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edip, dayanak sağlayan canım arkadaşım Banu Yılmaz’a teşekkür borçluyum. 

Kendisine, ayrıca, çok sıkışık olduğu bu dönemde, tezimle ilgili her türlü aşamayı 
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paylaşan sevgili arkadaşım Derya Hasta’ya çok teşekkür ederim. Ayrıca, gerektiği her 

an yardıma hazır olduklarını sık sık hatırlatan ve bunu gerçek anlamda hissettiren, bu 



nedenle kendimi her zaman güvenilir bir halkanın içinde algılamamı sağlayan çok 

sevgili arkadaşlarım Zeynep Tüzün, Gülin Evinç, Çağay Dürü ve Ömür Kızılgün’e 
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Tezime bir çocuk hekimi ve şair olan dedem Ceyhun Atuf Kansu’nun “Kızamuk Ağıdı” 

şiiriyle başladım. Bunun benim için, şiirin içeriğinin tezimde ele aldığım konuyla 

örtüşmesinin dışında da özel bir anlamı var. Dedem, çocuk ölümlerine tanık gamlı kış 

güneşinin ağzından seslenmiş aydınlara: “bir gün önünüze dikilip bu çocukları 

soracağım” demiş. Bu tez, bir anlamda, onun çağrısına bir yanıt; kendi ailemden 

bana aktarılan değerleri, mesleki kimliğimle bütünleştirerek diğer ailelerin yararına 

dönüştürme çabasının bir ürünü… Kronik hastalık gibi travmatik yaşantılarla karşı 

karşıya olan ailelerle çalışabilme gücünü, benim için her zaman “güvenli yer” olan 

ailemden aldığıma inanıyor ve tek tek her bireyine aşıladıkları insancıl değerler için 

sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Son olarak, biricik annem, babam ve 

kardeşime, hem tüm eğitim yaşamım boyunca hem de tez çalışmam sırasında 

karşıma çıkan her türlü engeli aşmamda sağladıkları destek ve olanaklar, inanılmaz 

bir özveri ve yaratıcılıkla ürettikleri çözüm yolları ve her şeyden önemlisi bana olan 

inançları ve güvenleri için çok ama çok teşekkür ederim.
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BÖLÜM 1 

GİRİ� 

 

Kronik hastalıklar, gelişmekte olan çocuğun yaşantısında en sık rastlanan 

stres kaynaklarından biridir ve tüm aile sistemini etkisi altına almaktadır. 

Tarihsel olarak bakıldığında, çocukluk dönemi kronik hastalıklarıyla ilişkili 

olarak belli bir döneme kadar yapılan çalışmaların yalnızca hasta çocuk 

üzerine odaklı kaldığı görülmektedir. Ancak, hem ailesel etmenlerin 

hastalığın klinik gidişi üzerindeki etkileri hem de çocuktaki hastalığın aile 

üzerindeki yansımaları konusunda farkındalığın artmasıyla birlikte bu odak 

ailesel değişkenleri de kapsayacak biçimde genişletilmiştir (Kocaoğlan, 2003; 

Kupst, 1993).  Günümüzde, çocukluk dönemi kronik hastalıklarının etkileri 

incelenirken, çocuk ve aile birbirinden bağımsız düşünülmemektedir.  

Tıp alanındaki ilerlemelerle birlikte, çocukluk döneminde ortaya çıkan pek çok 

kronik hastalık, öldürücü olmaktan çıkmış ve bu hastalıklardan etkilenen 

çocukların yaşam süreleri uzamıştır (Baysal, 1993). Endüstrileşmiş ülkelerde 

kronik hastalığı olan çocukların onda dokuzu en az yirmi yaşına kadar 

yaşamlarını sürdürmektedirler (Suris, Parera ve Puig,  1996). Bunun sonucu 

olarak, kronik hastalığın çocuk ve ailesi üzerindeki psikososyal etkileri daha 

da önem kazanmıştır (Baysal, 1993). Bu çocuklar, yaşamları süresince tıbbi 

açıdan olduğu kadar, psikolojik açıdan da özel olarak desteklenmeye 

gereksinim duymaktadırlar.  
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Bu bağlamda bakıldığında, çocukluk dönemi kronik hastalıkları, ruh sağlığı 

çalışanlarının araştırma ve müdahale becerilerini, psikososyal kuramlar 

çerçevesinde uygulayabilecekleri bir alanı oluşturmaktadır. Kronik 

hastalıkların aile üzerindeki etkilerini daha bütüncül bir çerçeve içinde ele 

alabilmek için sistem yaklaşımına dayalı çalışmaların artması katkı 

sağlayacaktır (Gökler, 2004). 

Bu çalışmanın temel konusu, ailelerin yaşam döngüsünü etkileyen travmatik 

bir yaşantı olarak çocukluk dönemi kronik hastalıklarının, çocuklar ve anne-

babalarının psikolojik uyumu ile ilişkisinin, hastalığa özgü değişkenler, sosyal 

destek ve aile işleyişi gibi yordayıcı etmenler açısından, sistem yaklaşımı ve 

sosyal-ekolojik yaklaşıma dayalı bir kavramsal model temelinde 

incelenmesidir. Dolayısıyla, giriş bölümünde çalışmanın bu şekilde 

yapılandırılmasına yön veren yazın bilgisi belli bir mantıksal düzen ve 

bütünlük içerisinde sunulmaya çalışılacaktır.  

İlk olarak, çalışmanın temel kuramsal dayanağını oluşturan Sistem Yaklaşımı 

ve Sosyal-Ekolojik Yaklaşım içerdikleri önemli kavramlarla birlikte 

tanıtılacaktır. Bu yaklaşımların, aile sistemine ve çocukluk dönemi kronik 

hastalığının bu sistemi nasıl etkilediğine yönelik bakışaçısı aktarılacaktır.  

Kronik hastalıklar ve aile konusundaki genel kuramsal çerçeve ile birlikte, 

özel olarak çocukluk dönemi kronik hastalıklarının aile bireyleri ve aile 

yaşantısı üzerine etkileri ele alınacaktır. Ardından, bir travma olarak kronik 

hastalıklar kavramsallaştırması üzerinde durulacaktır.  
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Son olarak, çocukluk dönemi kronik hastalıklarının ailelerin psikolojik uyumu 

ile ilişkisini incelemek üzere, tüm bu bilimsel yazın temelinde oluşturulmuş 

olan kavramsal model ve bu model içindeki değişkenler tanıtılacak ve 

araştırmanın amacı sunulacaktır. 

 

1.1. Sistem Yaklaşımı 

Genel Sistemler Kuramı, organizmaların karmaşık, düzenli ve etkileşimsel 

yapılar olduklarını öne sürerek, doğrusal nedensellik modellerinden, varolan 

dinamikleri anlamak üzere daha geniş açılı ve bütüncül yönelimli döngüsel 

nedensellik modellerine geçişi sağlamıştır (Yalın, Oral, Gökler ve Yılmaz, 

2007). 

Genel Sistemler Kuramı’nın birleştirici ve bütünleştirici özelliği dünyayı 

anlamamızı kolaylaştıran bir yaklaşım sunar. Bu kuram, sistemin parçalarının 

bir bütün oluşturmak üzere ne şekilde birbirleriyle etkileştiklerini 

incelemektedir. Tek tek parçalar üzerinde durmak yerine, bütün bu parçalar 

arasındaki bağıntılar, karşılıklı etkileşimler ve bağımlılıklar üzerine 

odaklanmaktadır. Bir başka deyişle, Genel Sistemler Kuramı’nda parçalar tek 

başlarına düşünülmeden, aralarındaki etkileşim ele alınır ve bütünün 

görülmesi önerilir. Sistem yaklaşımı, sistemin bir bileşeninde ortaya çıkan 

değişimin, diğer bileşenleri nasıl etkilediğini ve bu etkinin yine baştaki 

bileşene ne şekilde yansıdığını görmeye olanak verir (Anderson ve Sabatelli, 

2006; Yalın, Oral, Gökler ve Yılmaz, 2007). 
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1.1.1 Aile Sistemleri Kuramı 

Sistem yaklaşımı, pek çok farklı alanın yanı sıra, sosyal bilimler alanında da 

oldukça ekili olmuştur. Yirminci yüzyılın sonlarına doğru, Genel Sistemler 

Kuramı’ndan yola çıkarak biçimlenen Aile Sistemleri Kuramı, ailenin 

çalışılmasında temel kuramsal bir çerçeve sağlamış ve ailelere yönelik klinik 

uygulamaların da temelini oluşturmuştur.  

Aileler, ortak bir geçmişi paylaşan, aralarında duygusal bağlılık bulunan ve 

gerek üyelerinin bireysel gereksinimlerini gerekse bir bütün olarak ailenin 

gereksinimlerini karşılamak üzere yöntemler geliştirmiş olan bireylerden 

oluşmaktadır.  Ailenin bu özelliği göz önüne alındığında, sistem kuramının 

ailenin çalışılmasında ne kadar uygun bir yaklaşım olduğu daha açık ortaya 

çıkmaktadır. Aile Sistemleri Kuramı, hem ailelerin yapısal karmaşıklığını hem 

de aile içi etkileşimleri yönlendiren etkileşimsel örüntüleri anlamaya yardımcı 

olmaktadır (Anderson  Sabveatelli, 2006). 

 

1.1.2. Bir Sistem Olarak Aile: Temel Kavram ve Önermeler 

Aile, üyelerinin etkileşiminden oluşan bir sistemdir. Aile üyeleri ve aile 

üyelerinin birbirleri ile ilişkileri, aile sisteminin bileşenlerini oluşturur. Aileyi bir 

sistem olarak görmek için bütüne ve bireyler arasındaki etkileşime bakmak 

gerekmektedir. Aile daha büyük bir üst sistemin alt sistemidir. Her aile içinde 

açık ya da örtük kurallar vardır. Bu kurallar öngörülebilir, durağan, değişime 

dirençli bir sistem oluştururlar. Aile sisteminde, ailedeki iletişim örüntüleri ve 
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bu örüntülerin işlenmesi sonucunda ortaya konulan davranışlar vardır (Yalın, 

Oral, Gökler ve Yılmaz, 2007).  

Aile sisteminde bir durağanlık ve düzen söz konusudur. Ancak, bu durağanlık 

ve düzen, zaman içinde değişim gösterebilir. Ailenin, dengesini koruma ve 

tutarlı bir yaşam biçimi oluşturma eğilimi vardır. Aile bireylerinin, karşılaşılan 

farklı durumlardaki davranışları ve sosyal rolleri bu yaşam biçimine göre 

şekillenmektedir. Ailenin tipik olarak gösterdiği davranış örüntüleri, bu ailenin 

yorumlama sistemi, değerleri ve kendini tanımlaması ile tutarlılık gösterir 

(Yalın, Oral, Gökler ve Yılmaz, 2007).  

Bu bölümde, Aile Sistemleri Kuramı’nın temel kavram ve önermeleri (Becvar 

ve Becvar, 1982; L’Abate, Ganahl ve Hansen, 1986; Simon, Stierlin ve 

Wynne, 1985; Yalın, Oral, Gökler ve Yılmaz, 2007) doğrultusunda, bir sistem 

olarak aile ele alınacaktır. 

Aile Sistemleri Kuramı’nın merkezi önermelerinden biri, aile siteminin 

kendisini, hem gündelik yaşamını sürdürebilmek hem de üyelerinin gelişimsel 

gereksinimlerini karşılayabilmek üzere örgütlediği görüşüne dayanır.   

Bu görüşle bağlantılı önemli kavramlardan biri “bütünlük” (holism) kavramıdır. 

Aile Sistemleri Kuramı, aile sistemini anlamak için “bir bütün olarak aile”ye 

bakmak gerektiği üzerinde durmaktadır. Aile, kendini oluşturan tek tek 

bireylerin salt toplamından farklı bir şeydir. Aile, onu kimlerin 

oluşturduğundan çok, onu oluşturan üyelerin ne şekilde bir araya geldiğiyle 

tanımlanabilir.  
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“Hiyerarşi” kavramı,  ailenin kendini, geniş aile sistemini oluşturan çeşitli 

küçük alt-sistemler şeklinde nasıl örgütlediğini tanımlamaktadır. Bu alt-

sistemler genellikle cinsiyet ya da kuşak temelinde oluşmaktadır. 

Uygulamacıların sıklıkla üzerinde durduğu alt-sistemler, eşlerin (evli çift) 

oluşturduğu alt-sistem, kardeşlerin oluşturduğu alt-sistem ve anne-çocuk / 

baba-çocuk alt-sistemidir. Her alt-sistem, hem onu oluşturan bireylerin 

özellikleri hem de o alt-sistemin görevleri ile bir diğerinden ayrışmaktadır. 

Aile, çeşitli görev ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere farklı alt-sistemler 

içinde örgütlenmektedir. Bir alt-sistemin işleyişi, başka alt-sistemlerin 

görevlernii engelliyorsa, ailede bir takım zorluklar yaşanmakta olduğu 

düşünülür.  

Bütünsellik ve hiyerarşi kavramlarıyla ilişkili bir diğer kavram “sınırlar”dır.  

Aileler, aile sistemi içinde yer alanlarla sistem dışında kalanlar arasına bir 

sınır çizer ve bu yolla ‘biz’ ve ‘diğerleri’ni tanımlamış olurlar. Sınırlar sistemin 

her düzeyinde ve alt-sistemler arasında yer alır ve kişilerin sistemin içine ya 

da dışına doğru hareketlerini belirler. Bu sınırların geçirgenlik düzeyi, aileler 

arasında bir ayrıştırma yapmayı sağlar. Bazı aileler, üyelerinin ve 

başkalarının herhangi bir sınırlama olmaksızın rahatça geçiş yapabildikleri 

çok geçirgen sınırlara sahipken; bazı aileler ise hem üyelerinin sistemin 

dışına çıkışını ve hem de başkalarının sisteme girişini kısıtlayan katı sınırlara 

sahiptir. Sınırlar, aynı zamanda, aile sitemi içine giren ve sistemden dışarı 

çıkan bilgi akışını da düzenler. Sistemin sınırlarının gevşekliği ya da katılığı 

ve bu sınırlar ile sisteme girmesine izin verilen bilginin miktarı, bir sistemin 

açıklık ya da kapalılığının göstergesidir. Bir sistemin sağlıklı işleyebilmesi 
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için, gelen bilgiye tamamen kapalı ya da tamamen açık olmaması; dolayısıyla 

esnek olması gerekmektedir. Sistem, neredeyse hiç sınır koymaksızın çok 

fazla bilgiyi kabul ettiğinde diğer sistemlerden ayrışamaz. Öte yandan, 

sınırlar çok katı olduğunda da, sistem, çevresinden gelen bilgiyi etkili biçimde 

işleyebilecek esnekliğe sahip olmayacaktır. Sistem, içinde bulunduğu 

çevreyle sürekli olarak etkileşimde bulunmalıdır. Sınırlar, hem yararlı bilginin 

sisteme kabul edilmesini, hem de kabul edilemez olan bilginin dışarıda 

bırakılmasını sağlar. Sınırlar, aile kimliğinin sürmesi adına, sistemin dışından 

gelen bilgiler için tampon görevi görür ve bilginin ailenin değer sistemine 

uygunluğunu değerlendirir. Bütün bunlara ek olarak, sınırların, aile üyelerinin 

gelişimsel gereksinimlerine göre değişiklik gösterebilmesi önemlidir.  

“Karşılıklı bağımlılık” kavramı, aile sistemini tartışırken çok önemli başka bir 

kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Aile sistemini oluşturan, tek tek bireyler ve 

alt-sistemler karşılıklı olarak birbirlerine bağımlıdır ve birbirlerinden 

etkilenmektedir. Aile bireylerinden birinin başına gelen bir şey ya da yaptığı 

bir davranış, diğer aile bireylerini de etkilemektedir.  

Aile Sistemleri Kuramı’nın diğer bir merkezi önermesi, ailelerin doğaları 

gereği dinamik sistemler oldukları ve etkileşim biçimlerini belirleyen kurallar 

ve yöntemler örüntüsüne sahip olduklarıdır. Bu dinamik doğaları sayesinde 

aileler, gündelik yaşamın ve gelişimsel olgunlaşmanın gerekliliklerini yerine 

getirebilmektedirler.  

“Homeostasis” kavramı ailenin denge arayışını tanımlamaktadır. Aileler 

sürekli olarak, uzun dönemli gelişimsel değişimlerin yanı sıra, günlük 
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yaşantının getirdiği değişimlere yanıt vermekte, uyum sağlamakta ve bu 

değişimlerle birlikte değişmektedirler. Aile Sistemleri Kuramı’na göre, aileler 

her zaman için denge durumunu korumak isterler. Bu tür bir denge durumu 

sağlanamadığında, ailenin yeni bir denge bulabilmek için kurallarını ya da 

dinamiklerini varolan yeni duruma ve koşullara uyarlaması gerekebilmektedir. 

“Morfogenesis”, değişen gereksinimler karşısında, aile sisteminin kendini 

uyarlama, yenileme ve geliştirme becerisini tanımlamaktadır. Tüm ailelerde 

değişmezliği korumak ve sisteme değişimi sokmak arasında süregiden gergin 

bir dinamik söz konusudur. Sağlıklı bir aile sisteminde, hem homeostasis 

(denge), hem morfogenesis (değişim), hem de bu ikisi arasında bir denge 

olması gereklidir.  

“Geribildirim döngüleri” aile sisteminde hareketin değişmezlik yönünde mi 

yoksa değişim yönünde mi olacağını belirleyen etkileşim örüntülerini 

tanımlamaktadır. “Negatif geribildirim döngüsü” değişimi en aza indirgeyerek 

değişmezlik ve tutarlığı sağlayan ve denge durumunu sürdüren örüntüleri 

temsil ederken; “pozitif geribildirim” döngüsü ise büyüme / gelişme ya da 

çözülmeye doğru hareketi ve değişimi tetikleyen örüntüleri temsil etmektedir. 

Aile gibi karmaşık sistemler, “hedef-yönelimli”dir ve belli amaçları 

gerçekleştirmek üzere hareket ederler. Sistem içindeki yapı, ilişkiler ağı ve 

ilişkilerin doğası sistemin amacına göre değişiklik gösterir. “Eş-sonluluk” 

kavramı, aile sistemlerinin farklı yollardan giderek de aynı sona, aynı amaca 

ulaşabilme becerilerini tanımlamaktadır. 

