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Bu ara tırmada otistik veya zihinsel engelli çocu a sahip olan anne ve babaların (N= 93, N= 66) sosyal destek a ı ve
deste in psikolojik sa lık ile ili kisi incelenmi ve aynı ya larda normal çocu u olan anne-babalarla sosyal destek ve psikolojik sa lık
açısından kar ıla tırılmı tır. Ara tırmada, sosyal destek, deste i sa layan ki ilerin sayısı, deste in kimler tarafından verildi i ve
sosyal destekten memnuniyet derecesi ölçülmü tür. Depresyon belirtileri gösterip göstermeme ve benlik saygısı psikolojik sa lı ı
olu turmaktadır.
Engelli çocu a sahip anne-babalarının sosyal destek a ının engelli çocu u olmayan anne-babalara göre daha dar
bulunmu tur. Analizler sonucunda, engelli çocu u olan ebeveynlerin birinci derecede kendi ailelerinden destek aldıkları, ve arkada
deste inin az oldu u saplanmı tır. Anne-babalarının % 19.5’i destek alabilecekleri bir kimsenin olmadı ını belirtmi lerdir. En çok
destek aldıkları ki i olarak % 83.5’ i e lerini ikinci olarak % 63’ü kendi annelerini ve üçüncü olarak da % 60’ı karde lerini
belirtmi lerdir.
Algılanan destekten memnuniyet, destek sayısı arttıkça artmaktadır (p<.05). Algılanan destekten memnuniyet derecesi ile
depresyon puanları arasında anlamlı negatif bir ili ki bulunmu tur.

