ortalamaları ile gün içinde dışarı çıktıklarında 

evde çocuğuna bakım verebilecek birisinin olması durumu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sosyal kaynaklar alt testi toplam puan ortalamaları ile 

gün içinde dışarı çıktıklarında evde çocuğuna bakım verebilecek birisinin olması 

durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 

 
6.2. Tartışma 

 
 

Literatürde psikolojik dayanıklılık kavramından bahsedebilmek için risk 

faktörünün olması koşulu öne sürülmüştür. Karaırmak (2006), risk faktörlerini 

olumsuz yaşam deneyimleri, maruz kalınan felaketler, kişinin psikolojik olarak 

sağlıklı  bir  hayat  sürmesini  etkileyecek  her  türlü  olay  olarak  belirtmiştir.  Bu 
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araştırmada özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip anneler ile çalışılmıştır. Bu 

anneler hayat boyu, gelişimin çeşitli alanlarından yaşıtlarından geride olan ve çeşitli 

yetersizliğe sahip çocuklarla birlikte yaşamaktadırlar. Bu çocuklar ailelerine çeşitli 

yönlerden, sağlıklı bir çocuğun getirmediği sorumluluklar getirmektedir. Bu sebeple 

özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip anneler psikolojik dayanıklılık 

kavramından bahsedebilmek için gerekli olan risk faktörlerine sahiptirler. 

 
Yapılan bu araştırma sonucunda, aile yükü değerlendirme ölçeği puanları ile 

psikolojik dayanıklılık ölçeği puanları arasında negatif yönde ilişki olduğu 

bulunmuştur (r=.308). Buna göre; aile yükü değerlendirme ölçeği puanları arttıkça 

psikolojik dayanıklılık ölçeği puanları azalmaktadır. Ailelerin fiziksel yüklerinin, 

sosyal yüklerinin, ekonomik yüklerinin, duygusal yüklerinin, zaman gereksinimlerinin 

ve yetersizlik algılarının artması psikolojik dayanıklılıklarını azaltmaktadır. Özel 

eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile yükleri arttıkça; kendilik algıları, 

gelecek algıları, sosyal yeterlilikleri, aile uyumları, sosyal kaynakları ve yapısal stilleri 

değişmekte ve psikolojik olarak dayanıksızlaşmaktadırlar. Literatürde psikolojik 

dayanıklılık kavramının özellikleri belirtilirken, psikolojik dayanıklılığın genetik bir 

özellik mi olduğu yoksa sonradan gelişen ve değişen bir yapı mı olduğu konusunda 

araştırmacılar farklı yorumlar getirmişlerdir. Yapılan bu araştırma sonucunda 

psikolojik dayanıklılığın varlığı ve gelişimi yaşam olaylarına bağlı olduğu 

söylenebilir. Yapılan bu araştırmada yaşam şartları kötüleştikçe psikolojik 

dayanıklılığın azalmış olması psikolojik dayanıklılığın sonradan kazanılabileceğini 

veya zaman içinde değişime uğrayabileceğine dair bilgi sağlamaktadır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile 

yükü değerlendirme ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamaları 117.07’dir. Aile 

yükü değerlendirme ölçeğinin kesme noktası 97’dir. 97 puanın üzerinde puan alan 

annelerin aile yükleri vardır, 97 puanın altında puan alan annelerin aile yükleri yoktur 

şeklinde yorumlanır. Buna göre araştırmaya katılan katılımcıların aile yükü 

değerlendirme ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması kesme noktasından fazla 

olduğu için araştırmaya katılan katılımcıların aile yüklerinin var olduğu belirlenmiştir. 

Aile yükü ölçeğinin alt testlerine göre değerlendirme yapıldığında, en yüksek puandan 

en düşük puana doğru sıralama şu şekildedir; yetersizlik algısı, duygusal yük, zaman 

gereksinimi,  ekonomik  yük,  sosyal  yük,  fiziksel  yük.  Annelerin  çocuklarının 
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engelinden ötürü oluşan sorumlulukları ve yükleri annelere yetersiz oldukları yönünde 

bir algı oluşturmaktadır. Bu annelerin duygusal olarak hissettikleri yükün derecesini 

ölçen alt testin puanları da oldukça yüksektir. Annelerin psikolojik durumları ile ilgili 

olarak öne sürülen zamana bağlı modelde annelerin şaşkınlık, inkar, keder, dışarıya 

odaklanma evrelerinden geçerek çocuklarının hastalığını kabullendikleri kapanış 

evresine ulaştıkları belirtilmekteyken, süreğen hüzün modelinde ise annelerin kapanış 

evresine ulaşamadıkları belirtilmektedir. Duygusal yük alt testinin puanlarının yüksek 

olması annelerin süreğen hüzün modeline daha uyumlu bir süreç yaşadıkları sonucuna 

ulaştırabilir. 

 
Alt ölçekler arası ilişkiler incelendiğinde aile uyumu alt testi ile Aile yükü 

Değerlendirme Ölçeği alt testleri arasında negatif yönlü ilişki olduğu görülmektedir. 

Buna göre aile içi uyum arttıkça aile yükü azalmaktadır. Aile içi uyumun, fikir 

birliğinin, işlerin ortaklaşa yapılmasının, duygusal bağlılığın aile yüküne etkisi olduğu 

görülmektedir. 

 
Alt ölçekler arası ilişkiler incelendiğinde gelecek algısı ile Aile Yükü 

Değerlendirme Ölçeği alt testleri arasında negatif yönlü ilişki olduğu görülmektedir. 

Buna göre aile yükü azaldıkça annelerin gelecekleri ile ilgili algısı olumlu değişim 

göstermektedir. Aile açısından sorumlulukları ve bakımı daha az olan çocuklar yani 

yetersizliği daha az olan çocukların ailelerin gelecekleri ile ilgili duydukları kaygılara 

daha az sebep olduğu görülmektedir. 