Aile Sistemleri Kuramı, ailelerin çalışılması ve ailelerle çalışırken kullanılan 
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yaklaşımlar üzerinde oldukça etkili olmuştur. Bireylerin, ancak etkileşim 

içinde oldukları diğer insanlar ve çevre ile ilişkileri incelenerek 

anlaşılabileceği görüşü (Kazak, 1989; Yalın, 2003) temel alındığında, 

çocuktaki kronik hastalığın, yalnızca çocukla sınırlı kalmayacağı; aynı 

zamanda etkilerinin tüm aile bireyleri arasına da yayılacağı söylenebilir.  

Aile Sistemleri Kuramı’nın önermeleri, travmatik yaşantılar ve kronik sağlık 

sorunları gibi durumların bireyler ve aileleri üzerindeki etkisini anlamak üzere 

yapılandırılan araştırmalar için yol gösterici ve yön vericidir.  

 

1.2. Sosyal-Ekolojik Yaklaşım 

Sistem yaklaşımı, odağı bireyden aileye ve sosyal bağlama taşımıştır (Kazak, 

1989). Araştırmacılar, çocuklar ve ailelerini bir arada ele alırken, sistem 

yaklaşımının gelişimsel psikoloji kuramlarıyla bütünleştirilmesi gerekliliğini 

savunmaktadırlar. Sosyal-ekolojik bakışaçısı (Bronfrenbrenner, 1979) böyle 

bir bütüncül çerçeve sağlamaktadır.  

Sosyal-ekoloji, gelişen birey ile onu çevreleyen ve etkin olarak içinde yer 

aldığı ortam ve bağlam arasındaki ilişkiyi inceler (aktaran Kazak, 1989). Bu 

bakışaçısına göre birey, sistemler içinde yer alan bir sistem olarak ele 

alınmaktadır (Patterson ve Geber, 1991). 
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�ekil 1.1. Sosyal-Ekolojik Model 

 

Gelişen organizmanın, kendisini çevreleyen koşullardan büyük oranda 

etkilendiği ilkesine dayanan çevresel (ekolojik) model, bireyin içinde yer aldığı 

çoklu sistemler, çevreler, bağlamlar ve bunlar arasındaki etkileşim ve 

bağlantılardan söz etmektedir. Bu modele göre, bireyi çevreleyen koşullar 

dört katman oluşturmaktadır. Bu dört katman sırasıyla, (1) aile, okul, işyeri, 

arkadaş grubu gibi bireyin doğrudan iletişim içinde olduğu çevreleri 

tanımlayan mikrosistem; (2) çeşitli mikrosistemler arasındaki ilişkilerden 
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oluşan mezosistem; (3) bireyin gelişiminde dolaylı etkisi bulunan koşulları 

temsil eden egzosistem; ve (4) bir kültür ya da alt-kültürü tanımlayan geniş 

kurumsal örüntüleri kapsayan ve en dıştaki katmanı oluşturan makrosistemdir 

(Greenberg, Domitrovich ve Bumbarger, 2001; Sheridan, Warnes, Cowan, 

Schemm ve Clarke, 2004). Sosyal-ekolojik modele göre çocuk ile çevre 

arasında iki yönlü bir etkileşim bulunmaktadır (Kazak, 1989).  Çocuğun 

sosyal çevresi, bir dizi iç içe geçmiş halkadan oluşmakta ve çocuk bu 

halkaların merkezinde yer almaktadır. Çocuğa görece daha uzak halkalar, 

kültürü ve toplumsal değerleri temsil ederken; daha yakın halkalar aile, okul 

gibi daha küçük ölçekli ortamları temsil etmektedir (�ekil 1.1).  

Farklı sistemler arasında etkileşim ve hareket söz konusudur. Bir sistemde 

ortaya çıkan talepler, gereksinimler ya da gerginlikler, diğer sistemlere 

taşınabilir ve diğer sistemlerce karşılanabilir ya da engellenebilirler. Tüm 

sistemlerin hedefi, kendi içsel kaynakları ya da başka sistemlerden aktarılan 

kaynaklarla gereksinimlerini karşılamak yoluyla yaşamını sürdürmek, 

büyümek ve gelişmektir. Bu süreçte iki tür dengeden söz edilebilir. Bunlardan 

biri, bireyin / sistemin kendi içindeki dengesi, diğeri ise bireyler / sistemler 

arasındaki dengedir (Patterson ve Geber, 1991).  

Kronik hastalık bağlamında bakıldığında, içinde ailenin yer aldığı halka olan   

“mikrosistem” birincil ilgi odağını oluşturmaktadır (Kazak ve Nachman, 1991). 

Çocuktaki kronik hastalık, çocuk ve aile sistemlerinin dengesini yitirmesine 

neden olabilmekte; bu da bu sistemlerde işlev bozukluğu ve psikolojik 

sorunların kendini göstermesine yol açabilmektedir. Dolayısıyla, çocuğu ve 
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aileyi çevreleyen sosyal destek sistemlerinin işleyişi ve bu sistemlerle 

etkileşim büyük önem taşımaktadır (Patterson ve Geber, 1991) (Sosyal 

destek, ileriki bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınacaktır). 

Daha dıştaki halkalara doğru ilerledikçe, ailenin sağlık sistemiyle etkileşimi, 

toplumun kronik hastalıklara yönelik bakış açısı, inançları, tutumları ve 

bunların aile sistemi ve hasta çocuk üzerindeki etkileri devreye girmektedir 

(Kazak ve Nachman, 1991). 

Sosyal-ekolojik yaklaşım aile sisteminin işlediği bir bağlam olan toplumu da 

içine alarak, sistem yaklaşımını tamamlamaktadır (Wehman, 1998). Sistem 

yaklaşımı ile sosyal-ekolojik yaklaşımı bütünleştiren bir model, kronik 

hastalığı olan çocuklara sahip ailelerin değerlendirilmesinde, çocuğun, ailenin 

ve sosyal destek ağının, etkileşimsel olarak bir arada ele alınmasını gerektirir 

(Kazak, 1989).  
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1.3. Çocukluk Dönemi Kronik Hastalıkları ve Aile Sistemi Üzerine Etkisi 

 

1.3.1. Kronik Hastalık Tanımı 

 

Kronik hastalık terimi, geniş bir zamana yayılmış, en az 3 ay, sıklıkla da 

yaşam boyu süren ve tam olarak tedavisi mümkün olmayan hastalıkları 

tanımlamak üzere kullanılmaktadır (Midence, 1994; Lavigne ve Faier-

Routman, 1993). Kronik hastalıklar uzamış gidiş gösterebilirler, ilerleyici veya 

ölümcül seyirli olabilirler (Erermiş ve Tamar, 1997). Bu özelliklerin yanı sıra 

kronik hastalıklar, fiziksel, bilişsel, duygusal ve/veya sosyal alanda işlevselliği 

kısıtlayıcı niteliktedir (Nabors ve Lehmkuhl, 2004). Ludder-Jackson ve 

Vessey (1996), kronik hastalıklarda tanı sırasında ya da hastalık süreci 

içerisinde aşağıdaki özelliklerden bir ya da daha fazlasının bulunması 

gerektiğini bildirmişlerdir: (a) bireyin işlevselliğini kısıtlaması, (b) fiziksel 

görüntüde bozulmaya yol açması, (c) bireyi ilaç tedavisine bağımlı kılması, 

(d) özel bir diyet ya da tıbbı teknoloji gerektirmesi, (e) evde, okulda ya da 

işyerinde süregiden özel tedaviler gerektirmesi, (f) normal koşullarda sağlığı 

korumak için gerekenden çok daha fazla ve yoğun tıbbi bakım gerektirmesi 

(aktaran Coffey, 2006).  
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1.3.2. Çocukluk Dönemi Kronik Hastalıkları ve Aile  

Hastalık, gelişmekte olan çocuğun yaşantısında en sık rastlanan stres 

kaynaklarından biridir (Midence, 1994). Genel olarak, kronik hastalıkların 

çocuklar arasında yaygınlığı ile ilgili veriler değişkenlik göstermektedir. Bazı 

çalışmalarda %30 gibi yüksek oranlardan söz edilirken, bu hastalıkların 

genellikle çocukların %10'unu etkilediği tahmin edilmektedir (Kelly ve 

Hewson, 2000). Eğer hastalığın çok ağır düzeyde olması koşulu aranırsa bu 

oran %2-4 civarında sınırlı kalmaktadır (Erermiş ve Tamar, 1997).  

Tıp alanındaki ilerlemelerle birlikte, çocukluk döneminde ortaya çıkan pek çok 

kronik hastalık, öldürücü olmaktan çıkmış ve bu hastalıklardan etkilenen 

çocukların yaşam süreleri artmıştır (Baysal, 1993). Endüstrileşmiş ülkelerde 

kronik hastalığı olan çocukların onda dokuzu en az yirmi yaşına kadar 

yaşamlarını sürdürmektedirler (Suris, Parera ve Puig, 1996). Bunun sonucu 

olarak, kronik hastalığın çocuk ve ailesi üzerindeki psikososyal etkileri daha 

da önem kazanmıştır (Baysal, 1993). Bu çocuklar, yaşamları süresince tıbbi 

açıdan olduğu kadar, psikolojik açıdan da özel olarak desteklenmeye 

gereksinim duymaktadırlar. 

Hastalığın her aşamasında, çocukla birlikte aile de çeşitli zorluklar ile karşı 

karşıya kalmaktadır. Bir yandan ailesel özellikler, durumun ele alınışı üzerine 

etki ederken, diğer yandan hastalığa ilişkin özellikler aile bireylerini 

etkilemektedir (Kupst, 1993). 

Çocukluk dönemi kronik hastalıklarının aile sistemini nasıl etkilediğini 

anlayabilmek için, öncelikle genel olarak kronik hastalıkların ailenin 
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üzerindeki etkisine bakmakta yarar vardır. 

Kronik hastalıkların aile üzerindeki etkisini değerlendirebilmek için, 

hastalıkların, bir gelişimsel bağlam içerisinde ve psikososyal kavramlarla 

tanımının yapılması gerekir. Hastalıkların birbirleriyle benzeşen ve 

birbirlerinden ayrışan yönlerinin tanımlanması, aile yaşantısına ne tür 

psikososyal etkilerin yansıyacağını yordamak açısından önem taşımaktadır.   

Bu tür sınıflandırmalar içinde en kapsamlısı Rolland (1987) tarafından 

yapılmıştır. ‘Hastalık ve aile’ bağlamında, psikososyal açıdan en anlamlı 

sınıflandırma olduğu öne sürülen bu tipolojide Rolland, hastalıkları, başlangıç 

biçimi, seyri, sonuçları ve işlevsellik düzeyine etkisi olmak üzere dört boyut 

açısından incelemektedir.  

Hastalığın başlangıcı: Bu boyut açısından hastalıklar, ani başlangıçlı (acute 

onset) ve ilerleyen başlangıçlı (gradual onset) olmak üzere iki sınıf altında 

toplanabilmektedir. Ailenin hastalığa uyumu açısından bakıldığında, her iki 

durumda da ailelerin yapması gereken uyum düzeyi aynı olmakla birlikte, ani 

başlangıçlı hastalıklarda, ailenin ayak uydurması gereken duygusal ve 

işleyişe dönük değişimler çok daha kısa bir zaman diliminde gerçekleşmek 

durumdadır. Dolayısıyla, ailenin krizle başaçıkma becerilerini çok daha hızlı 

bir biçimde devreye sokması gerekir. İlerleyen başlangıçlı hastalıklarla karşı 

karşıya kalan aileler ise, daha geniş zamana yayılmış ve daha öngörülebilen 

değişimlere uyum sağlamak durumundadırlar. Duygusal açıdan yüklü 

durumlara dayanabilen, etkili problem çözme becerisi ve yeterli düzeyde rol 

esnekliğine sahip, dış kaynakları kullanabilen aileler, ani başlangıçlı 
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hastalıklarla baş etmede daha başarılı olabilmektedirler (Rolland 1987; 

1994).  

Hastalığın seyri: Hastalığın seyri, ilerleyici (progressive), değişmez 

(constant) ve yineleyici / dönemsel (relapsing / episodic) olmak üzere üç 

farklı yol izleyebilir.  

İlerleyici hastalıklar (örneğin, Duchenne müsküler distrofi), sürekli olarak ya 

da genellikle belirtilerle giden, giderek ağırlaşan hastalıklardır. Aile sistemi 

kendisini, belirtileri aralıksız olarak devam eden ve hastalık nedeniyle 

işlevsellik düzeyi giderek azalan aile bireyinin çevresinde örgütlemektedir. 

Genellikle, ailenin hastalıkla uğraşmaya ara verip, soluklanabileceği bir 

zaman dilimi yoktur. Bu tür hastalıklar, aile üyelerin sürekli olarak hastalığın 

seyriyle birlikte değişen koşullara uyum sağlamasını ve rollerde değişiklikler 

yapılmasını gerektirir. Hem duygusal açıdan tükenmişlik yaşama riski hem de 

her geçen gün hasta aile bireyinin bakımı ile ilgili eklenerek artan görevler 

nedeniyle, bakım veren aile bireyleri üzerinde yoğun bir baskı vardır (Rolland 

1987; 1994). 

Değişmez seyirli hastalıklarda, hastalığın ortaya çıkması ile birlikte yaşanan 

değişimin ardından, biyolojik seyir aynı kalır. İlk iyileşme döneminin ardından 

gelen kronik aşamada, genellikle bazı işlevsel bozukluklar ya da kısıtlılıklar 

söz konusudur. Hastanın durumunda genellikle büyük bir değişiklik olmaz. Bu 

tür hastalıklarda, varolan rollere sürekli olarak yenilerinin eklenmesi 

gerekmese de, aile bireylerinde tükenmişlik ortaya çıkabilir (Rolland 1987; 

1994). 
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Yineleyici / düzensiz seyirli hastalıkların (örneğin, astım) ayırıcı özelliği, 

belirtilerin yatıştığı, dolayısıyla çok az olduğu ya da hiç olmadığı dönemlerle, 

alevlendiği dönemler arasında gidip gelen bir tabloya sahip olmasıdır. 

Genellikle bu farklı dönemlerin ne kadar süreceği belli değildir. Belirtilerin ne 

zaman yatışıp ne zaman yeniden ortaya çıkacağına ilişkin bu belirsizlik ve 

sürekli olarak bir kriz durumuna girip çıkmak aileler için oldukça zorlayıcı 

olmaktadır. Bu durum, aile sisteminde, kriz dönemi ve kriz-dışı dönemlerde 

iki ayrı aile örgütlenmesi arasında gidip gelmeye olanak verecek bir 

esnekliğin olmasını gerektirir (Rolland 1987; 1994).  

Hastalığın sonucu: Bir kronik hastalığın ölümle sonuçlanma olasılığı ya da 

bireyin yaşam süresini kısaltma olasılığı, yoğun psikososyal etkileri olan kritik 

bir ayırt edici boyuttur. Hastalığın ölümle sonuçlanıp sonuçlanmayacağına 

yönelik oluşan ilk düşünce büyük önem taşımaktadır. Giderek kötüleşerek 

ölümle sonuçlandığı kesin olarak bilinen hastalıkların bir uçta, yaşam süresini 

etkilemeyen hastalıklarınsa diğer uçta olduğu bir düzlemde, bir de arada bir 

yerde duran ve sonuçları açısından daha az yordanabilir olan hastalıklar 

vardır. Bunların arasında yaşam süresini kısaltan hastalıklar ve ani ölüm 

olasılığı olan hastalıklar yer almaktadır. Ölümle sonuçlanması beklenen 

hastalıklarda, kaçınılmaz bir kayıp beklentisi nedeniyle yas süreci hasta birey 

henüz sağken bile devrededir. Hastalıkları sınıflandırırken bu boyut, farklı 

sonuçlanan hastalıklarda yas sürecinin nasıl işlediği ve bunun aile yaşantısı 

üzerine etkilerini değerlendirmek açısından önem taşımaktadır (Rolland 

1987; 1994). 



18 
 

İşlevselliği etkileme düzeyi: Hastalıklar, bilişsel işlev yitimi (örneğin, 

Alzheimer), duyu yitimi (örneğin, körlük), hareket becerisinin sınırlanması 

(örneğin, kas hastalıkları), enerji üretiminin engellenmesi (örneğin, 

kardiyolojik hastalıklar), fiziksel görünümün bozulması ya da etiketlenme 

(örneğin, AIDS) gibi durumlara yol açmakta; dolayısıyla çeşitli boyutlarda 

işlev kaybına neden olmaktadırlar. İşlev kaybının türü düzeyi ve 

zamanlaması, ailenin yaşayacağı stres düzeyi açısından belirleyici 

olabilmektedir (Rolland 1987; 1994).  

Kronik hastalıkları psikososyal terimlerle tanımlarken, hastalığın gelişimsel 

aşamaları da ele alınması gereken bir başka önemli boyuttur. Her aşama, 

farklı başaçıkma güçleri, tutumlar ya da değişimler gerektiren psikososyal 

görevler gerektirmektedir. Gelişimsel açıdan bakıldığında üç temel aşamadan 

söz edilmektedir. İlk aşama olan kriz aşaması, asıl tanının koyulmasından 

önce belirtilerin kendini göstermesi ile başlayan ve tanının koyulması ve ilk 

tedavi planının yapılması ile birlikte ilk uyum sağlama ve baş etme 

çabalarının olduğu dönemi kapsar. Hem hasta olan aile bireyi hem de diğer 

aile bireyleri için bazı temel işler söz konusudur. Bunlar hastalığın zorlayıcı 

belirtileri ile uğraşma, hastane ortamı ve tedavi için gerekli işlemlerle 

tanışma, sağlık personeli ile uyumlu bir ilişki başlatabilme gibi işlerdir. Bunun 

yanı sıra, aile, hastalık öncesinde sahip olduğu “aile kimliği”nin yasını 

tutmaktadır.  Bir yandan geçmişle geleceği arasındaki bağlantıyı korumaya 

çalışırken; diğer yandan kalıcı olacak olan değişimleri kabullenmeye; kriz 

döneminin gerektirdiği yeni ailesel örgütlenmeyi yoluna sokmaya ve tüm 

belirsizlikler karşısında, gelecek hedeflerine yönelik bir esneklik geliştirmeye 
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gereksinim duymaktadır (Rolland 1987; 1994). 