Giri
Ailede yeni bir bebe in dünyaya gelmesi anne-babanın yeni aile rolleri üstlenmelerini ve rutinlerini
de i tirmelerini gerektirir ve çocu un engelli do ması ile ailelerdeki de i iklikler daha stresli olur. Engelli çocu u olan
ailelerle yapılan birçok ara tırmada hem anne de, hem de baba da depresyon ve yüksek kaygı gibi psikolojik
bozuklukların görüldü ü bulunmu tur (Kazak ve Marvin, 1984). Babalar annelere göre daha az çalı mada denek olarak
kullanılsa da aile içinde anne ve babanın oldukça farklı roller üstlendi i görülmü tür. Babalar daha çok parasal sorunlarla
ilgilenirlerken, anneler kendilerini birinci derecede çocu a bakmakla yükümlü görmektedirler (Howard, 1980). Çocu un
engelli do ması ile ebeveynler aile ve arkada larıyla ili kilerinin kötü etkilendi ini, kom ularının yardım eli uzattıklarında
genellikle normal çocu a bakmak istediklerini belirtmi lerdir (Mc Andrew, 1976). Yakın çevre tarafından yapılan bu
soyutlanma ve itilme ailelere acı verir. Bunun sonucunda aileler dı dünya ile kontaklarını daha da aza indirip, kendilerini
yabancı hissederler. Bu durum aile içi stresin daha da artmasına sebep olabilir.
Engelli çocu un ebeveyne, karde lere ve geni aileye etkisini ve bu ki ilerin nasıl iyi uyum sa ladıklarını
anlamak için ailenin sosyal destek sistemini incelemek gerekir. Destek a ının geni li i ya da destek veren ki ilerin
sayısı, literatürde sık sık ara tırılan bir de i kendir. Destek a ının geni li i arttıkça stresle ba a çıkma daha ba arılı
olmaktadır (Hirsch, 1979, 1980). Buna kar ın, Kazak ve Wilcox (1984) engelli çocuk ailelerinin, kontrol grubuna göre
daha dar destek a ı olmasına ra men, en önemli farklılıklarının sosyal deste in kayna ında oldu unu, ve engelli çocuk
ailelerinin daha fazla arkada deste i aldıklarını belirtmi lerdir.
Literatürde sosyal deste in hem bireyin hem de ailenin i lemesine önemli bir etkisinin oldu u belirtilmi tir (Dunst
ve Trivette, 1986, 1990, Kurtz, 1990, Stewart, 1990). Sosyal deste in etkileri üzerine yaptıkları bir literatür taramasında
Dunst ve Trivette (1990), sosyal deste in olası duygusal ve fiziksel stresi açıkça azalttı ını ve ki inin kendisini daha iyi
hissetti ini belirtmi lerdir. Bununla birlikte, ara tırmacılar sosyal deste in karma ık ve çok yönlü bir olgu oldu unun,
farklı ekillerde ve ortamlarda olu abilece ini ve farklı fonksiyonları olabilece inin farkındadırlar.
Sosyal deste in birçok tanımı olmasına ra men (bkn. Yurdakul, 1997) bu makalede Dunst ve arkada larının
önerdi i u tanım kullanılmı tır: ‘Ba kaları tarafından ki inin psikolojik sa lı ının korunması, kritik hayat olaylarına
uyumun kolayla ması ve geli imin en uygun biçimde ortaya çıkması için sa lanan duygusal, fiziksel, bilgilendirici,
araçsal ve parasal yardımdır’. Bu tanım hem kolay anla ır oldu u için hem de ailelerin çocuklarına sa lıklı bir ortam ve
iyi bir gelecek temin etmek için gösterdikleri çaba ile daha yakından ilgili oldu u için seçilmi tir.
Sosyal deste in olumlu etkileri hakkında de i ik teoriler atılmı tır. Ara tırmacılar sosyal deste in hem iç hem de
dı stres faktörlerine kar ı zayıflı ı azalttı ına dair, de i ik sosyal destek tanımları yapmı lardır (Gallagher ve ark.,
1983). Özellikle bir teori, otistik çocu u olan ailelerle oldukça ilgilidir. Otistik çocukların anneleri ve aileleri üzerine yaptı ı
çalı masında Bristol (1985) ki isel sosyal deste in derecesinin, otistik çocuk annelerinin stres düzeyi ve depresyon ile
olumsuz bir ili ki gösterdi ini bulmu tur. Bristol ve Schopler (1984) yeterli olarak algılanan bilgilendirici deste in, evlilik
uyumuna ve anne-babalık etmenin niteli i hakkında bilgi verdi ini söylemi tir. Hem bu çalı maya göre, hem de ailelerle
yaptıkları di er çalı malara göre, algılanan sosyal destek yeterlili inin, ailelerin uyum göstermesine çocu un engelinin
derecesinden daha fazla katkısı oldu udur.
( *) I ık Özel E itim ve Rehabilitasyon Merkezi, ZM R
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Boyce ve ark. (1991) geli imsel bozukluk gösteren çocukların aileleri ile yaptıkları ara tırmada, sosyal destek,
aile birli i ve aile kaynakları ile hem çocuk kaynaklı hem de ebeveyn kaynaklı stres arasında negatif bir ili ki
bulmu lardır.