 
Alt ölçekler arası ilişkiler incelendiğinde sosyal kaynaklar ile Aile Yükü 

Değerlendirme Ölçeği alt testleri arasında negatif yönlü ilişki olduğu görülmektedir. 

Buna göre ailenin ulaşabildiği sosyal kaynaklar arttıkça ailenin yükü azalmaktadır. 

Sosyal kaynakların artması ile birlikte ailenin sorumluluklarının azalmakta olduğu, 

bireysel ihtiyaçları için gerekli zamanı bulabilmekte oldukları söylenebilir. 

 
Alt ölçekler arası ilişkiler incelendiğinde kendilik algısı ile Aile Yükü 

Değerlendirme Ölçeği alt testleri arasında negatif yönlü ilişki olduğu görülmektedir. 

Buna göre ailelerin aile yükleri arttıkça kendilik algıları azalmaktadır. Annelerin 

çocukları ile ilgili aldıkları sorumluluklar yani yüklenmeleri, annelerin kendiliklerini 

etkilediği görülmektedir. 
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Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

psikolojik dayanıklılık ölçeği alt testlerinden aldıkları puanların ortalamalarının 

yüksekten düşüğe doğru sıralanışı şu şekildedir; sosyal kaynaklar, kendilik algısı, 

yapısal stil, aile uyumu, sosyal yeterlilik ve gelecek algısı. Buna göre; annelerin 

gelecek algısı alt testinden en düşük puanı almış olmaları, annelerin gelecekte 

yaşayacakları durumlarla ilgili olarak bir belirsizlik içinde olduğunu ve gelecekleriyle 

ilgili olarak kaygı yaşadıklarını göstermektedir. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

 

%88.7’sinin çalışmadığı, sadece %11.3’ünün çalıştığı görülmektedir. Bu tür çocuğa 

sahip olan annelerin bir meslek sahibi olmaları durumunda dahi, çocuklarına bakım 

vermek zorunda olduklarından ötürü çalışmadıkları gözlenmiştir. Ölçeklerin 

uygulanması sırasında anneler, çocuklarının engelinden ve bakım sorumluluklarından 

ötürü çalışmadıkları yönünde bilgi vermişlerdir. Buna göre; çocuklarının sahip 

oldukları engel, annelerin hayatlarında da engeller oluşturmaktadır. Araştırmaya 

katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin iş durumları ile aile yükü 

ölçeği puanları arasında istatistiksel bir fark bulunamamıştır. Annelerin iş durumları 

ile psikolojik dayanıklılık ölçeği puanları arasında da istatistiksel bir fark 

bulunamamıştır. Örneklemin içinde çalışan annelerin oranının az olması, ölçekler 

arasında istatistiksel bir fark bulunamamış olmasına sebep olmuş olabilir. 

 
Araştırmaya  katılan  özel  eğitime  gereksinimi  olan  annelerin  eşlerinin  iş 

 

durumları incelendiğinde babaların %90.6’sının çalıştığı, %2.8’inin çalışmadığı ve 
 

%6.6’sının bu soruyu cevaplandırmadığı görülmüştür. Babaların çalışmama 

oranlarının az olması sebebiyle, bu bilgiye yönelik olan alt problem istatistiksel olarak 

hesaplanmamıştır. Babaların genel olarak eve maddi kaynak sağladığı görülmektedir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların çocuklarının özel eğitim dışında başka bir 

okula gidip gitmediği yönünde sorulan demografik bilgi sorusu sonuçlarına göre; 

çocukların %39.6’sı başka bir okula gitmekte fakat %60.4’ü özel eğitim dışında başka 

bir okula gitmemektedir. Buna göre; başka bir okula gitmeyenlerin oranı başka okula 

gidenlerin oranına göre daha fazladır. Özel eğitim gereksinimli bu çocukların 

çoğunluğu özel eğitim dışında başka bir eğitim almamaktadır. Böylece vakitlerinin 

çoğunu evde, anneleriyle birlikte geçirmektedir. Bu da annenin sosyalleşmesiyle ilgili 



124 

sıkıntılar doğurmakta, çocuğun anneye bağımlı bir hayat sürmesine yol açmaktadır. 

Bu durum annenin hissettiği, algıladığı yükü arttırmaktadır. 

 
Araştırmaya katılan katılımcılara gün içinde dışarı çıktıklarında evde bakım 

verebilecek başka birisinin olup olmadığı yönünde sorulan demografik bilgi sorusu 

sonuçlarına göre; annelerin %37.7’sinin bu yönde destek sağlayabilecek kimseleri 

varken, %62.3’ünün bu yönde destek sağlayabilecek kimseleri yoktur. Özel eğitime 

gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin çoğunluğunun gün içinde dışarı çıktıklarında 

evde bakım verebilecek kimseleri yoktur. Buna göre; annelerin sosyalleşmesi, kendi 

istek ve arzularını yerine getirebilmesi engellenmekte, zaman gereksinimleri artmakta 

ve anneleri fiziksel ve duygusal olarak kısıtlanmaktadır. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların evde bakım verebilecek başka birinin 

olduğunu belirtmiş olan annelere bakım verenin kim olduğu yönünde sorulan 

demografik bilgi sorusu sonuçlarına göre; çocuklara evde anne dışında %25 oranında 

diğer kardeşler, %5 oranında baba, %17.5 oranında anneanne, % 27.5 oranında 

babaanne, % 25 oranında bu seçeneklerin dışında birinin bakım verdiği belirlenmiştir. 