Sonraki aşama olan kronik aşama, tanının koyulmasından başlayarak bireyin 

yaşamın sonuna yaklaştığı terminal döneme kadar süren dönemi içine alır. 

Bu dönemin aile açısından en temel işi, anormal bir durum olan kronik 

hastalığın sitemdeki varlığına karşın, normal yaşamı olabildiğince 

sürdürmektir (Rolland 1987; 1994). 

Son aşama olan terminal aşamada, ölümün kaçınılmazlığı açıkça ortadadır 

ve aile yaşantısı bunun çevresinde şekillenmektedir. Ayrılık, ölüm, yas ve 

kaybın ardından normal yaşama dönüş gibi temalarla yüklü bir dönemdir 

(Rolland 1987; 1994). 

Aile, bireylerinin ve bir bütün olarak sistemin gelişimsel aşamasına uygun 

biçimde değişim göstererek tutarlılığını korur. Aile üyeleri ve aile, yaşam 

döngüsü içerisinde farklı özellikler taşıyan gelişim dönemlerinde ilerler (Yalın, 

Oral, Gökler ve Yılmaz, 2007). Combrinck-Graham’ın (1985) 

kavramsallaştırmasına göre, aile yaşam döngüsü, aile bireyleri arasındaki 

yakınlaşmanın daha yoğun olduğu “merkeze yaklaşma” (centripetal) 

dönemleri (örneğin, yenidoğanın aileye katılması) ve aile bireylerinin daha 

ayrışıp, bağımsızlaştığı “merkezden uzaklaşma” (centrifugal) dönemlerini 

(örneğin, çocukların ergenlik dönemine girmesi) içerir. Merkeze yaklaşma 

dönemlerinde, aile üyeleri, aile içindeki ortak göreve odaklıdırlar ve 

aralarında tam bir takım çalışması gerekmektedir. Dolayısıyla dış çevre ile 

sınırlar sağlamlaştırılırken, aile içindeki sınırlar gevşetilir. Merkezden 

uzaklaşma dönemlerine geçiş sırasında ise, üyelerin aile dışı çevreyle 
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temasını ve alışverişini arttırmasını gerektiren hedeflerin 

gerçekleştirilebilmesi için aile içindeki yapıda uyarlamalar yapılır. Dış çevre 

ile olan sınırlar biraz daha gevşetilirken, aile bireyleri aralarına daha belirgin 

sınırlar koyarlar (Combrinck-Graham, 1985). 

Rolland (1994), Combrinck-Graham’ın bu kavramsallaştırmasını kendi 

tipolojisi içerisine katmıştır. Merkeze yaklaşma ve merkezden uzaklaşma 

durumlarının tanımlanması, hastalığın yaşam döngüsü ile birey ve ailenin 

yaşam döngüsü arasında bağlantı kurmak açısından önem taşımaktadır. 

Kronik hastalık durumu, aile sitemini merkeze yaklaşmaya zorlayan bir 

durumdur. Eğer hastalığın ortaya çıkışı, aile yaşam döngüsündeki bir 

merkezden uzaklaşma dönemine denk gelirse, aile yaşantısının olması 

gereken akışını bozar. Bu gelişimsel dönemin, gerektirdiği özerkleşme ve 

ayrışmaya olanak vermez. Hastalık, merkeze yaklaşma döneminde ortaya 

çıktığında ise, aile işleyişi açısından başka tür sonuçlar doğmaktadır. 

Olasılıklardan biri, merkeze yaklaşma durumunun normal yaşam 

döngüsünün gerektirdiğinden çok daha uzun sürmesi ve ailenin bu gelişimsel 

evrede takılı kalmasıdır (Rolland, 1987). 

Rolland’ın tipolojisi, geleneksel medikal amaçlara hizmet etmekten çok, aile 

dinamikleri ile kronik hastalık arasındaki ilişkiyi anlamak noktasından hareket 

etmiştir. Kronik hastalık durumunda, hastalığın birey, aile ve diğer 

biyopsikososyal sistemle etkileşiminden ortaya çıkan sistemle ilgilenilmelidir. 

Kronik hastalığın, gelişimsel bağlamda açıklanabilmesi için, üç gelişimsel 

çizginin – bireysel yaşam döngüsü, aile yaşam döngüsü, hastalığın gelişimsel 
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döngüsü – birbirini nasıl sardığının incelenmesi gerekmektedir. 

Genel olarak kronik hastalıkların aile sistemi üzerindeki etkilerini anlamak, 

çocukluk döneminde ortaya çıkan kronik hastalıkların aileyi ne şekilde etkisini 

altına alabileceğini anlamak açısından anlamlı bir çerçeve oluşturmaktadır.  

Çocukluk döneminde ortaya çıkan kronik hastalıklar, aile sistemi açısından 

oldukça sarsıcı olabilmektedir. Hastalık yaşantısı tüm aile tarafından 

paylaşılan bir yaşantı olması nedeniyle, hem tek tek tüm aile bireylerini hem 

de aralarındaki ilişkiyi etkilemektedir (Papadopoulos, 1995; Wang ve 

Barnard, 2004).  

Aile sistemi açısından bakıldığında, kronik hastalık tanısı, yalnızca hasta 

bireyin fiziksel durumuna yönelik bilgi vermenin çok daha ötesinde bir anlam 

taşımaktadır. Tanı, ailenin yaşam öyküsüne yeni bir yön vermekte; hastalık 

ve tedavisinin önemli öğeler olarak içinde yer aldığı yeni bir öyküsel çizgi 

oluşturmaktadır (Frank, 2004). 

Aile bireylerinin tanıyı öğrenmesinin ardından, duygusal açıdan oldukça yüklü 

bir dönem başlar (Wang ve Barnard, 2004). Aileler, kronik hastalığın sisteme 

girmesiyle birlikte pek çok kayıp yaşarlar. Hasta çocuğun yaşadığı fiziksel ve 

işlevsel kayıpların yanı sıra, tüm aile için umutların, sağlıklı çocuk imgesinin, 

geleceğe yönelik hayallerin, rol tanımlarının, hastalık öncesinde sahip olunan 

aile kimliğinin ve eklenen sorumluluklar nedeniyle özgürlüklerin kaybı yaşanır 

(Papadopoulos, 1995). Bu açıdan bakıldığında, kronik hastalığın, bireyin ve 

ailenin yaşamını değiştirme gücüne sahip olduğu açıkça görülmektedir. Bu 

değişim, aile üyelerinin rollerinde ve ailenin sosyal ağında farklılaşmaları 
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içerir. Keyifli ve üretken etkinliklerin yerini, hastalık ve tedavisinin gerektirdiği 

işler alır. Normal bir gelecek algısının yitimi, umutsuzluk ve yas duygularına 

neden olur (Maltby, Kristjanson ve Coleman, 2003). Kronik hastalık, aile 

yaşantısının merkezi haline gelmekte ve tedavi için gereken koşullar aile için 

oldukça zorlayıcı olmakta, zaman zaman da aile içi çatışmalara yol 

açmaktadır (Knafl ve Deatrick, 2002). Kronik hastalığın varlığı yalnızca 

ailenin yaşam biçimini değil, aynı zamanda aile içindeki atmosferi ve aile 

bireyleri arasındaki ilişkileri de değiştirebilir. Ailede, özellikle kardeş 

ilişkilerinde sorunlar yaşanabilmekte, kardeşler arasında küskünlük, 

kıskançlık, rekabet ortaya çıkabilmekte; anne-babanın evlilik ilişkisi olumsuz 

etkilenebilmekte ve gerginlik taşıyan aile dinamikleri tetiklenebilmektedir 

(Wang ve Barnard, 2004). Çocukluk dönemi kronik hastalıklarının, çoğunlukla 

ev içi yoğun ilgi ve bakım gerektirmesi ve aile bireylerini eve bağımlı kılması, 

ailenin sosyal çevreden yalıtılmasına neden olabilmektedir. Bu durum her aile 

bireyini farklı şekilde etkileyebilmekte ve başaçıkmak için farklı yöntemler 

uygulamalarını gerektirebilmektedir (Hentinen ve Kyngäs, 1998). Ayrıca, 

kronik hastalığın etkisi yalnızca çekirdek aile içinde kalmayıp, geniş aileyle 

ilişkilere de yayılabilmektedir (Coffey, 2006).  

Bir kronik hastalıkla birlikte yaşama, aileler için hayata yönelik bakışın umut, 

kuşku ve umutsuzluk arasında gidip geldiği; yetkinlik ve kayıp duygularının 

sürekli olarak yer değiştirdiği ve tüm bu gelgitler nedeniyle ortaya çıkan 

belirsizlik, kaygı, engellenmişlik, gündelik yaşantıya ilişkin seçimler yapma ve 

karar almada güçlüklerle örülü bir deneyimdir (Delmar, Boje, Dylmer, Forup, 

Jakobsen ve ark., 2006).  
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Kronik hastalıkla birlikte, aile üyeleri çeşitli duygusal aşamalardan geçerler. 

En tipik olarak ortaya çıkan duygusal tepkiler şok, korku, öfke, kırgınlık, 

suçluluk, yadsıma, yetersizlik duyguları, gerginlik ve üzüntüdür (Boling, 2005; 

Light, 2001). Eğer aile üyeleri duygusal açıdan daha olumlu aşamalara doğru 

ilerleyebilirse, kabullenme ve varolan durumla en iyi şekilde başaçıkmayı 

sağlayacak bir çözümleme gerçekleşir (Light, 2001).  

Bütün bu duygusal yüklerin yanısıra, kronik hastalıkların getirdiği maddi yük 

de aileler için ek bir stres kaynağı olmaktadır (Light, 2001). Tedavi, ulaşım ve 

ev içi bakım gibi doğrudan hastalıkla ilgili olarak yapılması gereken 

harcamaların yanı sıra, çocuğa bakım veren aile üyelerinin gelir ya da kariyer 

kaybına bağlı olarak ortaya çıkan dolaylı maddi zorluklar da söz konusudur 

(Boling, 2005). 

Hastalıkla birlikte aileyi bekleyen bazı kritik dönemler bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki, tanının öğrenilmesi ve hastaneden eve çıkma dönemidir. Bu 

ilk uyum süreci, aileler tarafından, coşku ve yaşam sevincinin yitirilmesi gibi 

pek çok duygusal/manevi kayıpla örülü bir dönem olarak tanımlanmaktadır. 

Özellikle ilk birkaç yıl, sorunun kabullenilmesi, ailenin gündelik yaşantısının 

yeniden düzenlenmesi ve gelecek planları ve beklentilerinin yeniden gözden 

geçirilmesi açısından oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Aile için diğer kritik 

dönemler genellikle çocuğun okula başlaması, ergenliğe girmesi gibi aile 

yaşam döngüsü ya da çocuğun bireysel yaşam döngüsü açısından önemli 

geçiş aşamaları çevresinde yaşanır. Bu gelişim basamaklarının doğal 

akışının ketlenmesi aile içinde engellenmişlik duygularına neden olmaktadır 
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(Coffey, 2006). 

Tanının konulduğu andan, tedavi aşamasına ve terminal döneme kadar 

hastalık sürecinin her evresinin aile işleyişini ve aile bireylerinin psikolojik 

durumunu etkilediği öne sürülmektedir (Speechly ve Noh, 1992). Tüm bu 

süreçlerden geçerken, aile üyelerinin, hastalık ve tedavisi hakkında yeterli 

bilgiye sahibi olmaları oldukça önemlidir ve başaçıkmalarında yardımcı olur. 

Buna karşılık tanıya ya da hastalığın seyrine ilişkin belirsizlikler aile içi strese 

ve duygusal yalıtılmışlığa yol açar (Taanila, Syrjälä, Kokkonen ve Järvelin, 

2002).  

Çocuğun hastalığının uygun şekilde ele alınabilmesi için aile içinde uyuma 

yönelik yeni becerilerin öğrenilmesi gerekmektedir (Canam, 1993). Uyum, 

ailenin kronik hastalıkla psikolojik, sosyal ve fizyolojik açıdan başedebilme 

derecesi olarak tanımlanmaktadır. İyi uyum yapan aileler, çocuğun durumunu 

kabullenmiş, bu hastalıkla birlikte yaşamanın bir yolunu bulmuş, çocuğun 

bakım ve tedavisinin gerekliliklerini yerine getirebilen, bir yandan çocuğun 

gelişimsel gereksinimlerini karşılarken, bir yandan da tek tek tüm aile 

bireylerinin gereksinimlerini göz önünde bulundurabilen ailelerdir. Buna 

karşılık yeterince iyi uyum yapamamış olan ailelerde, çatışmalar 

yaşanmaktadır. Kronik hastalığı olan çocuk nedeniyle, anne-baba ve diğer 

aile bireyleri arasındaki ilişkiler olumsuz etkilenmektedir. Anne-baba, böyle 

bir çocuğa sahip olmaları nedeniyle suçluluk duymakta ve çocuğun 

bakımında sorun yaşamaktadırlar (Hentinen ve Kyngäs, 1998).  

Ailenin bütünlük ve dengesini koruyarak büyüyüp gelişmesi, aile işleyişinin en 
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önemli boyutunu oluşturmaktadır. Kronik hastalığın, aile işleyişinin bu 

boyutlarını etkileme gücü çok yüksektir. Hastalık, tüm ailenin gündelik 

düzenini değişime uğratır. Aile yaşantısı çoğu zaman, üyelerinin ve bir bütün 

olarak ailenin normal gelimsel gereksinimleri feda edilerek (bir kenara 

bırakılarak) hastalık çevresinde ve hastalığın ortaya çıkardığı talepler ve 

gereklilikler doğrultusunda düzenlenir (Gonzalez, Steinglass ve Reiss, 1989; 

Taanila, Syrjälä, Kokkone ve Järvelin, 2002). Aile sisteminin, hem hastalığın 

beraberinde getirdiği gerekliliklerin üstesinden gelmek, hem de normal aile 

yaşantısını sürdürmek gibi bir arada götürülmesi zor olan iki görevi birden 

yürütmesi gerekmektedir (Canam, 1993). 

 

1.3.3. Kronik Hastalığın Çocuk ve Ergen Üzerindeki Etkileri 

Yazında, kronik hastalığı olan çocukların “anormal koşullar altında 

yaşamlarını sürdüren normal çocuklar” olduğu görüşü yaygındır. Bu çocuklar 

da, sağlıklı akranları ile aynı gelişimsel gereksinimlere sahiptirler. Ancak, bu 

gereksinimlerinin karşılanması, hastalığın beraberinde getirdiği koşullar ve ek 

zorluklar nedeniyle normal akışında gitmemektedir. Normal gelişimsel 

gereksinimler, kronik hastalığın dayatmaları tarafından engellenmekte, bu 

durum da uzun süren stresin ortaya çıkmasına neden olmakta ve ruh 

sağlığını tehdit etmektedir (Midence, 1994; Patterson ve Geber, 1991). 

Sonuç olarak, kronik hastalık, çocuğun bedensel, zihinsel, davranışsal, 

sosyal ve duygusal gelişimini zedelemekte ve risk altına sokmaktadır 

(Bachanas, Kullgren, Schwartz, Lanier, McDaniel ve ark., 2001; Himelstein, 
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2006). Kronik hastalıkların çocuklar üzerindeki etkileri Çizelge 1.1.’de 

özetlenmektedir. 

Kronik hastalığı olan çocukların bedenleri keyifli etkinliklere aracılık etmekten 

çok, acı ve ağrı kaynağıdır. Bu çocuklar, duygusal zarar görmelerini 

engellemek adına, çevrelerindeki yetişkinler tarafından sürekli pohpohlanırlar. 

Genellikle çocuğun hastalığı bir kazanç aracı haline getirmesine ve bencil 

davranışlara yol açan bu durum, çocuğu zaten oldukça hazırlıksız kaldığı 

gelişimsel görevler karşısında iyice beceriksizleştirir. Bu çocuklar, kendileriyle 

ilgilenmek zorunda olmaktan dolayı, başkalarına ilgi gösterememekte, 

yaşıtlarına açılamamaktadırlar. Bu nedenle, sosyal açıdan önemli güçlükler 

yaşayabilmektedirler (Croake ve Myers, 1984). Kronik hastalık, çocukların 

olumlu bir benlik algısı oluşturmalarını da engellemektedir (Yan, Kantawang 

ve Yinghua, 1999).  

Kronik hastalığı olan çocukları, oldukça zorlayıcı yaşantılar beklemektedir. Bu 

zorlukların bir kısmı hastalığın belirtileriyle başaçıkma, (Spirito, Stark, Gil ve 

Tyc, 1995), yoğun ve çoğunlukla da acı verici tıbbi işlemlere maruz kalma 

(Eiser, 1989) gibi doğrudan hastalığa ilişkin stres kaynaklarını 

kapsamaktadır. Bir kısmı da, gündelik yaşantıyı hastalığın yönetimi 

çevresinde düzenleme gerekliliğinden dolayı okul yaşamında ve akran 

ilişkilerinde yaşanan sorunları içermektedir (Nabors ve Lehmkuhl, 2004; 

Spirito, Stark, Gil ve Tyc, 1995), Bütün bunların üstüne, toplum içinde kronik 

hastalıklara yönelik bilgi eksikliğinden kaynaklanan etiketlemelerle 

karşılaşma (Kazak ve Nachman, 1991) ve sosyal yalıtılmışlık (Midence, 



27 
 

1994) gibi gündelik ve sosyal yaşantıya ilişkin stres kaynakları da 

eklenmektedir. 

Bunların yanı sıra, bazı kronik hastalıklar, bıraktıkları nörolojik hasarlar 

nedeniyle, çocukların bilişsel işlevsellik düzeylerini de olumsuz 

etkileyebilmektedir (Midence, 1994; Raymond-Speden, Tripp ve Lawrence, 

2000; Stewart, Campbell, McCallon, Waller ve Andrews, 1992).  

Sürekli artan sosyal yalıtılmışlık, normal işlevlerin yitimi, okul yaşantısının sık 

sık kesintiye uğraması ve okuldaki etkinliklere katılamama, akran ilişkilerinin 

çok sınırlı olması gibi pek çok durum çocuklarda kayıp duygusuna neden 

olmaktadır. Kronik hastalığı olan çocuklar, karşılaştıkları ve karşılaşacakları 

bu ve benzeri kayıplardan ötürü yas tutmaktadırlar (Himelstein, 2006).  