Engelli bir çocu u olan annelere yaptı ı boylamsal bir çalı mada, Hanson ve Hanline (1990), sosyal destek ve
stres arasında önemli bir ili ki oldu unu göstermi tir. Böyle boylamsal verilerin olması, sosyal deste in hem ailenin hem
de bireyin aile hayatının i lemesinde çok önemli bir yeri oldu unu gösterir.
Dyson (1997) okul ya ında olan engelli çocukların anne-babalarıyla yaptı ı çalı masında anne- babalar
arasında engelli çocu a ebeveynlik etmenin verdi i stres ve aileden gelen sosyal destek açısından anlamlı bir farklılık
bulamamı tır.
Yukarıda verilen engelli çocu u olan ailelerle yapılmı birkaç çalı ma, sosyal deste in sadece stresle ve
depresyonla de il, aile bireylerinin sa lıklı i leyi leri, ebeveynlik deneyimleri ve ailelerin adaptasyon sa layabilmeleri ile
de ili kili oldu unu göstermektedir.
Sosyal deste in aileler üzerindeki olumlu etkileri kanıtlanmı olmasına ra men, sosyal deste in bazı özellikleri
daha az anla ılmaktadır. Mevcut literatürde, ailelerin hangi de i kenlerle bir araya geldi inde sosyal deste i daha yararlı
bulup bulmadıkları incelenmi tir. Bu de i kenler unlardır: Ailelerin kendilerine sunulan sosyal deste e ne kadar
ihtiyaçları oldu u- belirtilen ihtiyaçla varolan sosyal destek kayna ı arasında e le me; aile bireylerinin destek sistemi
hakkında özel beklentileri ve bu beklentilerin ne oranda kar ılanabildi i, örne in ebeveyn pratik deste i mi, duygusal
deste i mi, yoksa her ikisini de mi istedi i; aile bireylerinin sosyal destekten algıladıkları memnuniyet; aile hayatında
mevcut di er sosyal destek kaynaklarının türü, miktarı ve niteli i; aile üyelerinin çocuklarının özürlü durumunu neye
ba ladıkları; mevcut destekle ili kisi bakımından, kritik hayat olaylarının zamanlaması ve olu biçimi (Albanese ve ark.
1993).
Dunst ve Trivette (1990), özel ihtiyaçları olan çocukların aileleri için sosyal deste in anlamını de erlendirirken
formal ve informal sosyal destek olarak ikiye ayırmı lardır. Formal sosyal destek sistemleri, uzmanlar tarafından verilen
destek olarak, informal destek ise hem aile üyeleri hem de arkada larla, hem de ailenin günlük hayatıyla bütünle mi
olan sosyal gruplara üyelik olarak alınmı tır. Formal destek kaynakları, aile terapistleri, ebeveyn e itimi eksperleri, vb.
olabilir. nformal destek ise, aile üyeleri, arkada lar, kom ular, aile destek gruplarından sa lanabilir.
Bu kısa tartı ma sosyal deste in çok yönlü ve devamlı geni leyen bir kavram oldu unu göstermektedir. Öyle ki,
sosyal destek a larının dinamik ve etkile imli do ası her ailenin dinamik ve ünik geli imiyle paralellik gösterir. Ailenin ve
çocu un ihtiyaçları de i tikçe, sosyal deste in yönü de de i ir. Aile ile ailenin etrafındaki çevrenin bu de i en ihtiyaçları
tanıması, ailenin sosyal destek sistemini iyile tirmedeki en iyi yöntemi belirleyecektir. (Hanline, 1991).
Bu çalı manın amacı zihinsel engelli ve otistik çocu u olan ailelerin sosyal destek a ının geni li ini ve ki ilerin
algılanan sosyal destekten ne kadar memnun olduklarını belirlemektir. Ayrıca sosyal deste in psikolojik sa lı ı nasıl
etkiledi ine de bakılmı tır. Engelli çocu a sahip olan ailelerin farklı destek a ı olup olmadı ını anlamak için normal
çocu u olan ailelerle de kar ıla tırma yapılmı tır. Zihinsel engelli ve otistik çocu u olan aileler normal çocu a sahip olan
ailelerle sosyal destek sayısı (destek a ı geni li i), destekten memnuniyet ve deste in kayna ının hem farklı özür
grupları hem de anne babalar arasında farklı olup olmadı ı incelenmi tir. Ailelerin psikolojik sa lıkları depresyon
düzeyleri ile benlik saygıları açısından incelenmi tir. Çocu un engeli, engelin derecesi, çocu unun ya ı ve ne kadar
süreden beri e itim aldı ı ile anne-babanın ya ı ve e itim düzeyine göre sosyal destek a ı ile psikolojik sa lık arasındaki
ili kide farklılık olup olmadı ına bakılmı tır.
Yöntem ve Gereç
Ara tırma, Eylül 1997-Aralık 1997 tarihleri arasında I ık Özel E itim Merkezi’nde özel e itim alan otistik çocu u
olan 56, zihinsel engelli çocu u olan 83, normal çocu u olan 78 anne ve baba olmak üzere toplam 217 ki iyle yapıldı.
Normal çocuk ebeveynleri özel bir dershane ve özel bir anaokuluna devam eden ö rencilere rasgele örnekleme