Buna göre; annelerin birden fazla çocuğunun olması, eşlerinin annesinin ve kendi 

annelerinin olması, bu annelere sosyal destek sağlamaktadır. Günlük ihtiyaçlar için ev 

dışında vakit geçirmesi gereken durumlar için yardım alan bu annelerin aile yüklerinin 

paylaşıldığı görülmektedir. Aile içinde genelde çalışmakla yükümlü ve eve maddi 

destek sağlayan bu babaların, çocuklarının günlük ihtiyaçlarına ve bakım 

sorumluluklarına anneden daha az vakit harcadıkları görülmektedir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların yaşları ile aile yükü değerlendirme ölçeği 

toplam puan ortalamaları arasında bir fark bulunamamıştır. Annelerin genç veya 

yaşının ileride olması hissettikleri aile yükünü değiştirmemektedir. 

 
Araştırmaya katılan katılımcıların yaşları ile psikolojik dayanıklılık ölçeğinden 

aldıkları puanlar arasında bir fark bulunamamıştır. Psikolojik dayanıklılık ölçeği 

toplam puanlar arasında karşılaştırma yapıldığında 22-30 yaş arasındaki annelerin 

psikolojik dayanıklılık ölçeği puanları, 30-37 yaş arasındaki annelere göre; 30-37 yaş 

arasındaki annelerin psikolojik dayanıklılık ölçeği puanları ise 37 yaş üstündeki 

annelerin psikolojik dayanıklılık puanlarına göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. 

Ölçekten alınan puanlar yaşın büyümesi ile birlikte artış göstermiştir. Buna göre; yaşın 
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büyümesi ile birlikte psikolojik dayanıklılık artmaktadır. Zorlu yaşam koşullarına 

uzun süredir maruz kalan bu anneler, zaman içinde yaşadıkları zorluklara alışmakta ve 

uyum göstermektedir. Aile yükü değerlendirme ölçeği puanları arttıkça psikolojik 

dayanıklılık ölçeği puanlarının azaldığı tartışma bölümünün ilk kısmında belirtilmiştir. 

Yani ailelerin yaşam koşulları zorlaştıkça psikolojik dayanıklılıkları azalmaktadır. 

Psikolojik dayanıklılığın yaşam koşullarına bağlı olarak değişebileceği yönünde bilgi 

sağlayan bu sonuç ile annelerin yaşlarının büyümesi ile psikolojik dayanıklılıkların 

artması yönündeki bilgi örtüşmektedir. Annelerin zamana ve yaşam koşullarına bağlı 

olarak gösterdikleri psikolojik dayanıklılık değişimleri, bu kavramın sabit olmadığı 

yani değişim gösterdiği bilgisini vermektedir. 

 
Annelerin medeni durumları ile aile yükü değerlendirme ölçeğinden aldıkları 

puanlar ve psikolojik dayanıklılık ölçeğinden aldıkları puanlar arasında bir fark 

bulunamamıştır. Toplam 2 dul annenin ve 9 boşanmış annenin araştırmaya katılmış 

olması, örneklemi kısıtlamıştır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

eğitim durumları ile aile yükü değerlendirme ölçeğinden aldıkları puanlar arasında 

istatistiksel olarak fark bulunmuştur. Eğitim düzeyi arttıkça annelerin algıladıkları 

yüklerin belirgin bir şekilde azalmış olması eğitimin önemini göstermektedir. Aile 

yükü değerlendirme ölçeği alt testlerinden ekonomik yük, yetersizlik algısı, sosyal 

yük, zaman gereksinimi ve duygusal yük alt testlerinde de eğitim düzeyi arttıkça aile 

yükü düzeyinde belirgin bir azalma olmuştur. Fiziksel yük alt testinde ise istatistiksel 

bir fark bulunamamıştır. Eğitim düzeyinin artması ile birlikte özel eğitime gereksinimi 

olan çocuğa sahip annelerin çocukları hakkında doğru ve işlevsel bilgiye ulaştıkları 

varsayımıyla, annelerin hissettikleri yükün azaldığı söylenebilir. Sucuoğlu (1995)’in 

yapmış olduğu araştırmaya göre ailelerin en büyük ihtiyaçlarının engelli çocuğa sahip 

diğer aileler ile konuşmak, çocuklarıyla ilgili yazılmış kitaplar okumak, beceri 

öğretimi ile ilgili bilgilendirmeye ulaşmak olduğu belirlenmiştir. Buna göre eğitim 

düzeyinin artması ile birlikte bilgiye erişmek ve işlevsel bilgiye ulaşmak daha 

kolaylaştığı söylenebilir. Bu sebeple eğitim düzeyinin yükselmesi ile birlikte annelerin 

başa çıkma becerilerinin arttığı düşünülmektedir. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

eğitim durumları ile psikolojik dayanıklılık ölçeğinden aldıkları puanlar arasında da 
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istatistiksel olarak fark bulunmuştur. Eğitim durumu yükseldikçe psikolojik 

dayanıklılık ölçeğinden alınan puanlar da yükselmiştir. Okuryazar olmayan 

katılımcıların ortalama olarak ölçekten almış oldukları puan 25.72 iken, üniversite 

veya yüksek lisans mezunu olan katılımcıların ortalama olarak ölçekten almış 

oldukları puan 82.90’dır. Buna göre eğitim durumunun psikolojik dayanıklılığı 

etkilediği görülmüştür. Aile yükü değerlendirme ölçeği puanları da eğitim durumuna 

göre değişmekte ve eğitim durumu yükseldikçe aile yükü azalmaktaydı. Böylece 

eğitim durumunun yükselmesi ile psikolojik dayanıklılık artmaktadır ve psikolojik 

dayanıklılık arttıkça aile yükü azalmaktadır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

eğitim durumları ile uygulanan ölçeklerin puanları arasında istatistiksel bir fark 

bulunmuştur. Babaların eğitim durumları ise annelerin aile yükü değerlendirme 

ölçeğinden aldıkları puanlarda bir değişime sebep olmamıştır. Babaların eğitim 

durumunun yükselmesi halinde annelerin psikolojik dayanıklılık ölçeğinden aldıkları 