Bütün bunlar göz önüne alındığında, kronik hastalığı olan çocukların yaşam 

kalitesinin düşük olması beklenen bir durumdur (Athanasakos, Starling, 

Ross, Nunn ve Sass 2006) 

Kronik hastalığı olan çocuk ve ergenlerin bir çoğunun, bu hastalığa oldukça 

iyi uyum yapabildiği, zorluklarla başaçıkabildiği ve bu deneyimin olumsuz 

etkisinin yetişkinlik dönemine taşınmadığı gözlenmektedir (Ell ve Reardon, 

1990; Midence, 1994). Konuyla ilgili gözden geçirme çalışmalarına göre, 

Kontrol gruplarıyla yapılan karşılaştırmalarda çoğunlukla, iki grup arasında 

farka rastlanılmamaktadır (Eiser, Hill ve Vance, 2000; Noll, MacLean, Whitt, 

Kaleita, Stehbens ve ark., 1997). Dolayısıyla, kronik hastalıkla, çocuğun 

psikososyal uyumu arasında basitçe tanımlanabilecek doğrudan bir ilişki söz 

konusu değildir (Midence, 1994). Ancak yine de bazı araştırmalar, kronik 
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hastalığı olan çocukların duygusal, davranışsal ve sosyal gelişim ve uyum 

sorunları açısından sağlıklı akranlarına kıyasla daha incinebilir olduğunu 

ortaya koymaktadır (Clark, 2003; Eiser, 1989). Bu çocuk ve ergenlerin 

yaklaşık %30’unun yüksek düzeyde stres yaşadığına ve başetmede önemli 

güçlükler çektiğine işaret eden bulgular bulunmaktadır (Ell ve Reardon, 

1990). Çocuklarda, yabancılaşma, depresyon, yalnızlık, öfke ve korku 

duyguları kendini gösterebilmekte, savunma düzeneği olarak yadsıma, 

kendini yalıtma, gerileme sıklıkla devreye girmekte ve bunlar da tedavi 

sürecini olumsuz etkilemektedir (Yan, Kantawang ve Yinghua, 1999). 

Kronik hastalığa uyumu belirleyen önemli değişkenlerden biri hastalığın 

özellikleridir. Hastalığın hafif olduğu durumda, çocuk hasta olup olmadığı 

konusunda kafa karışıklığı yaşayabilmekte ve dolayısıyla nasıl davranması 

gerektiğine karar verme ve başaçıkma konusunda ikilemler yaşamaktadır. 

Özellikle yineleyici/düzensiz seyirli hastalıklarda, çocuk “hasta çocuklar” 

grubuna mı, yoksa “sağlıklı çocuklar” grubuna mı dahil olduğu konusunda 

kararsız kalır ve bu nedenle de psikososyal uyum açısından daha fazla risk 

altındadır (Midence, 1994). Her iki grubun dünyasında birden varolmaya 

çalışırken, sonuçta iki tarafa da uyum sağlamakta ve aidiyet duygusu 

geliştirmede zorluk çeker. Ayrıca, hastalık belirtilerinin gözle görülebilir 

olmadığı durumlarda da, çocuklar benzer zorluklar yaşamaktadırlar. 

Dışarıdan hasta oldukları açıkça belli olmadığı için, “normal” görünümlerini 

korumak adına tıbbi açıdan uygulamaları gereken şeylerden kaçınıp, sağlık 

durumlarını risk altına sokmaktadırlar (Evans, 2004; Light, 2001). Hastalığın 

ağır olduğu ve değişmez bir seyir izlediği ya da gözle görülür belirtilerinin 
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olması durumda ise, çocuklar kendi sınırlılıklarının daha açık olarak farkına 

varırlar ve sağlıklı akranlarıyla bir rekabet içine girme eğilimi göstermezler 

(Midence, 1994). Bu kez de, dışarıdan gözlenebilir belirtiler nedeniyle sosyal 

etiketlenme riskiyle karşı karşıyadırlar (Kazak ve Nachman, 1991). 

 

Çizelge 1.1. Kronik Hastalıkların Çocuk ve Ergenler Üzerindeki Etkileri 

Fiziksel Sosyal  Duygusal / 
Davranışsal 

Gelişimsel Zihinsel 

• Bedenin keyifli 
etkinliklerin 
aracı olmak 
yerine ağrı ve 
acı kaynağı 
olması 

 
• Acı verici tıbbi 

işlemler 
 
• Nörolojik 

hasarlar 
 
• Normal 

işlevlerin yitimi 
 
• Süregiden acı 

ve ağrılar 

• Akran 
ilişkilerinde 
zorluk 

 
• Okul 

yaşamından 
geri kalma 

 
• Sosyal 

yalıtılmışlık 
 
• Sosyal 

etiketlenme 
 
• Düşük yaşam 

kalitesi 
 
 
 
 

• Olumsuz 
benlik algısı 

 
• Kayıp ve yas 

duyguları 
 
• Uyum 

sorunları 
 
• Hastalığın 

ikincil kazanç 
haline 
getirilmesi 

 
• Yüksek 

incinebilirlik 
 
• Yabancılaşma 
 
• Depresyon 
 
• Yalnızlık 
 
• Öfke 
 
• Korku / Kaygı 
 
• Yadsıma 

• Normal 
gelişimin 
yavaşlaması 

 
• Beceri eksikliği 
 
• Özerklik ve 

bağımsızlık gibi 
gelişimsel 
görevlerin 
aksaması 

 
 
 

• Zihinsel 
işlevselliğin 
azalması 
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Aile, çocuk ve ergenin hastalığa karşı tepkisini belirleyen en temel çevresel 

etmendir. Esneklik ve birliktelik gibi olumlu ailesel özellikler, kronik hastalığı 

olan çocukların uyumunu olumlu yönde desteklemektedir (Vessey, 1999). 

Tersine, aile işleyişindeki sorunlar, başka ailesel stres kaynakları ve 

yoksulluğun, çocuğun uyumunu güçleştirdiği bilinmektedir (Ell ve Reardon, 

1990).   

Cinsiyet de çocuğun uyumuyla ilişkili bir başka aracı değişkendir. Kızlarda 

depresyon gibi içe yöneltilmiş belirtiler daha fazla gözlenirken, erkekler daha 

çok davranım sorunları gibi dışa yöneltilmiş davranışlar sergilemektedirler 

(Vessey, 1999). 

Kronik hastalığa uyumda, yaşın da önemli bir değişken olduğu üzerinde 

durulmaktadır. Okul dönemi çocukları daha çok okul başarısı konusunda 

zorluk çekerken; ergenlikte, sosyal uyumla ilgili sorunlar ağır basmaktadır 

(Eiser, 1989). Çocukluk dönemi kronik hastalıklarına uyum ile yaş arasındaki 

ilişkiden söz ederken, ergenlik dönemine daha ayrıntılı değinmekte yarar 

vardır.  

Ergenlik, hem ergenin kendisi hem de ailesi için hızlı değişimler ve 

çatışmaların baş gösterdiği bir gelişimsel dönemdir. Bu dönemde ortaya 

çıkan bir kronik hastalık durumu, normal büyüme ve gelişim sürecine ek 

sorunlar getirmektedir. Kronik hastalık, normal gelişimsel süreci yavaşlatıp, 

ergenin doğal olarak varolan enerjisini kesintiye uğratabilecek potansiyele 

sahiptir. Çoğunlukla, hastalığın tedavisinin gerektirdiği koşullar, ergenin 

özerklik ve bağımsızlık gereksinimi ile çatışmaktadır. Ergenlik dönemine özgü 
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etkinlikler içerisinde yer alamama, özgürlüğün kısıtlanması, akranlarla yaşın 

gerektirdiği türde ilişkiler kuramama ve fiziksel görünüme ilişkin endişeler, 

kronik hastalıkla yaşamaya çalışan ergenin başlıca sorunlarını 

oluşturmaktadır. Süregiden acı ve ağrılarla başaçıkmak, sosyal yalıtılmışlık, 

anne-baba ya da sağlık çalışanları ile iletişimdeki sıkıntılar da diğer önemli 

sorunlar arasında yer almaktadır (Ell ve Reardon, 1990; Silver, Bauman, 

Coupey, Doctors ve Boeck, 1990).  

Bazı yazarlar (örneğin, Bandura, 1986) potansiyel olarak zorlayıcı yaşantılar 

karşısında, bireyin tepkisini belirleyen başlıca şeyin, kendi başaçıkma gücüne 

ilişkin algısı olduğunu savunmaktadırlar. Kendi başaçıkma güçlerini yetersiz 

bulan bireyler, zorlayıcı durumlar karşısında daha fazla kaygı tepkisi 

vermektedirler. Ergenlik dönemi, bireyin kendi öz-yeterliğini sorguladığı bir 

evre olma özelliğini taşır. Kronik hastalık, ergenin yaşamı üzerinde kontrol 

sahibi olma duygusunu ve hastalığa karşın yaşamını idare edebileceğine 

olan inancını pekiştirebilir ya da zayıflatabilir (Ell ve Reardon, 1990). 

Ergenlikte, akran ilişkileri oldukça kritiktir. Akranlarla olan ilişkiler, 

bağımsızlaşma, sosyal yeterlik ve benlik saygısının gelişimi açısından önemli 

bir role sahiptir. Bununla birlikte, kronik hastalığı olan ergenlerin akran 

gruplarıyla alışverişi hastalık nedeniyle sınırlanmaktadır (Ell ve Reardon, 

1990). 

Çocuğun tanının koyulduğu sıradaki kronolojik yaşı ve gelişimsel düzeyi, 

psikolojik sorunların ortaya çıkması ve gelişmesinde rol oynamaktadır. 

Doğumdan başlayarak bir kronik hastalıkla yaşayan çocuğun durumuyla, 
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daha sonradan bir hastalık tanısı alan çocuğun durumunda farklılıklar söz 

konusudur (Vessey, 1994).   

 

1.3.4. Kronik Hastalığın Anne-Baba Üzerindeki Etkileri 

Bir anne-babanın hem psikolojik iyilik hali ve yaşam kalitesi açısından 

çocuklarının sağlığı en önemli etkenlerden biridir. Çocuktaki kronik hastalık, 

tüm aileyi etkisi altına almakta; ancak en çok çocuğun bakımından birincil 

sorumlu olan anne-baba alt-sistemini etkilemektedir.  

Çocuklarında ortaya çıkan bir kronik hastalık durumunda anne-babaları 

bekleyen çeşitli evreler söz konusudur. Tanının öğrenilmesinin ardından 

yaşanan yoğun stresin yanında, durumun gerçekliğine inanmama, kafa 

karışıklığı, korku, başedemeyecekmiş gibi hissetme, öfke, çatışma ve 

gerginlik gibi güçlü duygusal tepkiler ortaya çıkar (Boling, 2005). Bu dönem, 

anne-babanın en çaresiz hissettikleri dönemlerden biridir. Çocuğun en iyi 

şekilde bakımı için titizlikle yerine getirilmesi gereken pek çok karmaşık 

görevin sorumluluğu anne-babalar için oldukça yüklüdür (Coffey, 2006).  

Canam (1993), çocuklarına bir kronik hastalık tanısı konulmasının ardından, 

anne-babaları bekleyen görevleri şu şekilde sıralamaktadır: (a) Çocuğun 

durumunu kabullenme, (b) çocuğun durumunun gündelik bir düzen içerisinde 

idare edilmesi, (c) çocuğun normal gelişimsel gereksinimlerinin karşılanması, 

(d) diğer aile üyelerinin gelişimsel gereksinimlerinin karşılanması, (e) 

süregiden stres ve dönemsel kriz durumlarıyla başaçıkma, (f) aile üyelerinin 
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duygularını yönetmelerine yardımcı olma, (g) çocuğun durumu konusunda 

çevredekileri bilgilendirme ve eğitme, (h) bir destek sistemi oluşturma. 

Canam (1993), aynı zamanda, anne-babanın başetme tarzının, hasta olan 

çocukları da dahil olmak üzere tüm ailenin başetmesi üzerinde etkili olduğunu 

ileri sürmektedir. 

Duyulan korku ve kaygının yanısıra, anne ve babanın “sağlıklı çocuk” 

imgesinin kaybıyla birlikte derin bir yas duygusu da yaşanır. Yas tutma 

sürecine yadsıma, öfke, suçluluk, üzüntü ve depresyon eşlik eder (Bilir ve 

Baykoç-Dönmez, 1995). 

Anne-babalar için en zor işlerden biri, hastalık belirtilerinin en iyi şekilde 

yönetilmesi ile çocuğun normal gelişimsel gereksinimlerinin karşılanması 

arasındaki dengeyi kurabilmektir (Sherifali ve Ciliska, 2006). Anne ve 

babalar, zamanla, kronik hastalık belirtilerinin uygun şekilde yönetimi ve 

hasta çocuğun bakımını ebeveynlik rollerinin içine yedirmektedirler ve kontrol 

duyguları güçlenmektedir. Uygun baş etme yöntemleri geliştirerek, kronik 

hastalıkla birlikte yaşamayı öğrenmektedirler (Maltby, Kristjanson, ve 

Coleman, 2003). Giderek çocuğun bakımında uzmanlaşsalar da, tüm bu 

sorumlulukları yerine getirmeye çalışmak, anne-babaların suçluluk, umut ve 

yenilgi gibi farklı duygusal durumlar arasında gidip gelmelerine neden 

olmaktadır (Coffey, 2006). Kronik hastalıkta belirtilerin yinelemesi ya da 

şiddetlenmesi her zaman önceden kestirilebilir ve tutarlı olmadığı için, bu 

bilinmezlik, ertesi günü ve geleceği anne-babalar adına iyice belirsiz kılmakta 

(Maltby, Kristjanson, ve Coleman, 2003); hissedilen kaygı hem bugünü, hem 
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de geleceği içine almaktadır. Çocuğun okul yaşamı da, anaokulundan 

başlayarak her eğitimin her aşamasında anne-baba için kaygı vericidir. Anne-

babalar, çocuklarının geleceği ve kendilerinden sonra çocuklarına kimin 

bakacağı konusunda da büyük endişe duymaktadırlar. Yaşadıkları kaygı 

anne-babayı, aşırı uyarılmış halde tutmaktadır. Sürekli olarak tetikte 

kalmakta, çocuğun sağlık durumundaki değişimleri gözlemektedirler (Coffey, 

2006).  

Çocuğun bakımı ve yoğun duygusal süreçler anne-babayı gerek fiziksel, 

gerek sosyal, gerekse duygusal anlamda yıpratmaktadır (Boling, 2005; Wang 

ve Barnard, 2004). Anne-babanın fiziksel sağlığını tehdit eden başlıca 

etmenler arasında, yetersiz uyku, beslenmeye dikkat etmeme ve bitkinlik yer 

almaktadır (Boling, 2005). Duygusal açıdan çok yüklü yaşantılarla karşı 

karşıya kalma, acı çekme, kaygı, korku, öfke, suçluluk, çaresizlik gibi güçlü 

duygular bir araya gelerek anne-babanın ruhsal sağlığını tehlike altına 

sokmakta (Boling, 2005) ve uyum sorunları yaşamalarına neden olmaktadır 

(Cadman, Rosenbaum, Boyle ve Offord, 1991). Çocukları hasta olan anne-

babaların stres düzeyi, daha çok duygudurum ya da kaygı bozuklukları olmak 

üzere çeşitli psikiyatrik sorunların ortaya çıkmasını tetikleyebilmektedir. 

Araştırmalara göre, anne-babaların yaşadığı stres, genellikle tanı döneminde 

en yoğun düzeyde olmakta, daha sonra giderek azalmaktadır (Hoekstra-

Webers, Jaspes, Kamps ve Klip, 2001). Zamanla akut stres durumu 

yatıştıkça, belirtiler azalmakta, anne-babalar uyuma yönelik başaçıkma 

düzenekleri geliştirebilmektedirler. Kronik hastalığı olan çocukların anne-

babaları, sağlıklı çocukların anne-babalarıyla karşılaştırıldığında, 
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psikopatoloji oranı daha yüksek çıkmakla birlikte, yine de bu anne-babaların 

çoğunda belirtiler DSM ölçütlerini karşılayacak düzeyde değildir ve görece iyi 

uyum yaptıkları söylenebilir (Brown ve ark., 1993).  

Genç yaşta anne-baba olma, eğitim düzeyi ve sosyoekonomik düzeyin düşük 

olması gibi anne-babaya ilişkin bazı sosyodemografik özelliklerin risk etkeni 

oluşturduğu ileri sürülse de, bu konudaki araştırma bulguları çelişkilidir 

(Hoekstra-Weebers, Jaspers, Kamps ve Klip, 1999). 

Ailerle yapılan çeşitli araştırmalar, kronik hastalığı olan çocukların gündelik 

bakımının genellikle anneler tarafından sağlandığını göstermektedir 

(Gerhardt, Walders, Rosenthal ve Drotar, 2003; Wallander, Pitt ve Mellins, 

1990). Kronik hastalığı olan çocukların annelerinin, bu çocukların babalarına 

ve sağlıklı çocukların annelerine kıyasla psikolojik sorunlar açısından daha 

fazla risk altında olduklarına dikkat çekilmektedir (Kazak, 1987; Midence, 

1994) 

Annne-babanın yaşantılarını çocuğun bakımına odaklı olarak düzenlemeleri, 

sosyal çevrelerinden kopmalarına, sosyal ve kültürel etkinliklerden 

çekilmelerine ve dolayısıyla sosyal yalıtım ve yalnızlık duygularına neden 

olabilmektedir. Çocuğun bakımının birincil öncelik olması nedeniyle, iş 

yaşamının kesintiye uğraması da sosyal olduğu kadar maddi zorluklar da 

getirmektedir (Gopalan ve Brannon, 2006; Wallander, Pitt ve Mellins, 1990).  

Anne-babanın kaygısı yalnızca hasta olan çocukları ile sınırlı değildir, aynı 

zamanda diğer sağlıklı çocuklarının durumu için de endişe duymaktadırlar. 