yöntemiyle belirlenerek olu turuldu. Ara tırmaya alınan anne-babalara uygulanan anket formu çe itli demografik
özellikler, Sosyal Destek Anketi (SDA), Beck Depresyon Ölçe i (BDÖ) ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçe i’ nin (RBSÖ)
sorularını içeriyordu.
BDÖ, Beck tarafından geli tirilen, depresyonda görülen biyolojik, affektif, bilinçsel ve motivasyonel alanlarda
ortaya çıkan belirtileri ölçmeye yarayan, 21 maddeden olu mu bir ölçektir. Ölçe in amacı; depresyon tanısı koymak
de il, depresyonun derecesini objektif olarak sayılara dökmek, depresif belirti ve tutumlar ile ilgili bilgi vermektir.
Ülkemizde de geçerlilik ve güvenirlilik çalı maları yapılan bu ölçek birçok çalı mada kullanılmı tır (7-9). Ölçekte
alınabilecek en yüksek puan 63 olup, 0-13 puan depresyonsuz, 14-24 puan hafif ve orta derecede depresyon, 25 ve
üzeri ise iddetli depresyonu ifade etmektedir.
SDA, Sarason ve arkada ları (1987) tarafından geli tirilmi , Türkçe’ ye Yurdakul (1997) tarafından çevrilmi ve
uyarlanmı tır. Sosyal deste in geni li ini ve bundan duyulan memnuniyeti ölçen ölçekte deneklere, kendilerine destek
ve yardım sa layan, güvenebilecekleri en fazla 9 ki iyi sıralamalarını isteyen 6 madde vardır. Her sorunun ikinci
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kısmında ise destek sa layan ki ilerden ne kadar memnun oldukları likert tipi bir ölçekle belirlenmektedir. Ölçe in iç
tutarlılı ına Cronbach alfa de erleri hesaplanarak bakılmı ve elde edilen katsayı her iki alt ölçek için (α= .90, α =.93)
olarak bulunmu tur.
RBSÖ, Rosenberg'in 1965 yılında ilk olarak geli tirdi i RBSÖ'nin kısa formudur. 10 maddeden olu an likert tipi
benlik saygısı ölçe i bir kendi kendini de erlendirme ölçe idir. Denekler maddelere 'kesinlikle katılıyorum;
katılıyorum;kesinlikle katılmıyorum; katılmıyorum cevaplarından birini vermektedirler. Maddelerin yarısı olumlu (pozitif),
bir di er yarısı ise olumsuz benlik saygısını ifade etmektedir. Ölçekten yüksek puan almak dü ük benlik saygısını ifade
etmektedir.
Verilerin Çözümleme Yöntemleri
Verilerin çözümlenmesinde t testi ve varyans analizi kullanılmı tır. Verilerin test edilmesinde anlamlılık düzeyi
.05 olarak kabul edilmi tir.
Bulgular
Demografik özellikler
Otistik çocu u olan 56 ebeveynden annelerin ya ortalaması 35.45, babaların ya ortalamaları 39.91, zihinsel
engelli çocu u olan 83 ebeveynden annelerin ya ortalaması 34.64 ve babaların ya ortalaması 40.66’dır. Çocukları
zihinsel engelli olan annelerin % 30.2’si babalarının %55.3’ü ilkokul mezunu, annelerin % 40.5’i babaların 31.6’sı lise
mezunu, annelerin % 28.3’ü babaların %13.2’si üniversite mezunudur. Otistik çocukların annelerinin %35.6’ sı babaların
%19.2’si ilkokul mezunu, annelerin %32.6’sı babaların %19.2’si lise mezunu, annelerin % 30.4’ü babaların %61.5’i ise
üniversite mezunudur. Zihinsel engelli çocukların, 35’i (%36.6) aydan beri, 12’si (%12.5) 18 aydan beri, 20’si (%20.8) 3
seneden beri, 29’u (%30.2) 3 seneden fazla süredir özel e itim almaktadırlar. Otistik çocukların 24’ü (%31.2) 6 aydan
beri, 21’i (%27.3) 18 aydan beri, 15’i (%19.5) 3 seneden beri, 17’si (%22.1) 3 seneden fazla süredir özel e itim
almaktadırlar.
Normal çocuk annelerinin %95’i, babaların tamamı 26 ile 40 ya arasındadır. Normal çocukların ya
ortalamaları 9.59’dur. Normal çocukların ailelerinden %19’u engelli bir tanıdı ı oldu unu, bunların da %12’si kendi
akrabalarında, %7’si çevrelerinde bulundu unu belirtmi lerdir. Ailelerin ortalama aylık geliri 118 milyondur.
Sosyal Deste e ili kin Bulgular
Tablo 1’ de görüldü ü gibi zihinsel engelli ve otistik çocukların ebeveynlerinin sosyal destek geni li i arasında
fark çıkmamı tır (F(1,131)=.034, p>.05. Anne babalar arasında da sosyal deste in geni li i bakımından anlamlı bir
farklılık görülmemi tir (F(1,131)=.29, p>.05).
Normal çocu u olan anne-babalar ile otistik çocu u olan anne-babaların sosyal destek geni li i anlamlı olarak
farklı çıkmı tır (t=1.73, p<.05). Zihinsel engelli çocu u olan anne-babalar ile normal çocu u olan ebeveynlerin sosyal
destek geni li i anlamlı bir farklılık göstermemi tir (t=-.02 p>.05).
Tablo1 Deneklerin Sosyal Destek Anketinden aldıkları puanların varyans analizi sonuçları