puanlar da yükselmiştir. Psikolojik dayanıklılık ölçeğinin alt testlerine bakıldığında 

yapısal stil ve gelecek algısı alt testleri de babanın eğitim durumuna göre istatistiksel 

olarak bir değişim göstermiştir. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aylık 

ortalama gelir düzeyleri ile aile yükü değerlendirme ölçeği puanları ve tüm alt 

testlerden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmuştur. Ailenin 

ortalama aylık gelir düzeyi arttıkça aile yükü değerlendirme ölçeğinden aldıkları 

puanlar düşmektedir. Gelir düzeyinin yükselmesi ile annenin hissettiği yükün azaldığı 

görülmektedir. Gelir durumunun yükselmesi ile birlikte annelerin çocuklarına ve 

kendilerine sağlayabilecekleri imkanlar artmaktadır. Bu aileler çocukları için daha 

fazla özel eğitim aldırabilme imkanı sağlayabilirler, çocukları için bakıcı bulabilirler, 

özel eğitim gereksinimli çocuklar için hazırlanmış olan özel okullara gönderebilirler, 

tıbbi olarak daha fazla yardım alıp çocuklarının iyileşmelerine katkıda bulunabilirler. 

Böylece hissettikleri duygusal yük, sosyal yük, yetersizlik algısı, ekonomik yük, 

fiziksel yük ve zaman gereksinimi azalmaktadır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aylık 

ortalama  gelir  düzeyleri  ile  psikolojik  dayanıklılık  ölçeğinden  aldıkları  puanlar 
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arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmuştur. Ailenin ortalama aylık gelir düzeyi 

attıkça psikolojik dayanıklılık da artmaktadır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

engelli olan çocuklarının yaşları ile aile yükü değerlendirme ölçeği ve alt testleri 

puanları arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmamıştır. Ayrıca araştırmaya katılan 

özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin engelli olan çocuklarının yaşları 

ile psikolojik dayanıklılık ölçeği ve alt testleri puanları arasında da istatistiksel olarak 

bir fark bulunmamıştır. Çocuklarının yaşları büyüdükçe ailelerin kabullenmesi ile 

birlikte aile yüklerinin azalması ve psikolojik dayanıklılığın artması beklenmekteydi. 

Annelerin psikolojik durumları ile ilgili olarak öne sürülen zamana bağlı modelde 

annelerin şaşkınlık, inkar, keder, dışarıya odaklanma evrelerinden geçerek 

çocuklarının hastalığını kabullendikleri kapanış evresine ulaştıkları belirtilmekteyken, 

süreğen hüzün modelinde ise annelerin kapanış evresine ulaşamadıkları 

belirtilmektedir. Çocuğun yaşına bağlı olarak annenin aile yükü değerlendirme 

ölçeğinden ve tüm alt testlerinden aldıkları puanlar arasında bir fark bulunmamış 

olması, annelerin süreğen hüzün modeline daha uyumlu bir süreç yaşadıkları sonucuna 

ulaştırabilir. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

çocuklarının tanısı ile aile yükü değerlendirme ölçeğinden aldıkları puanlar arasında 

istatistiksel olarak fark bulunmuştur. Çocuklarının tanısına göre aile yükü 

değerlendirme ölçeğinden alınan puanların en yüksekten en düşüğe doğru sıralanışı şu 

şekildedir; hem fiziksel hem zihinsel yetersizliği olan çocukların anneleri, ağır ve orta 

düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların anneleri, yaygın gelişimsel bozukluğu 

olan çocukların anneleri, sadece fiziksel yetersizliği olan çocukların anneleri, hafif 

düzeyde yetersizliği olan çocukların anneleri. Buna göre; çocukların tanılarının 

durumu ağırlaştıkça annelerin hissettikleri yükler de artmaktadır. Ekonomik yük ve 

duygusal yük alt testlerinden alınan puanlar çocuğun tanısına göre değişim 

göstermemektedir. Yetersizlik algısı, sosyal yük, fiziksel yük, zaman gereksinimi alt 

ölçeklerden alınan puanlar ile çocukların tanıları arasında ise istatistiksel olarak bir 

fark bulunmuştur. Buna göre; çocuklarının durumları ağırlaştıkça annelerin 

sosyalleşmesi ile ilgili olan sıkıntılar da artmakta, kendisi ile ilgili hissettiği yetersizlik 
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algısı  artmakta,  fiziksel  olarak  daha  fazla  sorumluluk  almakta,  çocuğun  anneye 

bağımlılığı arttıkça annenin zaman gereksinimi artmaktadır. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

çocuklarının tanısı ile psikolojik dayanıklılık ölçeğinden aldıkları puanlar arasında 

istatistiksel olarak bir fark bulunmuştur. Çocukların tanısı gereği bakımları zorlaştıkça, 

zihinsel veya fiziksel yetersizlik düzeyleri arttıkça, annelerin psikolojik 

dayanıklılıkları azalmaktadır. Bu bilgi tartışma bölümünün ilk kısmında da belirtildiği 

gibi annelerin zamana ve yaşam koşullarına bağlı olarak gösterdikleri psikolojik 

dayanıklılık değişimleri, bu kavramın sabit olmadığı yani değişim gösterdiği bilgisini 

desteklemektedir. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

çocuklarının özel eğitim dışında başka bir okula gitmeleri durumu ile aile yükü 

değerlendirme ölçeğinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak bir fark 

bulunmuştur. Çocukların özel eğitim dışında başka bir okula gidiyor olmaları 

annelerin aile yüklerini azaltmaktadır. Özel eğitim dışında başka bir okula giden 

çocukların anneleri, başka bir okula gitmeyen çocukların annelerinden; sosyal yük ve 

duygusal yük alt testlerinden daha düşük puanlar almışlardır. Çocukların 

sosyalleşmesi ile birlikte annelerinde sosyalleştiği görülmektedir. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

birden fazla özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip olmaları ile aile yükü 

değerlendirme ölçeğinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak bir fark 

bulunmamıştır. Bir tane özel eğitim gereksinimli çocuğu olan anneler ile birden fazla 

özel eğitim gereksinimli çocuğu olan annelerin aile yükleri arasında bir fark olmadığı 

görülmektedir. 