Özellikle kronik hastalığın, sağlıklı çocuklarıyla olan ilişkilerini etkilemesinden 
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korkmakta ve “normal aile düzenini nasıl sürdürebileceklerini 

bilememektedirler (Coffey, 2006). Hasta çocuk, anne-babanın ilgi odağı 

durumuna geldiğinde, kardeşler genellikle anne-babanın ilgisinden yoksun 

kalmaktadırlar. Bu da anne-baba alt-sistemi ile kardeşleri içine alan alt-sistem 

arasında gerginlikler yaşanmasına yol açmaktadır  (Canam, 1993). 

Kronik hastalığa uyum sağlama sürecinde, anne-babanın evlilik ilişkisine de 

olumsuz yansımalar söz konusudur. Zaman zaman başaçıkma tarzlarının 

birbirinden farklılık göstermesi nedeniyle, eşlerin birbirlerine yeterince destek 

olamadıklarını hissetmeleri çatışmalara neden olabilmektedir. Anne-baba ve 

çocuk alt-sistemleri arasındaki sınırların neredeyse tamamen kalkması, evli 

çift alt-sisteminin de kendi sınırlarını koruyamamasına yol açmaktadır. Erkek, 

karısının yalnızca çocuğu için yaşadığı ve evlilik ilişkisine yeterince yatırım 

yapmadığı düşüncesiyle öfkelenmektedir. Genellikle aşırı koruyucu tarzı ve 

hastalıkla aşırı meşgul olması nedeniyle üstlendiği birincil bakım veren kişi 

rolü de anne üzerinde büyük bir gerginlik yaratmakta, bundan kaynaklanan 

öfkeyi eşine yansıtmakta ve eşini anlayışsızlıkla suçlamaktadır (Ahmann, 

2006; Croake ve Myers, 1984). Anne ve babalar arasında zaman zaman da 

çocuğun hastalığına neden oldukları için kendilerini ya da eşlerini suçlamaları 

nedeniyle evlilik ilişkisini zedeleyebilen gerginlikler yaşanmaktadır. Buna 

karşılık, beraberce hastalığın üstesinden gelme çabalarının evlilik ilişkilerini 

sağlamlaştırdığını, ilişkinin niteliğini arttırdığını ve aile üyelerini birbirine 

yakınlaştırdığına yönelik anne-baba bildirimleri de bulunmaktadır (Midence, 

1994). 
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1.3.5. Kronik Hastalıkların Aile Üzerindeki Yansımalarını Etkileyen 

Sosyal Ekolojik Değişkenler 

1.3.5.1. Aile İşleyişi 

Aile içi ilişkileri, rolleri ve iletişim örüntülerini içine alan aile işleyişi, çocuk ve 

ailesinin kronik hastalığa uyumunda en önemli aracı değişkenlerden biridir 

(Canam, 1993). Aile işleyişi, ailenin hastalıkla baş etme biçimini 

şekillendirmektedir (Kupst, 1992).  

Aile işleyişini ele alırken, ailenin işlevleri üzerinde durmak gerekmektedir. Aile 

işleyişine yönelik en kapsamlı modellerden biri Epstein, Bishop ve Baldwin 

(1982) tarafından önerilen McMaster Modeli’dir. Bu model, ailelerin yapısı, 

örgütlenmesi ve kişilerarası iletişim örüntülerini içeren farklı aile işlevleri 

üzerinde durmaktadır. Aile işleyişine ilişkin bu öğeler, Epstein, Bishop ve 

Baldwin’in (1982) açıklamaları doğrultusunda aşağıda özetlenmektedir: 

Problem Çözme: Problem çözme, ailenin etkili bir şekilde işleyişini 

sürdürebileceği düzeyde maddi ve duygusal sorunlarını çözebilme becerisi 

olarak açıklanmaktadır. Sorunun ortaya çıkışından, çözümlenmesine kadar 

olan dönemi kapsar. Sağlıklı işleyen aileler, sorunun tanımlanmasından 

çözümlenmesine kadar olan problem çözme aşamalarını uygun bir biçimde 

yerine getirerek, karşılaştıkları sorunlara çözümler üretebilmektedirler. Buna 

karşılık, sağlıklı işlemeyen aileler sorunu tanımlama aşamasında bile zorlular 

yaşamakta ve etkin çözüm yolları oluşturamamaktadır.   
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İletişim: İletişim, aile üyeleri arasındaki bilgi alışverişini tanımlamaktadır. 

Burada önemli olan, bu alışverişin nasıl sağlandığıdır. Sağlıklı işleyen 

ailelerde, iletişimin olabildiğince açık ve doğrudan olması beklenmektedir. 

Bunun yanı sıra, sözlü ve sözsüz iletişimin birbiri ile uyumlu olması da sağlıklı 

işleyişin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Aile bireylerinin aile içi 

iletişim biçimini nasıl algıladıkları, bunu onaylayıp onaylamadıkları, karşılıklı 

iletişim konusunda gösterdikleri özen ve iletişimi sürdürmekteki yeterlikleri 

aile işleyişi açısından önem taşımaktadır.  

Roller: Aile sisteminde, üyelerin yineleyici biçimde yerine getirdikleri davranış 

kalıplarıdır. Aile içerisinde üstlenilmesi gereken belli roller vardır ve bu roller 

hem maddi hem de manevi konularla ilgili olabilmektedir. Aile sisteminin 

yönetimi ve sürekliliğinin sağlanması, aile bireylerinin gereksinimlerini 

karşılamaya yönelik kaynakların oluşturulması, aile içinde güvenliğin 

sağlanması gibi çeşitli roller söz konusudur. Ailenin sağlıklı işleyebilmesi 

açısından, ailedeki rollerin iyi tanımlanmış olması, aile bireyleri arasında 

uygun biçimde paylaşılması ve yerine getirilmesi önem taşımaktadır.  

Duygusal tepki verebilme: Aile üyelerinin çeşitli etkileşimler sırasında ya da 

uyaranlar karşısında gereken tepkiyi gösterebilme becerisini içerir. Ailesel 

etkileşimler sırasında ortaya çıkması beklenen başlıca iki duygusal tepki türü 

vardır. Bunlardan ilki, sevgi, şefkat, sevecenlik, sempati, mutluluk ve keyif 

gibi, olumlu ve duygudurumunu destekleyici tepkileri içerir. Diğeri ise, korku, 

panik, şaşkınlık, öfke ve hayalkırıklığı gibi ve genellikle de acil durumlarla 

ilişkili tepkilerdir. Sağlıklı işleyen ailelerde, farklı durumlar karşısında gereken 
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tepkiyi verebilme kapasitesi ve esnekliği geniştir. Yeterince iyi işlemeyen 

ailelerde ise, bu kapasitenin oldukça kısıtlı olduğu, uygun yerde uygun 

tepkilerin verilemediği gözlenmektedir. 

Gereken ilgiyi gösterme: Aile üyelerinin birbirlerine gösterdiği ilgi, bakım ve 

sevgi ile tanımlanan bu işlevsel boyut açısından önemli olan gereken 

zamanda gereken ilgiyi gösterebilme kapasitesinin geniş olası ve gösterilen 

ilginin nitelikli olmasıdır. Genel işleyişin sağlıklı olduğu ailelerde, üyeler 

birbirlerine yeterinden az ya da fazla değil, yeterince ilgi gösterirler. Sağlıksız 

işleyen ailelerde ise, tersine, ya aile üyelerinin birbirine fazla bağımlı olduğu 

ve gereksiz yere birbirinin işine karıştığı ya da birbirinden kopuk ve birbirine 

karşı ilgisiz olduğu bir etkileşimsel tablo ortaya çıkmaktadır. 

Davranışların denetimi: Aile içinde, üyelerin davranışlarının belli kurallara 

bağlanması ve bir iç disiplinin sağlamasını içeren bir işlevsel boyuttur. Bir 

anlamda, aile üyelerinin başka temel gereksinimlerine yönelik dürtülerinin 

denetlenmesi ve sosyalleşme sürecinde uyuma yönelik davranışların 

desteklenmesini ifade etmektedir. Will ve arkadaşları (1985), ailelerde 

davranışların denetiminin farklı şekillerde olabileceğini ileri sürmektedir: (a) 

kuralların oldukça katı ve tartışmaya kapalı olduğu sert davranış denetimi, (b) 

değişen durum ve koşullara uygun olarak davranış kullarının uygun 

değişikliklerle uyarlanmasını olası kılan esnek davranış denetimi, (c) genel bir 

serbestliğin olduğu ve her şeyin herhangi bir müdahalede bulunulmaksızın 

olduğu gibi devam etmesine izin verilen davranış denetimi, (d) ebeveynlerin 

birbirinden bağımsız olarak hareket ettiği ve müdahale etmeme durumundan 
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sert davranış kurallarına kadar her türlü uygulamayı içerebilen karmaşık 

davranış denetimi (aktaran, Özbesler, 2001). 

Kronik hastalık gibi zorlu bir yaşam olayıyla karşı karşıya kalan aileler, 

bilişsel, duygusal ya da sosyal açıdan aile işleyişini bozan bir dengesizlik 

yaşayabilirler. Bu tür olaylara uyum sağlayabilmek için çeşitli kaynakları 

harekete geçirmek durumundadırlar. Bu uyum sürecinde gereken esnekliği 

sağlayıp, problem çözmeye yönelik davranışları ve kaynakların harekete 

geçirilmesini tetikleyerek başaçıkmaya yardımcı olan bir ailesel özellik olarak, 

“psikolojik sağlamlık” üzerinde durulmaktadır. Ailenin sağlamlığı (family 

resilience), ailenin, karşılaşılan sorunlarla başetmek ve bu sorunları çözüme 

kavuşturmak üzere, işleyişindeki dinamikleri değiştirebilme gücü ile 

tanımlanan bir durumdur. Bir başka deyişle, ailenin sağlamlığı, aile işleyişinin 

stres durumlarında değişimine ve yeniden yapılandırılmasına yönelik dinamik 

bir süreci gerektirmektedir (Lee, Lee, Kim, Park, Song ve ark., 2004). 

Lee, Lee, Kim, Park, Song ve arkadaşları (2004) ailenin sağlamlığını 

tanımlarken her biri farklı özellikler içeren dört boyuttan söz etmektedirler. Bu 

boyutlar, ailenin içsel özellikleri, aile üyelerinin yönelimleri, strese yanıt 

verebilme ve dış çevreye uyum olarak isimlendirilmektedir. 

Birliktelik duygusunun güçlü olduğu, birbirine bağlı ve destekleyici olan 

aileler, hem sınırların karıştığı, iç içe geçmiş aileler hem de bireylerin 

birbirinden kopuk olduğu ailelere göre, kronik hastalıkların getirdiği belirsiz 

durumlarla daha iyi başaçıkabilmektedirler (Kupst, 1992). Kronik hastalığa iyi 

uyum yapan ailelerde, aile üyeleri arasında açık ve samimi bir iletişimin 
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olduğu gözlenmiştir. Çocukluk dönemi kronik hastalıklarında aile işleyişini ele 

alan pek çok araştırma, aile bütünlüğü ve aile içinde duyguların 

dışavurumuna izin veren açık iletişim örüntüsünün, hem çocuk hem de diğer 

aile bireyleri açısından kronik hastalığa uyumun birincil yordayıcıları arasında 

geldiğine işaret etmektedir (Midence, 1994; Taanila, Syrjälä, Kokkonen, ve 

Järvelin, 2002; Varni, Katz, Colegrove ve Dolgin, 1996).  

Aile içinde sorumlulukların paylaşılması konusunda aile üyelerinin istekli 

olması; duruma göre rollerde uyarlamalar yapılabilmesi; sistem içinde katı, 

değişmez bir yapı yerine esnek bir yapının oluşturulması gibi aile işleyişindeki 

olumlu özellikler, hastalığa uyumu kolaylaştırmaktadır (Canam, 1993). Ailenin 

psikososyal yapısının karşılıklı bağlılık, yardımlaşma, destek gibi özellikler 

taşıması da uyum açısından oldukça önemlidir (Varni, Katz, Colegrove ve 

Dolgin, 1996). Ailenin birlikte zaman geçirmesi de aile işleyişinin uyumu 

yordayan önemli yanlarından biridir. Birlikte geçirilen zaman daha çok aile 

ritüellerini ve bu ritüeller çevresindeki iletişim örüntülerini kapsar (Wertlieb, 

2003) 

Vessey (1999), kronik hastalığı olan çocuklarda psikolojik sorunlara ilişkin 

yaptığı gözden geçirme çalışmasında, aile işleyişinin psikolojik komorbidite 

açısından da önemli bir aracı değişken olduğunu belirterek, çocukların 

psikolojik uyumlarında önemli rolü olan aile işlevlerini (a)  aile içi çatışmalara 

karşılık aile bütünlüğü, (b) duyguların ifade edilebilmesi, (c) davranışların 

denetimi, (d) aile içi örgütlenme düzeyi, (e) aile bireylerinin bağımsızlık ve 
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özerkliğine izin verilmesi, (f) yaratıcı, keyifli etkinliklere zaman ayırma, (g) 

başarma gereksinimi olarak sıralamaktadır. 

 

1.3.5.2. Sosyal Destek  

Klinik psikoloji alanındaki araştırmalar, genellikle bilişsel, duygusal ve 

davranışsal zorlukların ortaya çıkmasında rol oynayan risk etmenlerine 

odaklanmaktadır. Buna karşın, son yıllarda psikolojik sağlamlığı (resilience) 

arttıran, diğer bir deyişle zorluklar karşısında uyum sağlamayı kolaylaştıran, 

koruyucu etmenlerin üzerinde de önemle durulmaya başlanmıştır (Rak ve 

Patterson, 1996).  

Sağlamlığı arttıran pek çok etmenin, sosyal destek ile yakından bağlantılı 

olduğu bilinmektedir. Sosyal destek, genel psikolojik durumu kalkındırmak ve 

psikolojik sorunları azaltmak yoluyla hemen her birey için potansiyel bir yarar 

sağlamaktadır (Cheung, 1995; Demaray ve Malecki, 2003). Stres ve uyum 

arasındaki ilişkiye aracılık eden ana değişken olan sosyal destek, bu yönüyle 

araştırmacıların ilgisini çekmektedir (Holt ve Espelage, 2005; Rhodes ve 

Woods, 1995).  

Sosyal desteğe ilişkin üzerinde tam anlamıyla görüş birliği sağlanmış bir 

tanım bulunmamakla birlikte (Hutchison, 1999), yazında en yaygın kabul 

gören tanım Cobb (1976) tarafından ortaya koyulmuştur. Cobb (1976), sosyal 

desteği, “kişinin sevildiğine, değer verildiğine, önemsendiğine ve karşılıklı 
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yükümlülüklerin olduğu bir sosyal ağın üyesi olduğuna inanmasını sağlayan 

bilgi” olarak tanımlamaktadır.  

Gelişen organizmanın, kendisini çevreleyen koşullardan büyük oranda 

etkilendiği ilkesine dayanan sosyal-ekolojik yaklaşım, bireyin içinde yer aldığı 

çoklu sistemler, çevreler, bağlamlar ve bunlar arasındaki etkileşim ve 

bağlantılardan söz etmektedir. Daha önce de söz edildiği gibi, bireyi 

çevreleyen koşullar makrosistem, egzosistem, mezosistem ve mikrosistem 

olmak üzere dört katman oluşturmaktadır (Greenberg, Domitrovich ve 

Bumbarger, 2001; Sheridan, Warnes, Cowan, Schemm ve Clarke, 2004). 

Mikrosistem içindeki etkileşimsel sürecin yapısını sosyal ağ (social network) 

oluşturur. Diğer bir deyişle, mikrosistem, karşılıklı değiş-tokuş içinde olan 

bireylerin oluşturduğu bir sosyal ağ ile örülüdür. Sosyal ağ, sosyal destek 

akışının işlediği alandır. Sosyal destek akışının, sosyal ağın bir işlevi olarak 

ortaya çıkabilmesi için, bu ağ içinde belli düzeyde bir sosyal kaynaşma 

(social embededness) olması gerekir. Sosyal kaynaşma, birey ile sosyal ağın 

her bir üyesi arasındaki ilişkisel bağların derinliği ve sağlamlığını ifade 

etmektedir. Sosyal destek akışının gerçekleşebilmesi için, bir başka koşul 

ise, destekleyici davranışların ortaya çıkmasına yardımcı olacak uygun 

sosyal iklim’in (social climate) varlığıdır (Hutchison, 1999; Langford, 

Bowsher, Maloney ve Lillis, 1997). 

İnsanoğlu, doğumdan başlayarak başkalarının desteğine gereksinim duyar. 

Yaşamın erken dönemlerinde, bebeğin yaşamını ve işlevselliğini 

sürdürebilmesi, ancak destekleyici ilişkiler içerisinde mümkündür (Sroufe, 
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2000). Bowlby’nin (1971) “Bağlanma Kuramı”, sosyal desteğe ilişkin önemli 

bir bakışaçısı getirmiştir. Yaşamın ilk yıllarında kurulan güvenli bağlanma 

ilişkileri, bireyin, yaşamın ileriki dönemlerinde destekleyici sosyal ilişkiler 

kurabilmesine zemin hazırlamaktadır. Yaşamın erken döneminde, temelde 

anne-bebek ilişkisiyle tanımlı olan sosyal çevre, çocuk büyüdükçe, aile 

bireyleri, arkadaşlar, akranlar ve diğer yetişkinlerin de sosyal ağın içine 

girmesiyle birlikte giderek genişler. Yaşla birlikte büyüyen sosyal ağ (Bost, 

Vaughn, Boston, Kazura ve O'Neal, 2004), aynı zamanda birtakım işlevsel 

değişimlere de uğrar. Örneğin, orta çocuklukta geniş aile ile ilişkiler giderek 

önem kazanırken, ergenlikte akran ilişkileri en önemli yeri tutar. Çeşitli destek 

figürleriyle yakın ilişkiler içinde olmaları, dolayısıyla yaşamlarında farklı ve 

çeşitli roller oynayan çoklu ilişkilerin var olması, bireyleri kalkındıran bir 

durumdur (Levitt, 2005).  