Sosyal Destek Geni li i
Sosyal Destek Memnuniyet

Zihinsel Engelli
Anne
Baba
X
X
2.64
2.80
4.89
4.95

Otistik
Anne
X
2.69
4.63

Normal
Baba
X
2.91
4.93

Anne
X
2.72
4.85

Baba
X
1.92
4.96

Yapılan varyans analizleri sonucuna göre, algılanan sosyal destek geni li inden memnun olma durumu (F(2,
202)=.503, p>.05) farklı özür grupları ve cinsiyet (anne-babalar arasında) de i kenleri arasında kar ıla tırıldı ında hiçbir
anlamlı farklılık saptanmamı tır.
Sosyal Deste in Kayna ı
Sosyal Destek anketi ile sosyal deste in kimlerden geldi i (kayna ı) belirlenmi tir.
Tablo 2’de zihinsel engelli, otistik ve normal çocukların ebeveynlerinin sosyal destek gördükleri kaynaklar belirtilmi tir.
Buna göre, zihinsel engelli çocu u olan ebeveynler en çok destek alınan ki i olarak birinci sırada e lerini, ikinci sırada
annelerini, üçüncü sırada karde lerini belirtmi lerdir. Otistik çocu u olan ebeveynler en çok destek alınan ki i olarak
birinci sırada e lerini, ikinci sırada arkada larını, üçüncü sırada karde lerini belirtmi lerdir. Normal çocu u olan
ebeveynler en çok destek alınan ki i olarak birinci sırada e lerini, ikinci sırada karde lerini, üçüncü sırada annelerini
belirtmi lerdir.
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Tablo 2 Anne Babalar ve gruplara göre Sosyal Deste in kayna ı
En çok destek
veren
Birinci
ki i
kinci
ki i
Üçüncü
ki i
Dördüncü
ki i
Be inci
ki i
Altıncı
ki i
Yedinci
ki i
Sekizinci
ki i

Zihinsel
Engelli

Otistik

Normal

Anne

Baba

Anne

Baba

Anne

Baba

E
% 85.7
Arkada
% 60
Anne
% 55.1
Karde
% 55.1
Baba
% 34.7
Akraba
% 30.6
Hiçkimse
% 14.3
Çocuk
% 26.5