 
Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

birden fazla özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip olmaları ile psikolojik 

dayanıklılık ölçeğinden aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak bir fark 

bulunmamıştır. Yalnızca gelecek algısı alt testinden alınan puan karşılaştırması 

sonucunda bir tane özel eğitim gereksinimli çocuğu olan anneler ile birden fazla özel 

eğitim gereksinimli çocuğu olan annelerin puanlarının farklılaştığı görülmektedir. 
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Birden fazla özel eğitim gereksinimi olan çocuğa sahip olan annelerin gelecek algısı 
 

alt testinden aldıkları puanlar daha düşüktür. 
 
 

Araştırmaya katılan özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin 

çocuğuna ev içinde kendisinden başka bakım verebilecek kimsenin olması durumu ile 

aile yükü değerlendirme ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak fark bulunmuştur. 

Evde kendisinden başka bakım verebilecek birisi olan annelerin aile yükü 

değerlendirme ölçeği puanları daha düşük olduğu belirlenmiştir. Annelerin 

sorumluluklarını paylaşacağı, gün içinde ev içindeki ve ev dışındaki ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için çocuklarını teslim edebilecekleri kimselere sahip olmaları 

anneleri rahatlatmakta ve yüklerini azaltmaktadır. 

 
6.3. Öneriler 

 
 

Bu bölümde araştırmacılara ve uygulamacılara yönelik olarak önerilerde 

bulunulacaktır. 

 
6.3.1. Araştırmacılar için Öneriler 

 
 

Bu araştırmada özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin aile yükü 

ile psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan bu araştırmada 

annelerin psikolojik dayanıklılıkları ve aile yüklerini etkileyebileceği düşünülen, 

annenin çalışması veya çalışmaması durumu ve annenin medeni durumu bu 

araştırmanın sonuçlarına göre bir fark oluşturmamıştır. Bir farkın oluşmamasının 

örneklemin  kısıtlılığından  kaynaklandığı  düşünülmektedir.  Örneklemin  bu 

değişkenler açısından daha geniş tutularak, araştırmanın tekrarlanması önerilmektedir. 

 
Bu araştırmada özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip anneler ile 

çalışılmıştır. Yapılan bu araştırmaya babalar katılmamıştır. Babaların da katıldığı bir 

örneklem ile babaların aile yükleri ve psikolojik dayanıklılıkları değerlendirilebilir. 

 
Psikolojik dayanıklılık kavramının zamana ve yaşam koşullarına göre değişim 

gösterip göstermediğini anlamak için bu uygulanan ölçekler boylamsal bir çalışma ile 

kullanılabilir. Annelerin engelli bir çocuk sahibi olacaklarını öğrendikleri ilk dönem 

ile belirli aralıklarla bu ölçeğin uygulaması tekrarlanabilir. Böylece psikolojik 

dayanıklılığın zaman içinde değişim gösterip göstermediği belirlenebilir. Bunun 

yanında yaşam koşullarının psikolojik dayanıklılığa etki edip etmediğini ölçebilmek 
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için belirli aralıklarla tekrarlanacak olan ölçeğin yanında aile yükü değerlendirme 

ölçeği de kullanılarak, yaşam koşullarının değişmesinin psikolojik dayanıklılığa olan 

etkisi araştırılabilir. 

 
Ölçeklerin uygulanması sırasında ailelerin bir kısmı bakım zorlukları ile ilgili 

soruları cevaplandırdığı sırada dini değerlerinden ötürü bu sorulara olumsuz yanıtlar 

veremeyeceğinden bahsetmişlerdir. Dini değerlerinin ailelerde bir iyilik hali 

oluşturduğu ve bu iyilik halinin anneleri rahatlattığı gözlenmiştir. Araştırmanın 

demografik kısmına bu değişken ile ilgili bir soru yöneltilmediği halde anneler bu 

yönde bilgiler vermişlerdir. Bu sebeple annelerin dini durumlarının, inanç 

sistemlerinin incelenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 
6.3.2. Uygulamacılar için Öneriler 

 
 

Devletin özel eğitime gereksinimi olan çocuğa sahip ailelere sağladığı 

imkanları arttırması gerekmektedir. Aileler gelir düzeyi durumlarına göre, eğitim 

durumlarına göre, çocuklarının başka bir okula gidip gitmemesine göre aile yükleri 

açısından ve psikolojik dayanıklılıkları açısından değişim göstermektedir. Sosyal, 

duygusal, ekonomik ve zaman anlamında kısıtlılık yaşayan bu ailelere yeterli sosyal 

kaynaklar sağlanmalı, ekonomik olarak destek verilmeli ve özel eğitim çocukları için 

tam gün olan veya yatılı olan okullar ve bakım merkezleri açılmalıdır. Gün içinde 

anneler kendi ihtiyaçlarını karşılamak için çocuklarından bağımsız vakit geçirmek 

istemektedirler. Yeterli sosyal desteği göremeyen anneler psikolojik olarak 

dayanıksızlaşmakta, sorumlulukları artmakta ve kısıtlanmaktadırlar. Ailelerin bu 

kısıtlanmasını engelleyebilmek için, devletin bu çocuklara bakım verebilecek 

merkezler kurması gerekmektedir. Okul öncesi dönemde ve okul döneminde yaşıtları 

gibi okula gidemeyen çocukların annelerinin bu dönemlerde karşılarına bir takım 

sıkıntılar çıkmaktadır. Bu sebeple sağlık, eğitim, psikoloji vs. açısından desteğe 

ihtiyacı olan annelere bu yönde destek verilmelidir. 