Çevrenin, bireye sağlayabileceği sosyal destek farklı içeriklerde 

olabilmektedir: (a) Duygusal (emotional) destek, bireye gereksinim duyduğu 

sevgi, ilgi, güven ve eşduyumun sağlanması; (b) maddesel (instrumental) 

destek, somut araç-gereç ya da hizmetin sağlanması; (c) bilgi vermeye dayalı 

(informational) destek, stres durumlarında, bireye sorunun çözümünde 

yardımcı olacak bilgi ve yönlendirmenin sağlanması; (d) değerlendirmeye 

dayalı (appraisal) destek ise, bireye, kendini değerlendirmede kullanabileceği 

geribildirimin sağlanması olarak tanımlanmaktadır (Langford, Bowsher, 

Maloney ve Lillis, 1997; Malecki ve Demaray, 2002). 



45 
 

Araştırmacılar, sosyal destek alanındaki araştırmaları yönlendiren başlıca 

kuramlardan biri olarak Tampon Kuramı’na (Buffer Theory) işaret 

etmektedirler. Bu kuram, sosyal desteğin, kişileri yaşamdaki stres 

kaynaklarından koruyan bir tampon işlevi gördüğünü ileri sürmektedir. Güçlü 

sosyal destek sistemlerine sahip olan bireyler, sosyal destek sistemleri zayıf 

olan bireylere kıyasla, stresli yaşam olayları ile daha iyi 

başaçıkabilmektedirler (Callaghan ve Morrissey, 1993; Shonkoff, 1984). 

Sosyal desteğin, risk durumlarında uyumsuz davranışların ortaya çıkma 

olasılığını azaltan koruyucu bir etken olduğu belirtilmektedir (Barrera, 

Fleming ve Khan, 2004; Jackson ve Warren, 2000). Koruyucu etkenler, 

işlevlerdeki bozukluğu doğrudan azaltmak; risk etkenleri ile etkileşerek 

onların etkilerine engel olmak ve risk etkenlerinin ortaya çıkmasını önlemek 

şeklinde tanımlanabilecek çeşitli amaçlara hizmet etmektedir (Greenberg, 

Domitrovich ve Bumbarger, 2001).  

Sosyal destek düzeyi yüksek olan bireyler, strese daha kolay uyum 

sağlamakta; psikolojik sorunların üstesinden daha kısa sürede 

gelebilmektedirler (Lara, Leader ve Klein, 1998).  

Görüldüğü üzere sosyal destek, stres ve uyum yazını açısından çok önemli 

bir yere sahiptir. Bu alanda üzerinde oldukça fazla çalışma yapılmış konuların 

yanısıra, henüz yanıtlanması gereken pek çok araştırma sorusu da 

bulunmaktadır.  
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1.3.5.2.1. Kronik Hastalığı Olan Çocuk ve Ergenler Açısından Sosyal 

Desteğin Önemi 

Nitelikli birey-çevre ilişkisi, yaşamın ilk yıllarından başlayarak, anne-babayla 

ve olumlu sosyal değerlere sahip olan, sağlıklı davranışlar gösteren akran ve 

yetişkinlerle güvenli bağlanmayı içerir (Greenberg, Domitrovich ve 

Bumbarger, 2001). 

Yapılan araştırmalar, sosyal desteğin çocuk ve ergenlerin yaşantısında 

önemli bir rol oynadığını; destekleyici sosyal ağlar ve yakın kişisel ilişkilerin, 

fiziksel ve psikolojik sağlığı desteklediğini (Rak ve Patterson, 1996; Uchino, 

Cacioppo ve Kiecolt-Glaser, 1996) ve olumlu sağlık algısı ile ilişkili olduğunu 

(Suominen, Valimaa ve Helenius, 2005) ortaya koymaktadır.  

Sosyal desteğin, sağlığı farklı biçimlerde etkilediği belirtilmektedir. Bu etkiler, 

(a) düşünce, duygu ve davranışları, sağlığı kalkındıracak yönde düzenlemek; 

(b) çocuğun ya da gencin, yaşama ilişkin bir anlam oluşturmasına yardımcı 

olmak; (c) sağlığa katkı sağlayan davranışları kolaylaştırmak biçiminde 

sıralanmaktadır (Callaghan ve Morrissey, 1993).  

Stresli yaşam olayları karşısında, sosyal destek düzeyleri yüksek olan çocuk 

ve ergenlerin gösterdikleri kaygı ve depresyon belirtileri ve davranış 

sorunları, sosyal destek düzeyleri düşük olan akranlarına göre daha azdır 

(Barrera, Fleming ve Khan, 2004).  

Sosyal destek, sağlığı sürdürücü davranışlar, başaçıkma becerileri, sosyal 

beceriler, kontrol algısı ve duygulanım açısından olumlu sonuçlarla 



47 
 

bağlantılıdır (Langford, Bowsher, Maloney ve Lillis, 1997). Sosyal destek ve 

kendilik değeri arasında da anlamlı bir ilişki söz konusudur. Özellikle 

algılanan sosyal destek, çocuk ve ergenlerde kendilik değerinin güçlü bir 

yordayıcısıdır (Antle 2004). Sosyal desteğin yokluğu, çocuk ve ergenlerde 

fiziksel ve duygusal sorunlar açısından bir risk etkenidir (Lagana, 2004; 

Mason, 2004; Terzi-Ünsal ve Kapçı, 2005). 

Sosyal destek genel olarak tüm çocuk ve ergenler için bir koruyucu işleve 

sahip olduğu gibi, özel olarak kronik hastalığı olan çocuk ve ergenlerin 

psikolojik uyumunda da önemli bir rol oynamaktadır. Kronik hastalığı olan 

çocukların psikolojik sorunlar yaşamasını önlemenin temel ilkelerinden biri, 

bu çocukların sağlıklı sosyal ilişkiler geliştirmelerine ve bu yolla sosyal destek 

kanallarının açılmasına yardımcı olunmasıdır (Patterson ve Geber, 1991).    

Son yıllarda araştırmacılar yetişkinlerde olduğu gibi, çocuk ve ergenlerde de 

stresli yaşam olaylarına uyumu yordamada, gerçekte alınan destekten çok, 

algılanan desteğin önem taşıdığına dikkat çekmektedirler (Gillespie, Heath ve 

Martin, 2004; Bost, Vaughn, Boston, Kazura ve O'Neal, 2004). Psikolojik 

sorunların ortaya çıkma riskini arttıran, sosyal bağların yetersiz ya da zayıf 

olarak algılanmasıdır (Callaghan ve Morrissey, 1993). Yüksek düzeyde 

algılanan sosyal desteğe sahip olan çocuk ve ergenlerin, daha az uyum 

sorunu gösterdikleri belirtilmektedir. Algılanan sosyal desteğin süreğen 

fiziksel hastalığı olan çocukların psikolojik durumları açısından olumlu 

sonuçlarla ilişkili olduğu bulunmuştur (Malecki ve Demaray, 2002; Varni ve 

Katz, 1997). 
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1.3.5.2.2. Kronik Hastalığı Olan Çocuk ve Ergenlerin Anne-Babaları 

Açısından Sosyal Desteğin Önemi 

Sosyal desteğin, kronik hastalığı olan çocukların anne-babalarında da 

psikolojik uyumun yordanmasında anahtar rolü oynadığı ileri sürülmektedir 

(Hentinen ve Kyngäs, 1998; Speechley ve Noh, 1992). Buna karşılık, 

yazında, çocuklarında kronik hastalık bulunan anne-babalarla, sağlıklı 

çocukların anne-babaları karşılaştırıldığında, hastalıkla uğraşmakta olan 

anne-babaların sosyal ağının daha dar olduğuna ilişkin bilgiler bulunmaktadır 

(Kazak, 1989). Anne-babanın tüm zaman ve enerjisini çocuğun bakımına 

ayırması, kendilerine bir sosyal ağ kurmalarını, yeni sosyal ilişkiler 

geliştirmelerini ya da varolan ilişkileri sürdürmelerini engellemektedir. Bu 

nedenle, anne-babaların aile dışı çevreyle olan sosyal ilişkilerini koruma 

yönünden desteklenmeleri gerekliliği üzerinde durulmaktadır (Canam, 1993). 

Çocukluk dönemi kronik hastalıklarına ilişkin aile çalışmalarını gözden 

geçiren Kazak ve Nachman (1991), hastalığın getirdiği sınırlamalar nedeniyle 

sosyal yalıtılmışlık riskiyle karşı karşıya olan çocuklar ve ailelerinin 

başaçıkma ve uyumu açısından, sosyal destek ağının önemini vurgulamakta, 

ancak bu alandaki sistematik çalışmaların yetersizliğine dikkati 

çekmektedirler.  

Yazında, farklı durumlarda farklı sosyal destek kaynaklarının etkili olacağı 

belirtilmektedir (Shinn, Lehmann ve Wong, 1984). Çocuktaki kronik hastalık 

durumunda, anne-babanın dışarıdan aldığı desteğin yanısıra, eşlerin birbirine 

olan desteği ve diğer aile bireylerinden ve geniş aileden gelen desteğin 
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önemi çok büyüktür (Kupst, 1992). Çocuklarındaki hastalığa daha iyi uyum 

yapan anne-babaların, hem aile içinden hem de genel anlamda aldıkları 

sosyal desteğin daha nitelikli olduğu belirtilmektedir (Hoekstra-Weebers, 

Jaspers, Kamps ve Klip, 2001). Anne-babalar için, aile içinden gelen en 

anlamlı desteğin eşten alınan destek olduğu; aile dışından alınan en anlamlı 

desteğin ise çocuklarındaki benzer bir hastalıkla baş etmekte olan diğer 

ailelerden alınan destek olduğuna yönelik araştırma bulguları bulunmaktadır 

(Taanila, Syrjälä, Kokkonen ve Järvelin, 2002). Yalnızca annelerle yapılan bir 

çalışmada da, eşten alınan desteğin ve babanın çocuğun bakımına 

katılımının, hem annenin hem de tüm ailenin yaşadığı stres düzeyi ve 

annede görülen psikolojik belirtilerle negatif yönde ilişkili olduğu saptanmıştır 

(Gavin ve Wysocki, 2006). 

Çocuklarındaki kronik hastalıkla iyi başaçıkabilen ailelerle, yeterince iyi 

başaçıkamayan aileler arasındaki farkların değerlendirildiği bir çalışmada, 

sosyal desteğin başaçıkma açısından önemi vurgulanmaktadır. Hastalıkla iyi 

başaçıkan ailelerin hem resmi hem de resmi olmayan ilişkilerin yer aldığı 

oldukça geniş bir sosyal destek ağına sahip oldukları; buna karşılık yeterince 

iyi başaçıkamayan ailelerin oldukça küçük ve çoğunlukla da resmi ilişkilerden 

oluşan bir ağa sahip oldukları görülmüştür (Taanila, Syrjälä, Kokkonen ve 

Järvelin, 2002).   

Araştırmalar, kronik hastalığı olan çocukların anne-babaları için sosyal ağın 

genişliğinden çok, algılanan sosyal desteğin psikolojik iyilik hali ile ilişkili 

olduğunu göstermektedir. Son zamanlarda, strese karşı asıl tampon görevini 
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yapanın da algılanan sosyal destek olduğu üzerinde birleşilmektedir 

(Speechley ve Noh, 1992). 

 

1.4. Bir Travma Olarak Kronik Hastalık 

Son dönemlerde, kronik hastalıkların aile açısından bir psikolojik travma 

olarak ele alındığı ve tartışıldığı yayınlara giderek daha sık rastlanılmaktadır 

(Kazak, Barakat, Meeske, Christakis, Meadows ve ark., 1997). 

Psikoloji yazınında, kişinin kendisi, ailesi ya da yakınlarının fiziksel 

bütünlüğüne ya da yaşamına yönelik ciddi bir tehdidin olması, evinin ya da 

içinde bulunduğu toplumun aniden hasar görmesi, bir başka kişinin ciddi 

biçimde yaralanmasına ya da ölümüne tanık olunması gibi normal insan 

yaşantısının dışında olan ve herkeste fark edilir düzeyde stres yaratan 

olaylar, travmatik olaylar olarak tanımlanmaktadır (APA, 1987). 

Psikolojik travma, bireyin yaşantısında doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya 

çıkabilir. Doğrudan travmalar, iki grup altında toplanmaktadır. I. Tip Travma, 

ani ve beklenmedik tek bir olayla sınırlıdır (örneğin, afetler, kazalar). 

Karmaşık travma olarak tanımlanan II. Tip Travma ise, kişinin dayanma 

gücünü zorlayan birbiriyle ilişkili bir dizi olayın yineleyen ve uzun süreli seyri 

olarak tanımlanmaktadır. II. Tip Travma, yoksulluk, açlık, kronik ya da 

ölümcül hastalıklar gibi bireyin yaşantısında bir ya da daha fazla alandaki 

işlevselliği olumsuz yönde etkileyen süregiden kronik koşulları içerir. Dolaylı 

travma ise, çeşitli mekanizmalarla kuşaklar ya da bireyler arasında taşınan / 
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geçiş yapan travmalardır. Empati, bağlanma, iç içe geçme, özdeşim ve 

ebeveynlik, travmanın geçişinde kanal oluşturan mekanizmalardır. Bireyler, 

olayların etkilerini zaman ve mekan içinde yatay ve dikey olarak taşıyan 

etkileşimler ağında ya da sisteminde diğerleriyle birlikte varolmaktadır. 

Travmatik olaylar, travmayı birebir yaşamış olmasalar da, etkileşim halinde 

olan bireyleri benzer biçimde etkiler (Kira, 2001).  

Bu tanım göz önüne alındığında, çocukluk dönemi kronik hastalığının çocuk 

için doğrudan ve ailesi içinse doğrudan ve/veya dolaylı bir travma yaşantısı 

olduğu açıktır (Alonzo, 2000; Landolt, Vollrath, Ribi, Gnehm ve Sennhauser, 

2003). Çocuğun sağlığına ya da yaşamına yönelik tehditler içermesi 

nedeniyle ağır bir kronik hastalık tanısı, hem çocuk hem de ailesinde travma 

tepkilerine yol açabilmektedir (Alderfer, Cnaan, Annunziato ve Kazak, 2005; 

Peebles-Kleiger, 2000). DSM-IV (APA, 1994) ile birlikte Travma Sonrası 

Stres Bozukluğu tanı ölçütlerine, “kişinin kendisinin / çocuğunun yaşamı 

tehdit eden bir hastalığa yakalandığını öğrenmesi” şeklinde ifade edilen yeni 

bir maddenin eklenmiş olması da, kronik hastalıkların hem çocuk hem de 

ailesi için travmatik bir yaşantı olduğu konusunda varılan görüşbirliğinin bir 

yansımasıdır. 

Çocukluk dönemi kronik hastalıklarının yoğun tedavi gerektirmesi, uzun 

dönemli olası medikal etkilere yol açması ve yaşamsal tehdit taşıması, 

araştırmacıları, bu hastalıkların (hem tanı hem de tedavi sürecinin) travmatik 

doğası üzerinde çalışma yapmaya yönlendirmiştir.  Kronik hastalığı olan 

çocuklar ve ailelerinde travma sonrası stres belirtileri özellikle üzerinde 
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durulan bir konu haline gelmiştir (Barakat, Kazak, Meadows, Casey, Meeske 

ve ark., 1997).  

Çocukların, kronik hastalıkların tedavisine yönelik tepkilerinin, yaşamsal 

tehdit içeren diğer durumlardaki tepkileriyle benzer olduğu görülmektedir 

(Kazak, Barakat, Meeske, Christakis, Meadows ve ark., 1997)  

Kronik hastalık sürecinde, özellikle akut yaşamsal tehdidin ortaya çıktığı 

durumların (örneğin, organ nakli) çocuklarda travma sonrası stres 

belirtilerinin ortaya çıkmasına katkıda bulunduğunu gösteren bulgular söz 

konusudur (Walker, Harris, Baker, Kelly ve Houghton, 1999). Ayrıca, hastalık 

nedeniyle yaşam koşullarındaki travmatik değişimlerin de travma sonrası 

tepkileri tetikleyebileceği ileri sürülmektedir (Alonzo, 2000). 

Çocuklarda travma sonrası stres tepkilerinin ortaya çıkmasında rol oynayan 

aracı değişkenler, sıklıkla üzerinde çalışılan bir konudur (Landolt, Vollrath, 

Ribi, Gnehm ve Senhauser, 2003). Çocuklar ve anne-babalarında travmatik 

stresi anlamaya yönelik modeller, travmanın niteliği ve şiddeti,  çocuğun ve 

ailenin sahip olduğu sosyal destek, başaçıkma biçimleri ve çocuğun 

özelliklerine odaklanmaktadır. Yaş, cinsiyet, ırk gibi çocuğa ilişkin demografik 

özellikler, tanı aldığındaki yaşı, hastalığın ve tedavinin özellikleri, algılanan 

yaşamsal tehdit, ailenin kaynakları ve sosyal desteğin, hem çocuk hem de 

anne-babanın travma sonrası stres belirtileri ile ilişkili olduğu belirtilmektedir 

(Barakat, Kazak, Meadows, Casey, Meeske ve ark., 1997). 

Yapılan çalışmalar, kronik hastalığı olan çocuklar ve ailelerinde travma 

sonrası stres tepkileri ve travma sonrası stres bozukluğu görülme sıklığına 
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ilişkin kaydadeğer oranlar ortaya koymaktadır (Landolt, Vollrath, Ribi, Gnehm 

ve Senhauser, 2003). Örneğin, çocuktaki kanserin ailenin psikososyal uyumu 

üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalar, annelerin %11-25’inin, babalarınsa 

yaklaşık %10’unun travma sonrası stres bozukluğu tanı ölçütlerini 

karşılayacak düzeyde belirtiler gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Annelerin 

%37-44’ü, babaların %33-36’sında da rahatsız edici düşünceler, aşırı 

uyarılmışlık ve kaçınma gibi travma sonrası stres belirtileri gözlenmektedir 

(Alderfer, Cnaan, Annunziato ve Kazak, 2005).  

Anne-babalarda en sık görülen travmatik stres belirtisi, rahatsız edici anıların 

tekrar tekrar canlanmasıdır. Bununla birlikte, sıklıkla gözlenen kaçınma 

belirtileri de, tedaviye uyumu ve sağlık ekibiyle işbirliğini zorlaştırdığından, 

çocuğun sağlığını tehlike altına sokabilmektedir (Best, Streisand, Catania ve 

Kazak, 2001). 