E
% 75.9
Anne
% 65.5
Arkada
% 65.5
Karde
% 55,2
Baba
% 34.5
Akraba
% 31
Çocuk
% 20.7
Hiçkimse
% 17.2

Anne
% 81.3
E
% 78.1
Karde
% 65.6
Arkada
% 56,3
Akraba
% 37.5
Baba
% 34.4
Hiçkimse
% 21.9
Çocuk
% 18.8

E
% 95.7
Arkada
% 60.9
Karde
% 60.9
Anne
% 43,5
Akraba
% 34.8
Baba
% 34.8
Hiçkimse
% 30.4
Çocuk
% 26.1

E
% 86.8
Anne
% 63.2
Karde
% 60.5
Baba
% 55,3
Arkada
% 52.6
Çocuk
% 31.6
Hiçkimse
% 21.1
Akraba
% 13.2

E
% 87.9
Arkada
% 48.5
Karde
% 42.4
Anne
% 33,3
Baba
% 33.3
Çocuk
% 30.3
Hiçkimse
%24.2
Akraba
% 15.2

Sosyal Destek de i kenlerinin psikolojik sa lık etkisi
Sosyal deste in geni li i, sosyal destekten memnuniyet, depresyon ve benlik saygısı puanları arasındaki
ili kiler, Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayıları olarak Tablo 3’ de verilmektedir.
Tablo 3 Sosyal Destek Geni li i, Destekten Memnuniyet, Depresyon, Benlik Saygısı Puanları Arasındaki li kiler
Denekler
Toplam
(N=217 )

De i kenler

Depresyon

Benlik Saygısı

Sosyal destek geni li i

Depresyon
Benlik Saygısı
Sosyal destek geni li i
Sosyal Destekten memnuniyet

.31***
-.14*
-.22**

-.15**
-.20**

.29***

Depresyon
Benlik Saygısı
Sosyal destek geni li i
Sosyal Destekten memnuniyet

.33**
-.14
-.12

-.21*
-.12

.35**

Depresyon
Benlik Saygısı
Sosyal destek geni li i
Sosyal Destekten memnuniyet

.31*
-.30*
-.41**

.-30*
-.22

.41**

Depresyon
Benlik Saygısı
Sosyal destek geni li i
Sosyal Destekten memnuniyet

.22*
-.06
-.15

-.03
-.21**

.23***

Zih. Engelli grup
(N=83)

Otistik grup (N=56)

Normal grup (N= 78)

*p<.05; **p<.01;***p<.001

Tablo 3’ten, zihinsel engelli çocu u olan ebeveynlerin grubunda depresyon ve benlik saygısı ile deste in geni li i ve
destekten memnuniyet arasında pozitif ili kiler oldu u, benlik saygısı ile deste in geni li i arasında negatif ili kiler
oldu u anla ılmaktadır. Otistik çocu u olan ebeveynlerin grubunda depresyon ve benlik saygısı ile deste in geni li i ve
destekten memnuniyet arasında pozitif ili kiler oldu u, deste in geni li i ve destekten memnuniyet ile depresyon
arasında ve benlik saygısı ile destekten memnuniyet arasında negatif ili kiler oldu u anla ılmaktadır. Normal çocu u
olan ebeveynlerin grubunda depresyon ve benlik saygısı ile deste in geni li i ve destekten memnuniyet arasında pozitif
ili kiler oldu u, benlik saygısı ile destekten memnuniyet arasında negatif ili kiler oldu u anla ılmaktadır.
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Depresyon puanıyla ilgili bulgular
Depresyon puanını yordamada benlik saygısı, sosyal deste in geni li i ve destekten memnuniyet puanlarının katkısını
belirlemek amacıyla a amalı çoklu regresyon analizi yapılmı tır. Analiz sonuçları Tablo 4’ te verilmektedir.
Tablo 4 Benlik Saygısı, Sosyal Deste in Geni li i ve Destekten Memnuniyet Puanlarının Depresyon Puanını
Yordamadaki Katkıları (A amalı Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları)
Depresyonu yordayan de i kenler