 
Araştırmaya katılan annelerin eğitim düzeyleri arttıkça, psikolojik 

dayanıklılıkları artmakta ve aile yükleri azalmaktadır. Çocuklarına nasıl eğitim 

vermeleri gerektiği konusunda bilgi sahibi olmayan annelere çocuklarının eğitimi ve 

doğru davranışlar konusunda bilgilendirmeler yapılmalıdır. Ayrıca annelere psikolojik 
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açıdan destek vermek için belirli aralıklarla grup ile ve bireysel olarak psikolojik 

destek sağlayabilecek merkezler oluşturulmalıdır. 

 
Çocukların bakım sorumluluklarına katılmayan babalara da çocukları hakkında 

bilgilendirmeler yapılmalı ve aile içi düzenin oluşturulması için aile terapileri 

yapılmalıdır. 

 
Ölçeklerin uygulanması sırasında ailelerin çocukları ile ilgili duydukları 

kaygılardan en yaygın olanı ailenin vefatından sonra çocuklarına kimin bakım 

vereceği konusunda olan kaygılarıdır. Ailenin yaşadığı bu kaygının azaltılabilmesi için 

devletin bu tür çocuklara temel ihtiyaçlarının karşılanabileceği bakım merkezlerinin 

kurulması gerekmektedir. 
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EK 1: KİŞİSEL BİLGİ FORMU 
 
 
 
 
 

KİŞİSEL BİLGİ FORMU 
 
 

Aşağıda kişisel bilgilerinizi öğrenebilmek için bir bilgi formu hazırlanmıştır. 
Size uygun olan cevabın yanına (X) işareti koyarak belirtiniz. Soruların doğru veya 
yanlış cevabı yoktur. Bu bilgi formunda vereceğiniz bilgiler bilimsel bir amaç için 
kullanılacak olup başka hiç kimse ile hiçbir yerde paylaşılmayacaktır. 

 
Lütfen her maddeyi dikkatlice okuyup, en uygun cevabı veriniz. Lütfen boş soru 
bırakmayınız. 

 
Yardımlarınız için teşekkür ederim. 

 
T.C. Haliç Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı Öğrencisi 
Fatmagül Bildirici 

 
1-   Yaşınız: ……………… 
2-   Medeni Durumunuz: Evli ( ) Dul ( ) Boşanmış ( ) 
3-   Eğitim durumunuz: Okuryazar değil ( )  İlkokul mezunu ( ) 

ortaokul mezunu ( ) lise mezunu( ) üniversite veya yüksek lisans mezunu ( ) 
diğer( ) 

4-   İş durumunuz: çalışmıyorum ( ) çalışıyorum ( ) (çalışıyor iseniz 
lütfen 5. Soruya geçiniz, çalışmıyor iseniz lütfen 6. Soruya geçiniz.) 

5-   Eşinizin eğitim durumu: Okur yazar değil ( ) İlkokul mezunu ( ) 
ortaokul mezunu ( ) lise mezunu( ) üniversite veya yüksek lisans mezunu ( ) 
diğer( ) 

6-   Eşinizin iş durumu: çalışıyor ( ) çalışmıyor ( ) 
(eşiniz çalışıyor ise lütfen 8. Soruya geçiniz eşiniz çalışmıyor ise lütfen 9. 

Soruya geçiniz.) 
7-   Ailenizin otalama aylık geliri ne kadardır?: düşük ( ) orta ( ) yüksek ( ) 
8-   Çocuğunuzun yaşı: …………………. 
9-   Çocuğunuzun tanısı: 

1. Fiziksel engelli ve ağır düzeyde zihinsel engelli ( ) 
 

2. Fiziksel engelli ve orta düzeyde zihinsel engelli 
 

3. Fiziksel engelli ve hafif düzeyde zihinsel engelli ( ) 
 

4. Sadece fiziksel engelli (zihinsel engeli yok )  ( ) 
 

5. Sadece ağır düzeyde zihinsel engelli ( ) 
 

6. Sadece orta düzeyde zihinsel engelli ( ) 
 

7. Sadece hafif düzeyde zihinsel engelli ( ) 
 

8. Sadece yaygın gelişimsel bozukluk (zihinsel engeli yok)  ( ) 
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9. Yaygın gelişimsel bozukluk ve ağır düzeyde zihinsel engelli ( ) 
 

10. Yaygın gelişimsel bozukluk ve orta düzeyde zihinsel engelli ( ) 
 

11. Yaygın gelişimsel bozukluk ve hafif düzeyde zihinsel engelli ( ) 
 

10- Çocuğunuz kaç yıldır özel eğitim alıyor?: ……………………….. 
11- Çocuğunuz özel eğitim dışında herhangi bir okula gidiyor mu?: 

…………………… 
12- Çocuğunuza, gün içinde dışarı çıkacağınız zamanlarda evde bakımını 

verebilecek başka kimse var mı? Evet ( ) Hayır ( ) 
( Evet ise lütfen 16. Soruya geçiniz. Hayır ise lütfen 17 numaralı soruya 

geçiniz.) 
13- Çocuğunuzun bakımı ile kimler ilgileniyor?  (Birden fazla yanıt 

işaretleyebilirsiniz.) Diğer kardeşler ( ) Baba ( ) Anneanne ( ) 
Babaanne ( ) Dede(babanın babası) ( ) 
Büyükbaba(annenin babası) ( ) Diğer: …….. 

 
14-  Çocuk sayınız: ………………….. 