Anne ve babalarda travma sonrası stres belirtilerini yordamayı sağlayan 

çeşitli etmenlerden söz edilmektedir.  Bunlar arasında sıklıkla üzerinde 

durulanlar,  kişinin genel stres / kaygı düzeyi, psikolojik sağlamlık ve sosyal 

destektir. Kendine-yeterlik ve kişinin zorlukların üstesinden gelebileceğine 

yönelik inancının da stres tepkilerinin yordayıcısı olduğu bilinmektedir (Best, 

Streisand, Catania ve Kazak, 2001). 

Çocukların ve anne-babalarının travma sonrası stres tepkilerinin birbiriyle 

ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Pek çok araştırmacı, aynı travmaya maruz 

kalan çocuklarla, anne-babalarının birbiriyle uyumlu tepkiler verdiğini ortaya 

koysa da, çocuk ve anne-babanın tepkileri arasında ilişki olmadığını öne 
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süren çelişik bulgular da söz konusudur (Landolt, Vollrath, Ribi, Gnehm ve 

Sennhauser, 2003).  

Araştırmaların öne sürdüğü bir başka bilgi de, anne-babalarda ortaya çıkan 

travma sonrası stres belirtilerinin, genellikle çocuklarındaki belirtilerden daha 

şiddetli olduğudur. Kronik hastalık durumunda, belirtilerin ortaya çıkmasında 

etkili olan travmatik stres kaynağının tam olarak ne olduğu kesinleşmemiş 

olsa da, algılanan yaşamsal tehdidin travmatik etkisi üzerinde sıklıkla 

durulmaktadır. Anne ve babaların olası bir yaşamsal tehdide ilişkin 

farkındalıkları, çoğunlukla bilişsel gelişimleri ölümü tam olarak kavramak için 

yeterli olmayan çocukların farkındalıklarından daha yüksektir. Bu durum, 

çocukların travma sonrası stres belirtilerinin anne-babalarına göre daha az 

olmasının bir açıklaması olabilir (Landolt, Vollrath, Ribi, Gnehm ve 

Sennhauser, 2003). 

Sonuç olarak, çocuk ve anne-babaların stres belirtileri arasındaki ilişki henüz 

tam olarak kesinlik kazanmamıştır ve bu konuda daha fazla araştırmaya 

gereksinim duyulmaktadır (Landolt, Vollrath, Ribi, Gnehm ve Sennhauser, 

2003). 
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1.5. Çocukluk Dönemi Kronik Hastalıklarına Psikolojik Uyumu 

Yordamada Sistem Yaklaşımı ve Sosyal-Ekolojik Yaklaşım 

Çerçevesinde Oluşturulan Kavramsal Model 

Kronik hastalığı olan çocuklarda ve ailelerinde psikopatoloji olasılığını arttıran 

risk etkenleri ile ailenin uyumuna katkıda bulunan koruyucu etkenleri 

açıklamaya yönelik çeşitli kavramsal modeller geliştirilmiştir. Bu modellerde 

çoğunlukla, hastalığa ilişkin değişkenlerle, bireysel ve ailesel/çevresel 

özelliklerin, psikolojik uyumu yordamak üzere ne şekilde etkileştiğine 

bakılmaktadır (Lavigne ve Faier-Routman, 1993). Araştırmalarda kullanılan 

kavramsal modeller incelendiğinde, kronik hastalığa uyumla ilişkili etkenlerin 

üç grupta toplanabileceği görülmektedir: (1) Çocuğun bireysel özellikleri 

(örneğin, kişilik özellikleri), (2) Hastalığın Özellikleri (örneğin, şiddeti, 

işlevsellik düzeyine etkisi, içerdiği yaşamsal tehdit) (3) Kişilerarası ve sosyal-

ekolojik etkenler (örneğin, başaçıkma tarzı, aile işleyişi, aile yapısı, sosyal 

destek vb.) (Eiser, 1989; Kazak, 1989; Majnemer, Limperopoulos, Shevell, 

Rohlicek, Rosenblatt ve ark., 2006; Midence, 1994). Modellerde, hastalığa 

özgü bileşenler ve psikososyal stres kaynakları risk etkenleri olarak 

tanımlanırken; aile işleyişi, sosyal destek ve başaçıkma stratejileri koruyucu 

etkenler olarak tanımlanmakta ve risk etkenleriyle, koruyucu etkenlerin 

birleşiminin uyumu belirlediği ileri sürülmektedir (Lavigne ve Faier-Routman, 

1993). 

Kavramsal modeller, kronik hastalığı olan çocuklarda gözlenen travma 

sonrası stres tepkilerini anlamaya yönelik olarak da kullanılmaktadır. Bu 
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modeller aracılığıyla, travma sonrası stres tepkilerinin çocuğun bireysel 

özellikleri, hastalığın doğası ve ciddiyeti, çocuğun ve ailenin sosyal destek 

ağı ve başaçıkma kaynakları ile ilişkili olduğu saptanmıştır (Barakat, Kazak, 

Meadows, Casey, Meeske ve ark., 1997).  

Kronik hastalıkların çocuklar ve aileleri üzerindeki psikososyal etkilerini 

inceleyen modeller, çocuğun bireysel özellikleri, hastalığa özgü değişkenler 

ve ailesel/sosyal değişkenlerin, çocukların uyumu ile ilişkili olduğunu ortaya 

koymakla birlikte; bu değişkenlerin tek tek ya da kümeler halinde görece 

yordayıcılık düzeylerine yeterince odaklanmamışlardır. Bu tür kavramsal 

modellerin geliştirilmesi, test edilmesi, yenilenmesi ve yeniden test edilmesi, 

çocukluk dönemi kronik hastalıklarına ve bu hastalıklara uyumda risk 

etkenleri ve koruyucu etkenlere yönelik anlayışı ilerleteceği belirtilmektedir 

(Lavigne ve Faier-Routman, 1993). Geliştirilecek olan kavramsal modellerin, 

daha bilgi verici olabilmesi açısından, hem kronik hastalığı olan çocuk ve 

ailesine ilişkin değişkenleri, hem de bunlar arasındaki karşılıklı etkileri 

birarada ele alması önerilmektedir (Hinds, Burghen, Haase ve Phillips, 2006).  

Bu çalışmada, çocukluk dönemi kronik hastalıklarının psikososyal yönlerine 

ilişkin önceki yazın bilgisinin ve uyuma yönelik olarak sunulan modellerin 

incelenmesi sonucunda oluşturulan kapsamlı bir kavramsal model 

önerilmektedir (�ekil 1.2). Bu model sistem yaklaşımı ve sosyal-ekolojik 

yaklaşımı temel almaktadır. Sistem yaklaşımına dayanan bir modelde aileyi 

bir bütün olarak görmek ve tek tek bireylerden çok onlar arasındaki etkileşime 

odaklanmak gerekmektedir. Doloayısıyla, önerilen kavramsal model, kronik 
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hastalığın yalnızca çocuğun uyumu ile değil, aynı zamanda anne-babanın ve 

bir bütün olarak ailenin uyumu ile ilgilenmektedir. Sosyal-ekolojik yaklaşım 

ise, çocuğun içinde bulunduğu çoklu çevrelerden bağımsız olarak ele 

alınamayacağına vurgu yapmaktadır. Buradan yola çıkarak, önerilen 

kavramsal model, çocuk ve ailesi açısından önemli iki sosyal-ekolojik 

değişken olan aile işleyişi ve sosyal desteği kapsayacak şekilde 

oluşturulmuştur. 

Bu modelde, kronik hastalık bir psikolojik travma olarak kabul edilmektedir. 

Yazın incelendiğinde, travmatik bir yaşantının ardından kendini gösteren 

başlıca iki psikolojik sorunun travma sonrası stres belirtileri / bozukluğu ve 

depresyon olduğu görülmektedir (Mcquaid, Pedrelli, McCahill ve Stein, 2001; 

O’Donnell, Creamer ve Pattison, 2004; Rundell, Ursano, Holloway ve 

Silberman, 1989; Shalev, Freedman, Peri, Brandes, Sahar ve ark., 1998) 

Kronik hastalığa uyumu ele alan araştırmalar, kronik hastalığı olan çocuklar 

ve anne-babalarında da, travma sonrası stres ve depresyon belirtileri 

gözlendiğine işaret etmektedir (Orto ve Power, 2007; Pelcovitz, Goldenberg-

Libov, Mandel, Kaplan, Weinblatt ve ark., 1998). Dolayısıyla, önerilen model, 

hastalığa psikolojik uyumu travma sonrası stres ve depresyon belirtileri 

çerçevesinde ele almaktadır. 
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�ekil 1.2. Sistem Yaklaşımı ve Sosyal-Ekolojik Yaklaşım Çerçevesinde Çocukluk Dönemi Kronik Hastalıklarının Psikososyal 

Etkilerini Yordamada Kavramsal Model

Demografik 
Özellikler

yaş, cinsiyet, 
eğitim durumu, 

aylık gelir

Hastalığın  
Nesnel 

Özellikleri

hekimin 
nesnel

değerlendirmesi

Sosyal-
Ekolojik

Değişkenler

-anne, baba 
ve 

çocuğun sahip 
olduğu sosyal 

destek
-aile işleyişi

Öznel Algılar

anne, baba 
ve çocuğun 

hastalığa ilişkin 
öznel algıları

Depresyon Belirtileri

(Anne, baba, çocuk)

Travma Sonrası Stres Belirtileri

(Anne, baba, çocuk)

KAVRAMSAL MODEL

UYUM

Risk Etkenleri ve Koruyucu Etkenler

Çocuğun 
Bireysel 

Özellikleri

benlik algısı
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Kavramsal modelde psikolojik uyumu yordayan değişkenlerin seçimi önceki 

kuramlar ve araştırmalara dayanılarak yapılmıştır. Ailelerin, travmaya 

verdikleri tepkileri etkileyen etkenlerin çoklu ve karmaşık olduğunu varsayan 

bu kavramsal model içinde sırasıyla demografik özellikler (yaş, cinsiyet, 

eğitim durumu vb.), hastalığın nesnel özellikleri (hastalığın ciddiyeti, süresi, 

prognozu, tedavinin yoğunluğu, yaşamı tehdit eden yaşantılar, hastalığın 

çocuğun işlevsel durumuna etkisine ilişkin olarak hekimin nesnel 

değerlendirmeleri); sosyal-ekolojik değişkenler (aile işleyişi, sosyal destek); 

hastalığa ilişkin öznel algılar (anne, baba ve çocuğun hastalığa yönelik öznel 

algıları: algılanan yaşamsal tehdit, tedavinin algılanan zorluğu/ağırlığı),  ve 

çocuğun benlik algısı yer almaktadır. 

Aşağıda, kavramsal model içinde yer alan değişkenler, modelde yer alış 

sıralarına göre sunulmaktadır. 

 

1.5.1. Demografik Özellikler 

Modelde yer alan ilk değişken grubu demografik özelliklerdir. Bu grup 

içerisinde çocuğun cinsiyeti, anne, baba ve çocuğun yaşı, eğitim durumları ve 

ailenin aylık geliri yer almaktadır. Literatürde, sosyodemografik özelliklerin 

uyumla ilişkisini ortaya koyan çok sayıda çalışma ye almaktadır (Speechly ve 

Noh, 1992; Van Dongen-Melman, Pruyn, De Groot, Koot, Hahlen ve ark., 

1995, Vessey, 1999). Çocuğa ve ailesine ilişkin demografik özelliklerin, 

modelde ilk sırada yer almasının nedeni, bu özelliklerin, modelde yer alan 

tüm diğer değişkenleri etkileyebilecek olmasıdır.  
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1.5.2. Hastalığın Nesnel Özellikleri 

İlgili yazında, hastalığa ilişkin özelliklerin her birinin, ailenin başaçıkması ve 

uyumu adına önemli doğurgulara sahip olduğu dile getirilmektedir (Kazak, 

1989). Bu nedenle hastalığa ilişkin özellikler modelde ikinci sıraya 

yerleştirilmiştir. Bu grupta yer alan değişkenler, bir kısmı hastalığın ciddiyeti, 

prognozu, tedavinin yoğunluğu, yaşamı tehdit eden yaşantılar, hastalığın 

çocuğun işlevsel durumuna etkisi gibi çocuğu izleyen hekim tarafından 

nesnel ölçütler doğrultusunda değerlendirilen özellikleridir. 

1.5.3. Sosyal-Ekolojik Değişkenler 

Psikolojik uyum açısından önemli iki yordayıcı olan aile işleyişi ve sosyal 

destek (Eiser, Hill ve Vance, 2000), modelde sosyal-ekolojik değişkenler 

grubu altında üçüncü sırada yer almaktadır. Yazında, çocuktaki kronik 

hastalığın, aile işleyişi üzerine etkilerinden söz edilmektedir (Gerhardt, 

Walders, Rosenthal ve Drotar, 2003). Aynı zamanda, aile işleyişi, çocuk ve 

ailesinin kronik hastalığa uyumunda en önemli aracı değişkenlerden biridir 

(Canam, 1993). Aile işleyişi, ailenin hastalıkla baş etme biçimini 

şekillendirmektedir. Benzer biçimde, kronik bir hastalık, aileyi sosyal destek 

kaynaklarını harekete geçirmeye yönlendirebileceği ve çevreden aileye 

sosyal destek akışını harekete geçirebileceği gibi, ailenin sosyal yalıtımına, 

dolayısıyla sosyal destekten yoksun kalmasına da neden olabilir (Shinn, 

Lehmann ve Wong, 1984). Gerek aile işleyişinin gerekse aile bireylerinin 

sosyal destek akışının hem demografik özellikler hem de hastalığın 
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özelliklerinden etkilenebilme olasılığı nedeniyle, modelde bu değişkenlerden 

sonra gelmektedir. 

Modelde, sosyal-ekolojik değişkenlere hastalığın nesnel özellikleri ile 

hastalığa ilişkin öznel algılar arasında yer verilmesinin bazı kuramsal 

gerekçeleri bulunmaktadır.  Bu, gerekçe şu şekilde özetlenebilir:  

Lazarus ve Folkman (1984) tarafından öne sürülen “Stres ve Başaçıkma” 

modeline göre, bir olay ancak öyle algılandığı durumda stres vericidir. Kişinin 

başına gelen bir olaya ilişkin algısının oluşmasında ise, bireysel ve çevresel 

etkenler rol oynar. Olası bir stres kaynağı karşısında, kişilerin vereceği tepki 

birincil ve ikincil değerlendirmeyi kapsayan ikili bir süreç izlemektedir. Stres 

kaynağı ortaya çıktığında, kişi önce bu durumun kendisi için bir tehdit 

oluşturup oluşturmadığını anlamaya çalışır. Bu ilk aşama, birincil 

değerlendirme olarak tanımlanmaktadır. Ancak, kişinin söz konusu durum 

karşısında vereceği tepki daha çok ikincil değerlendirme sonucunda 

belirlenmektedir. İkincil değerlendirme sırasında kişi, içsel ve dışsal 

kaynaklarını gözden geçirerek, bu olası tehdit kaynağının üstesinden gelip 

gelemeyeceğini sorgulamaktadır. Beresford’a (1994) göre, kişinin tehdide 

yönelik algısının oluşmasında sosyal-ekolojik başaçıkma kaynakları çok 

belirleyicidir. Sosyal destek gibi sosyal-ekolojik kaynaklar, kişinin durumu 

daha başaedilebilir görmesini sağlayacağı için, algılanan tehdit düzeyi 

azalacaktır.  

Bu açıdan bakıldığında, bu modelde de kronik hastalık (hastalığın nesnel 

özellikleri) olası bir stres kaynağını temsil etmektedir. Lazarus ve Folkman’ın 
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görüşlerini benimseyen araştırmacılar (örneğin, McGaugh, 2005), aile 

bireylerinin kronik hastalığa yönelik öznel algılarının da büyük ölçüde ailesel 

ve çevresel koşullara göre biçimlendiği söylemektedirler.  Bu nedenle, 

hastalığın nesnel özellikleri, sosyal-ekolojik değişkenler ve hastalığa ilişkin 

öznel algılar, önerilen kavramsal modelin içine birbirini izleyen bir sıra 

içerinde alınmışlardır. 

 

1.5.4. Hastalığa ilişkin Öznel Algılar 

Son zamanlarda çocukluk dönemi kronik hastalıklarının, tüm diğer travmatik 

yaşantılarda olduğu gibi, gerçekte varolan özelliklerinden çok algılanan 

özelliklerinin psikolojik uyum açısından yordayıcı değere sahip olduğu ileri 

sürülmekte  (kaynak eklenecek) ve hem çocuklar hem de anne-babalarının 

hastalığa ilişkin algılarının psikolojik uyumu yordayan değişkenler olarak 

araştırılması gerektiği vurgulanmaktadır (Vessey, 1999). Dolayısıyla, 

hastalığa ve tedavisine ilişkin çocuk ve anne-baba tarafından algılanan 

özellikler de model içine alınmıştır. 

 

1.5.5. Çocuğun Benlik-Algısı 

Benlik algısı, kronik hastalık durumunda psikolojik uyumu yordamaya yönelik 

olarak çocuğa ilişkin sıklıkla incelenen bireysel özellikler arasındadır (Chiang, 

Huang ve Fu, 2006; Yan, Kantawang ve Yinghua, 1999). Çocuğun benlik-

algısı, hastalığa ilişkin stres kaynaklarıyla ne şekilde başettiği ve psikososyal 
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işlevselliği ile ilişkili bulunmuştur (Mitchell ve Murdock, 2005). Aynı zamanda, 

bu konuda tam bir görüşbirliği sağlanamasa da, benlik algısının, kronik 

hastalıktan olumsuz etkilendiğine yönelik bulgular da söz konusudur (Turner-

Henson, 1994). Benlik-algısı, çocuğun başkalarıyla etkileşimleri sonucunda 

oluşmakta ve pekişmektedir (Evans, 2004). Bu nedenle, modelde sosyal-

ekolojik değişkenlerden sonra yer almaktadır. 