b katsayısı

B katsayısı

B nin standart hatası

F de eri

Benlik saygısı
Destekten memnuniyet

.58
-1.24

.32
-11.7

.12
.47

23.19
15.32

2
R
.106
.136

Tablo 4’ te görüldü ü gibi, bütün denekler için sosyal destekten memnuniyet ve benlik saygısı puanının depresyon
puanını yordamadaki toplam katkıları ancak %15’dir ve bu katkının önemli bölümü benlik saygısından
kaynaklanmaktadır.
Tartı ma
Bu ara tırmada özellikle engelli bir çocu a sahip olan ailelerin, sosyal destek a ı belirlenmeye çalı ılmı ve
sosyal deste e sahip olmak ile bundan memnuniyetin psikolojik sa lıkla ili kisine bakılmı tır; ancak sosyal deste in
geni li i ile depresyon arasında anlamlı bir ili ki bulunamamı tır. Bu nedenle burada öncelikle anlamlı bulunan ili kiler
tartı ılmaktadır.
Engelli bir çocu a bakmakla yükümlü olan ebeveynlerin ya adıkları stresin ba ında çevrelerinden destek
görmemeleri gelir (Beresford, 1994). Anne-babaya destek veren ki ileri saymak, ve böylelikle destek a ının geni li ini
belirlemek yeterli de ildir. Batıda birçok ara tırmada, deste in miktarının hesaplanmasının yanında, anne-babanın var
olarak algıladı ı destek niteliksel olarak da incelenmi tir. Bu yüzden bu çalı mada hem sosyal deste in geni li i, hem de
niteli ine bakılmı tır.
Engelli çocu u olan anne-babalarla normal çocu u olan anne-babaların destek geni li i arasında anlamlı bir
fark bulunamamasına ra men, destekten memnuniyet gruplar arasında farklı çıkmı tır. Normal çocu u olan annelerin
destek a ı, engelli ve otistik çocu u olan annelere göre daha geni çıkmı , buna ra men normal çocu u olan babaların
destek a ının di er babalara göre daha dar oldu u görülmü tür. Toplamda babaların destek a ı annelere göre daha
geni bulunmu tur. Normal çocu a sahip anne-babalar var olarak algıladıkları destekten di er iki gruba göre daha fazla
memnun oldukları görülmü tür.
Otistik çocu u olan anneler dı ında, di er gruplar en çok destek gördükleri ki i olarak e lerini birinci sırada
göstermi lerdir. Bu sonuç literatürdeki bulgularla aynı do rultudadır. Normal ve klinik örneklemlerde yapılan birçok
ara tırmada (Yurdakul, 1997) e lerin birinci derecede destek sa ladıkları bulunmu tur. Akraba deste i gruplar arasında
anlamlı olarak farklı çıkan di er bir sonuçtur. Normal çocu u olan anne-babalar en az akrabalarından destek aldıklarını
belirtirlerken, engelli çocu u olan ebeveynlerin az da olsa akraba deste i aldıkları bulunmu tur. Engelli ve otistik çocu u
olan babaların yakla ık %25’i hiç kimseden bir destek göremediklerini belirtmi lerdir.
Sosyal deste in psikolojik sa lı a ili kisi birçok çalı mada incelenmi ve sosyal destekten memnuniyet ve
destek geni li i arttıkça stres düzeyinin azaldı ı, depresyonun azaldı ı görülmü tür (Kazak, 1987). Bu çalı mada
deste in geni li i, di er bir deyi le destek veren ki ilerin sayısı arttıkça ve bu destekten duyulan memnuniyet derecesi
arttıkça zihinsel engelli ve otistik çocu u olan anne-babalarda depresif belirtiler azalmı ve benlik saygısı yükselmi tir.
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