(birden fazla çocuğunuz var ise lütfen 17. Soruya geçiniz. Bir çocuğunuz var 
ise lütfen bir sonraki sayfaya geçiniz. ) 

15- Diğer çocuklarınızda herhangi bir engel var mı? :  Evet( ) Hayır ( ) 
( Evet ise lütfen 18. Soruya geçiniz. Hayır ise lütfen bir sonraki sayfaya 
geçiniz. ) 

16- Diğer çocuğunuzun tanısı nedir?:  : 
1. Fiziksel engelli ve ağır düzeyde zihinsel engelli ( ) 

 
2. Fiziksel engelli ve orta düzeyde zihinsel engelli ( ) 

 
3. Fiziksel engelli ve hafif düzeyde zihinsel engelli ( ) 

 
4. Sadece fiziksel engelli (zihinsel engeli yok )  ( ) 

 
5. Sadece ağır düzeyde zihinsel engelli ( ) 

 
6. Sadece orta düzeyde zihinsel engelli ( ) 

 
7. Sadece hafif düzeyde zihinsel engelli ( ) 

 
8. Sadece yaygın gelişimsel bozukluk (zihinsel engeli yok)  ( ) 

 
9. Yaygın gelişimsel bozukluk ve ağır düzeyde zihinsel engelli ( ) 

 
10. Yaygın gelişimsel bozukluk ve orta düzeyde zihinsel engelli ( ) 

 
11. Yaygın gelişimsel bozukluk ve hafif düzeyde zihinsel engelli ( ) 

Kişisel bilgi formu bitti. Lütfen bir sonraki sayfaya geçiniz. 
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EK 2: AİLE YÜKÜ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 
 
 
 
 

Aşağıdaki ölçekte engelli bir çocuğun bakımını üstlendiğinde, bakımı veren 
kişinin kendini nasıl hissedebileceğini yansıtan ifadelerden oluşan bir liste yer 
almaktadır. Bu cümleleri kendinize en uygun biçimde işaretlemeniz beklenmektedir. 
Cümlelerin doğru ve yanlış yanıtı yoktur, içtenlikle cevaplamanız beklenmektedir. 

 
 

 Hiçbir zaman Nadiren   Bazen Çoğu zaman  Her zaman 
1. Çocuğumun sağlık ve özel eğitim 

harcamaları aile bütçemizi 
zorluyor. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2. Çocuğumun masraflarından dolayı 
ailede herkesin gereksinimini 
karşılayamıyoruz. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3. Aile bütçemizi engelli 
çocuğumuza göre düzenliyoruz. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

4. Çocuğumun giderlerinden dolayı 
kendim için harcama 
yapamıyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

5. Çocuğumun masraflarından dolayı 
daha fazla çalışmak zorunda 
kalıyoruz. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6. Çocuğumun rahatsızlığından 
dolayı daha fazla paraya 
gereksinimimiz oluyor. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

7. Çocuğumun gelecekte evlenip 
yuva kuramayacağını düşünmek 
beni üzüyor. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

8. Çocuğumun ömür boyu benim 
bakımıma muhtaç olması beni 
endişelendiriyor. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

9. Çocuğumun gelecekte kendi 
başına hayatını sürdüremeyeceğini 
düşünerek endişeleniyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

10.  Çocuğuma meraklı gözlerle 
bakılmasına üzülüyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

11.  İnsanların çocuğum hakkında 
sorular sormasına üzülüyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

12.  Çocuğumun yaşıtlarından geri 
olmasına üzülüyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

13.  Çocuğumun acı çekmesine 
üzülüyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

14.  Çocuğuma kötü davranan insanlara 
sinirleniyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

15.  Bayramlarda, çocuğumdan dolayı 
bayram ziyareti yapamıyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

16.  Çocuğumdan dolayı eve misafir 
kabul edemiyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

17.  Çocuğumdan dolayı eğlenceye 
(düğün, nişan gibi) gidemiyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

18.  Çocuğumdan dolayı gezmeye, 
alışverişe, pazara gidemiyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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19.  Çocuğumdan dolayı 
komşularımızla görüşemiyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
20.  Çocuğumu, diğer çocukların kötü 

davranmalarını istemediğim için 
parka götürmüyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

21.  Çocuğumun giyinip soyunması 
sorun oluyor. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

22.  Çocuğumun tuvaletini yaptırmak 
sorun oluyor. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

23.  Çocuğumun temizliği sorun 
oluyor. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

24.  Çocuğumun yemek yemesi sorun 
oluyor. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

25.  Çocuğumun bakımı beni yoruyor. (1) (2) (3) (4) (5) 
26.  Çocuğumdan dolayı çok 

bunalıyorum. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

27.  Çocuğumdan dolayı en küçük 
şeylere bile sinirleniyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

28.  Çocuğumdan kaynaklanan 
nedenlerle psikiyatriste/ psikologa 
gitme gereksinimim oluyor. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

29.  Çocuğumdan dolayı boş 
zamanlarda yapmaktan 
hoşlandığım şeylerden 
vazgeçiyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

30.  Eğlenmekten zevk almıyorum. (1) (2) (3) (4) (5) 
31.  Çocuğumdan dolayı bir çok 

rahatsızlığım/ hastalığım oldu. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

32.  Çocuğumun bana bağımlı 
olmasından sıkılıyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

33.  Sürekli, aynı işleri yapmaktan 
sıkılıyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

34.  Sürekli evde olmaktan sıkılıyorum. (1) (2) (3) (4) (5) 
35.  Eşimle baş başa kalmayı 

özlüyorum. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

36.  Çocuğumdan dolayı eşimle cinsel 
sorunlar yaşıyoruz. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

37.  Zamanımın çoğunu çocuğumun 
bakımı için harcıyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

38.  Günlük planlarımı çocuğuma göre 
yapıyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

39.  Yaralanmaması, zarar görmemesi 
için gözüm sürekli çocuğumun 
üzerinde duruyor. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

40.  Çocuğumu okula/özel eğitime 
götürmek zamanımı alıyor. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

41.  Çocuğumdan dolayı eşime, diğer 
çocuklarıma zaman ayıramıyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

42.  Ev işlerini yetiştiremiyorum. (1) (2) (3) (4) (5) 

43.  Çocuğumun bakımından dolayı 
dinlenemiyorum. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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EK 3: PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÖLÇEĞİ 
 
 
 
 
 

Aşağıdaki ölçekte bazı yarım bırakılmış cümleler verilmiştir. Bu yarım bırakılmış 
cümleleri size en uygun olan cümleyi seçerek tamamlayınız. Yarım bırakılmış 
cümleleri tamamlayabilmeniz için iki farklı cümle seçeneği verilmiştir. Bu iki farklı 
cümle seçeneği arasında ise 5 küçük kutucuk boşluk bırakılmıştır. Eğer cümlenin 
size tamamen uygun olduğunu düşünüyorsanız cümlenin hemen yanınki kutucuğu, 
biraz uygun olduğunu düşünüyorsanız cümlenin yanındaki ikinci kutucuğu, iki 
cümlenin de uygun olduğunu ya da kararsız olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen 
ortadaki kutucuğun içine (X) işareti koyarak cümleyi tamamlayınız. 

 
1. Beklenmedik bir olay olduğunda… 

Her zaman bir 
çözüm bulurum 

     Çoğu kez ne yapacağımı 
kestiremem 

2. Gelecek için yaptığım planların… 

 
Başarılması zordur 

     Başarılması mümkündür 

3. En iyi olduğum durumlar şu durumlardır… 

Ulaşmak istediğim açık bir hedefim 
olduğunda 

     Tam bir günlük boşluğum 
olduğunda 

4. …… olmaktan hoşlanıyorum 

Diğer kişilerle birlikte      Kendi başıma 

5. Ailemin, hayatta neyin önemli olduğu konusundaki anlayışı… 

 
Benimkinden farklıdır 

     Benimkiyle aynıdır 

6. Kişisel konuları… 

Hiç kimseyle tartışmam      Arkadaşlarımla/aile üyeleriyle 
tartışabilirim 

7. Kişisel problemlerimi… 

 
Çözemem 

     Nasıl çözebileceğimi bilirim 

8. Gelecekteki hedeflerimi… 

Nasıl başaracağımı bilirim      Nasıl başaracağımdan emin 
değilim 

9. Yeni bir işe/projeye başladığımda 

İleriye dönük planlama yapmam, 
derhal işe başlarım 

     Ayrıntılı bir plan yapmayı tercih 
ederim 

10.   Benim için sosyal ortamlarda rahat/esnek olmak 

 
Önemli değildir 

     Çok önemlidir 

11.   Ailemle birlikteyken kendimi ………… hissederim 

 
Çok mutlu 

     Çok mutsuz 

12.   Beni… 

Bazı yakın arkadaşlarım/aile üyelerim 
cesaretlendirebilir 

     Hiç kimse cesaretlendiremez 
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13.   Yeteneklerim… 

 
Olduğuna çok inanırım 

     Konusunda emin değilim 

14.   Geleceğimin ….. olduğunu hissediyorum 

 
Ümit verici 

     Belirsiz 

15.   Şu konuda iyiyimdir… 

Zamanımı planlama      Zamanımı harcama 

 
 
 
 
 

16.   Yeni arkadaşlık konusu…bir şeydir 

 
Kolayca yapabildiğim 

     Yapmakta zorlandığım 

17.   Ailem şöyle tanımlanabilir… 

 
Birbirinden bağımsız 

     Birbirine sıkı biçimde 
kenetlenmiş 

18.   Arkadaşlarımın arasındaki ilişkiler… 

 
Zayıftır 

     Güçlüdür 

19.   Yargılarıma ve kararlarıma… 

 
Çok fazla güvenmem 

     Tamamen güvenirim 

20.   Geleceğe dönük amaçlarım… 

 
Belirsizdir 

     İyi düşünülmüştür 

21.   Kurallar ve düzenli alışkanlıklar… 

 
Günlük yaşamımda yoktur 

     Günlük yaşamımı kolaylaştırır 

22.   Yeni insanlarla tanışmak… 

 
Benim için zordur

     Benim iyi olduğum bir 
konudur 

23.   Zor zamanlarda, ailem… 

 
Geleceğe pozitif bakar 

     Geleceği umutsuz görür 

24.   Ailemden birisi acil bir durumla karşılaştığında… 

 
Bana hemen haber verilir 

     Bana söylenmesi bir hayli 
zaman alır 

25.   Diğerleriyle beraberken… 

 
Kolayca gülerim

     Nadiren gülerim 

26.   Başka kişiler söz konusu olduğunda, ailem şöyle davranır: 

Birbirlerini 
desteklemez biçimde 

     Birbirlerine bağlı bir 
şekilde 

27.   Destek alırım 

 
Arkadaşlarımdan/aile üyelerimden 

     Hiç kimseden 

28.   Zor zamanlarda ….. eğilimim vardır 
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Her şeyi umutsuzca gören bir      Beni başarıya 
götürebilecek iyi bir şey 
bulma 

29.   Karşılıklı konuşma için güzel konuların düşünülmesi, benim için… 

 
Zordur 

     Kolaydır 

30.   İhtiyacım olduğunda… 

Bana yardım edebilecek kimse 
yoktur 

     Her zaman bana yardım 
yardım edebilen birisi 
vardır 

31.   Hayatımdaki kontrol edemediğim olaylar (ile)… 

Başa çıkmaya çalışırım      Sürekli bir endişe/kaygı 
kaynağıdır 

32.   Ailemde şunu severiz… 

İşleri bağımsız olarak yapmayı      İşleri hep beraber 
yapmayı 

33.   Yakın arkadaşlarım/aile üyeleri… 

 
Yeteneklerimi beğenirler 

     Yeteneklerimi 
beğenmezler 
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