1.6. Araştırmanın Önemi  

Çocukluk dönemi kronik hastalıkları, ruh sağlığı çalışanlarının araştırma ve 

müdahale becerilerini, psikososyal kuramlar çerçevesinde 

uygulayabilecekleri bir alanı oluşturmaktadır Kazak, 1989). Çocuğa bir kronik 

hastalık tanısı konduktan sonra, yaşamsal bir tehdit içersin ya da içermesin, 

çocuklar, ergenler ve aileleri için dayanılması güç bir durumdur (Erermiş ve 

Tamar, 1997). Çocukluk dönemi kronik hastalıklarında, psikolojik uyuma 

yönelik sorunlar, çocukta tanı koyulabilen bir psikolojik rahatsızlık 

olmamasına karşın, önemli bir açmaz durumuna gelebilmektedir (Kazak, 

1989). Bu nedenle, çocuk ve ergen ruh sağlığı yazınında, kronik hastalıklar 

ve psikososyal boyutlarına ilişkin çok sayıda araştırma bulunmaktadır 

(Bachanas, Kullgren, Schwartz, Lanier, McDaniel ve ark., 2001).  

Çocukluk dönemi kronik hastalıklarını psikososyal açıdan ele alan yazın 

incelendiğinde, araştırmaların genellikle şu konuları inceledikleri görülmüştür: 

(a) Kronik hastalığı olan çocuklarda psikiyatrik belirtilerin (örneğin, kaygı, 

depresyon, yeme bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu) yoğunluğu ve 

belirtilerin gelişmesinde rol oynayan yordayıcı etmenler, (b) Kronik hastalığı 
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olan çocuklarda psikolojik (duygusal, davranışsal, bilişsel, uyumsal), sosyal 

ve nöropsikololik işlevsellik düzeyi ve sağlıklı çocuklarla karşılaştırılması, (c) 

Farklı kronik hastalıkları olan çocukların davranış sorunlarının 

karşılaştırılması, (d) Kronik hastalığı olan çocuklarda benlik-kavramı, benlik-

saygısı, kendilik algısı ve bunları etkileyen etmenler, (e) Kronik hastalığı olan 

çocuklar ve ailelerinde hastalık algısı; hastalığın geçekte varolan ve algılanan 

şiddetinin ruhsal durumları üzerindeki etkisi, (f) Kronik hastalığı olan 

çocuklarda geleceğe yönelik beklentiler, (g) Medikal tedavinin bilişsel işlevler 

üzerindeki etkisi, (h) Çocuklara sağlanan hizmetin anne-babalar tarafından 

değerlendirilmesi, (ı) Kronik hastalığı olan çocuklarda psikoterapötik 

müdahalelere gereksinim duyulup duyulmadığı, (j) Ev ortamı, aile işleyişi ve 

sosyal desteğin, hastalığa uyum ve bilişsel işlevler üzerindeki yordayıcı etkisi, 

(k) Çocuktaki kronik hastalığın aile yaşamı üzerindeki etkileri; ailelerin 

yaşadığı psikososyal sorunlar, stres ve risk etmenleri ve ailelerin hastalığın 

etkilerine uyumu, (l) Kronik hastalığı olan çocukların anne-baba ve 

kardeşlerinin psikososyal işlevsellikleri ve kronik hastalığı olmayan çocukların 

aileleri ile karşılaştırılması, (m) Algılanan sosyal desteğin anne-babaların 

iyilik durumu üzerindeki etkisi, (n) Ailelerin çocuğun bakımında yaşadıkları 

zorluklar, (o) Ebeveynlerdeki psikopatoloji ile çocuklardaki psikososyal 

işlevsellik arasındaki ilişki, (p) Çeşitli psikososyal modellerin (stres ve 

başaçıkma modeli, sistem yaklaşımı, sosyal-ekolojik uyum modeli, risk-

sağlamlık modeli) kronik hastalığı olan çocuklarda uygulanabilirliği (Gökler, 

2004). 
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Görüldüğü üzere, çocukluk dönemi kronik hastalıklarının ailenin ya da aile 

üyelerinin psikososyal uyumuyla bağlantılı olan pek çok yönü çeşitli 

araştırmalarda farklı açılardan ele alınmıştır. Ancak, psikososyal uyumla 

ilişkili değişkenlerin kapsamlı bir kavramsal model içinde ele alındığı 

çalışmaların sayısı oldukça azdır.  Bu çalışmada, çocukluk dönemi kronik 

hastalıklarının psikososyal yönlerine ilişkin önceki yazın bilgisinin ve uyuma 

yönelik olarak sunulan modellerin incelenmesi sonucunda sistem yaklaşımı 

ve sosyal-ekolojik yaklaşımı temel alarak oluşturulan kapsamlı bir kavramsal 

model önerilmektedir.   

Son yıllarda kronik hastalığı olan çocuklar ve aileleri ile ilgili çalışmaların 

sayısında artış olmasına karşın, bu çalışmalarda kullanılan araştırma 

yöntemleri ve sonuçlara yönelik tartışmalar sürmektedir (Baysal 1993). Bu 

alandaki çalışmalar gözden geçirildiğinde, gözlenen belli başlı sınırlılıklar 

şunlar olmuştur: 

1. Örnekleme ilişkin sınırlılıklar (küçük örneklem sayısı vb.) 

2. Ölçme araçları ve veri toplama yöntemine ilişkin sınırlılıklar: (a) Kronik 

hastalığı olan çocuk ve ergen popülasyonunda kullanmak üzere uygun ölçme 

araçlarının eksikliği; (b) Kullanılan ölçeklerin kronik hastalık yaşantılarının 

özgül yönlerini saptamada yeterince duyarlı olmaması; (c) Kullanılan 

ölçeklerin bir kısmının yetişkinlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş olması, 

çocuklar için normların sınırlı olması; (d) Ebeveynlerin yalnızca birinden bilgi 

alınması; (e) Araştırmalarda, kronik hastalığa ilişkin bilgilerin kendini 

değerlendirmeye dayalı ölçeklerden elde edilmesi ve hastaların klinik 
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/medikal özelliklerine ve ilişkin bilginin yeterince sağlanamaması; dolayısıyla 

elde edilen verilerin çocuk ve ergenlerin psikososyal gelişimleri açısından 

önemli etkenler olan hastalığın şiddeti, seyrine yönelik bilgi içermemesi 

3. Desenden Kaynaklanan Sınırlılıklar: (örneğin, boylamasına çalışmaların 

azlığı) 

4. Kronik hastalıklarla başaçıkmayı olumsuz etkileyen risk etkenleri üzerine 

yoğunlaşmış olması, çocukları ve aileleri dayanıklı kılan sağlamlık etkenleri 

üzerine geniş ölçekli araştırmaların eksikliği (Gökler, 2004). 

Bu alanda çalışan araştırmacılar, varolan araştırmaların sınırlılıklarından yola 

çıkarak, ileriye dönük önerilerinde, (a) test edilen modellere, aile 

ortamına/işleyişine ilişkin değişkenlerin eklenmesi, (b) kavramsal modellerin 

farklı kronik pediyatrik popülasyonlarla sınanarak geliştirilmesi, (c) 

demografik özellikler ve hastalığa ilişkin özellikler/etkenler ve risk etkenlerinin 

daha kapsamlı ve sistematik olarak incelenmesi, (d) tüm aile sisteminin 

incelenmesi, aile bireylerinin tümünden bilgi toplanması, (e) farklı kronik 

hastalıklarda, uyumu etkileyen farklı değişken örüntülerinin incelenmesi ve 

(n) sistem yaklaşımı, gelişimsel yaklaşımın daha fazla temel alınması 

gerekliliği üzerinde durmaktadırlar (Gökler, 2004). 

Bu çalışma, önceki çalışmalara ilişkin tüm bu değerlendirmeler ve ileriye 

dönük öneriler göz önüne alınarak planlanmaya çalışılmıştır. Önceki 

araştırmalarda sözü edilen sınırlılıklardan kaynaklı eksikliklerin, bu çalışmada 

olabildiğince tamamlanmasına özen gösterilmiştir. 
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Kronik hastalık, ailenin yaşam döngüsündeki ritmi bozar; yaşamın 

sürekliliğine ilişkin inancı zedeler. Ailenin geçmişi, bugünü ve geleceği 

arasında bir devamlılık ve bağlantı taşıyan yaşam çizgisinin ortasında bir 

boşluk yaratır; geçmiş ile gelecek arasındaki bağlantıyı koparır (Pynoos ve 

Nader, 1993). Bu çalışma kapsamında incelenen kavramsal modelde yer 

alan değişkenlerin bir kısmının aile bireylerinin kronik hastalık sonrası 

yaşama uyumları açısından ailenin psikososyal uyumu açısından koruyucu 

etkenleri, bir kısmının da risk etkenlerini oluşturacağı düşünülmektedir. 

Modelin sınanmasıyla, çocuk, ergen, anne-babalar ve br bütün olarak ailenin 

psikolojik uyumunu olumlu ya da olumsuz yönde yordayan değişkenler 

belirlenebilecektir. Elde edilecek bulguların, kronik hastalığı olan çocuklar ve 

ailelerine yönelik psikososyal müdahalelerin planlanmasına yönelik önemli 

doğurguları olacağına inanılmaktadır. 

 

1.7. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma, tüm aile için travmatik bir yaşantı olarak ele alınan çocukluk 

dönemi kronik hastalıklarının, ailelerin psikolojik uyumu üzerine etkisini 

incelemek üzere tasarlanmıştır. Araştırmanın amacı, sistem yaklaşımı ve 

sosyal-ekolojik yaklaşım çerçevesinde oluşturulan kavramsal modele dayalı 

olarak, ailelerin çocukluk dönemi kronik hastalıklarına psikolojik uyumunun 

yordanmasıdır.  

Araştırmanın temel hipotezi, kavramsal modelde yer alan beş grup 

değişkenin her birinin, model içerisinde uygun sırada yerleştirildiğinde, hem 
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çocuk hem de anne ve babanın psikolojik uyumundaki (travma sonrası stres 

ve depresyon belirtileri)  varyansa katkıda bulunacağı yönündedir.  

Ayrıca, aşağıda yer alan şu sorulara yanıt aranacaktır: 

(1) Kavramsal modelde yer alan değişkenler arasında nasıl bir ilişki söz 

konusudur? 

(2) Kronik hastalığı olan çocuklar ve anne-babalarının hastalığa ilişkin 

öznel algıları farklılık göstermekte midir?  

(3) Kronik hastalığı olan çocuklar ve anne-babalarında depresif belirtiler 

ve travma sonrası stres belirtileri ne düzeyde görülmektedir? 

(4) Kronik hastalığı olan çocukların anne ve babaları arasında modelde 

kapsanan değişkenler açısından farklılık bulunmakta mıdır?  

(5) Farklı tanı gruplarında yer alan çocuklar ve aileleri, modelde kapsanan 

değişkenler açısından farklılık göstermekte midir? 
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BÖLÜM 2 

YÖNTEM 

 

2.1. Örneklem 

Araştırmanın örnekleminde bir kronik hastalık tanısı nedeniyle çocuk sağlığı 

ve hastalıkları (pediyatri) kliniklerinde izlenmekte olan 12-18 yaş arası 125 

çocuk / ergen ve anne-babaları yer almaktadır. Aileler, Hacettepe 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Çocuk Hastanesi ve Ankara Dışkapı Eğitim Hastanesi’nin çocuk sağlığı ve 

hastalıkları kliniklerinden amaca yönelik örneklem yoluyla seçilmişlerdir. 

Örneklemin oluşturulmasında bazı kapsama ölçütleri göz önünde 

bulundurulmuştur: (a) Çocuk ya da ergenin, çalışmanın giriş bölümünde 

aktarılan biçimiyle kronik hastalık tanımına uygun bir kronik fiziksel hastalık 

tanısı almış olması; (b) Yaygın gelişimsel bozukluklar spektrumu içinde yer 

alan ya da zihinsel gerilik, noröpsikiyatrik bozukluklar ve psikoz gibi, 

araştırma kapsamında kullanılan ölçekleri uygun biçimde doldurmasını 

engelleyecek bir tanısının bulunmaması; (c) Çocuk ya da ergenin, anne ve 

babasıyla birlikte yaşıyor olması; (d) Anne-babanın boşanmamış ve bir arada 

yaşıyor olması. 

Çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniklerinden, araştırmanın örnekleminde yer 

alması olası olan yaklaşık 229 ailenin iletişim bilgilerine ulaşılmıştır. Bu 

ailelerden 45’ine hastane kayıtlarından elde edilen iletişim bilgileri, 
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çalışmanın yapıldığı tarihte geçerli olmadığı için ulaşılamamıştır. Ulaşılabilen 

184 aileden 39’unda anne, baba ve çocuktan en az birisi çeşitli nedenlerle 

araştırmaya katılmayı reddetmiştir. Aileler tarafından öne sürülen nedenler 

arasında çocuğun hastalığı konusunda bilgi sahibi olmaması, ailenin çocuğu 

duygusal açıdan zorlamaktan çekinmesi, ailenin anket formunu doldurmaya 

zaman ayıracak durumda olmaması, anne ya da babanın ailenin araştırmaya 

katılmasını onaylamaması, bu araştırmanın sonuçlarının doğrudan 

kendilerine ya da çocuklarına yönelik bir yarar sağlamayacağını düşünmeleri 

yer almaktadır. Bazı aileler ise herhangi bir neden belirtmeksizin, araştırmaya 

katılmayı reddetmişlerdir. Ailelerden 3’ü anne-babanın boşanmış olması, 2’si 

anne ya da babanın sağ olmaması, 2’si çocuğun anne-babasıyla birlikte 

yaşamıyor olması, 2’si çocukta anket formunu doldurmasını engelleyecek bir 

psikiyatrik, psikolojik ya da nörolojik sorunun bulunması nedeniyle, örneklem 

dışında bırakılmıştır. Örneklem içine alınan ailelerden, 4’ü sonradan 

araştırmadan çekilmeye karar vermiş; 6’si kendilerine verilmiş olan anket 

formlarını geri getirmemiş; 1’i ise bu süreçte hasta ergenin kaybedilmesi 

nedeniyle araştırmadan ayrılmak durumda kalmıştır. Çeşitli nedenlerle 104 

ailenin elenmesi sonucunda, araştırmanın örnekleminde 125 ergen ve anne-

babaları yer almıştır. Bu ailelere ilişkin betimsel özellikler Çizelge 2.1’de 

sunulmaktadır. 
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Çizelge 2.1. Araştırmada Yer Alan Ailelerin Betimsel Özellikleri 

n = 125  

Aile Tipi               

       Çekirdek   % 83 

       Geniş   % 17 

Sosyo-ekonomik düzey (gelir düzeyi)  

       Düşük   % 40 

       Orta   % 56 

       Yüksek   % 4 

En uzun yaşanan yer  

       Metropol   % 55 

       İl   % 25 

       İlçe   % 10 

       Köy   % 10 

 

Çocuk/ergen, anne ve baba örneklemelerine yönelik ayrıntılı bilgi aşağıda 

aktarılmaktadır: 

 

2.1.1. Çocuk/Ergen Örneklemi 

Çocuk/ergen örneklemi, kronik bir hastalık tanısı nedeniyle çocuk sağlığı ve 

hastalıkları kliniklerinde izlenmekte olan, 31’i kız, 94’ü erkek olmak üzere 125 

çocuk/ ergenden oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları 12-18 arasında 

değişmekte olup, yaş ortalaması 14.25’tir. Örneklemde yer alan 

çocuk/ergenlerin %83’ü çekirdek aileleriyle, %17’si ise geniş aileleriyle birlikte 

yaşamaktadırlar. Çocuk/ergenlerin yaklaşık %12’si tek çocuktur; yaklaşık % 

88’inin ise başka kardeşleri vardır. Katılımcıların eğitim durumuna 

bakıldığında yaklaşık %54’ünün (n=68) ilköğretim öğrencisi, %30’unun 
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(n=37) lise öğrencisi, %2’sinin (n= 3) ilköğretim mezunu, %6’sının (n=7) lise 

mezunu, %3’ünün(n=4) ilköğretim terk, %4’ünün (n=5) ise lise terk olduğu 

görülmektedir.  

Örneklem içerisinde hem görece yeni tanı almış olan hastalar (% 1, n=1), 

hem tedavi sürecinde olan hastalar (%92, n=115), hem tedavisi 

tamamlanmış ancak kontrol altında tutulan hastalar (% 5, n=6), hem de 

terminal dönemdeki hastalar  (% 2, n= 3)  yer almaktadır. Çocukların %26’sı 

hematolojik hastalıklar (lösemi, talasemi, apilastik anemi) %16’sı nörolojik 

hastalıklar (Duchenne müsküler distrofi, spinal müsküler atrofi), %15’i 

nefrolojik hastalıklar (kronik böbrek yetmezliği), %13’ü göğüs hastalıkları 

(kistik fibrozis), %11’i solunum yolları hastalıkları (astım), %7’si kardiyolojik 

hastalıklar (konjenital kalp ve damar hastalıkları), %6’sı endokrinolojik 

hastalıklar (diyabet, büyüme hormonu eksikliği), %6’sı gastroenterolojik 

hastalıklar (Burkitt lenfoma, siroz, familyal polipozis, çölyak) ve %3’ü 

onkolojik hastalıklar (rabdomyosarkom, nöroblastoma) gurubu içerisinde bir 

tanıya sahiptir. Bu hastalıklara ilişkin kısa açıklamalar Ek 1’de sunulmaktadır. 
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Çizelge 2.2. Çocuk / Ergen Örnekleminin Betimsel Özellikleri  

n = 125  

Yaş aralığı 12-18 

Yaş ortalaması 14.25 

Cinsiyet  

        Kız   % 25 

        Erkek   % 75 

Eğitim durumu  

        ilköğretim öğrencisi   % 54 

        lise öğrencisi   % 30 

        üniversite öğrencisi   % 1 

        ilköğretim mezunu   % 2 

        lise mezunu   % 6 

        ilköğretim terk   % 3 

        lise terk   % 4 

Hastalığın aşaması  

        kriz dönemi   % 1 

        kronik dönem   % 92 

        terminal dönem   % 2 

        iyileşme dönemi   % 5 

Tanı  

        hematolojik hastalıklar   % 24 

        nörolojik hastalıklar   % 16 

        nefrolojik hastalıklar   % 15 

        göğüs hastalıkları   % 13 

        astım ve alerjik hastalıklar   % 11 

        kardiyolojik hastalıklar   % 7 

        endokrinolojik hastalıklar   % 6 

        gastroenterolojik hastalıklar   % 6 

        onkolojik hastalıklar   % 3 

Psikolojik yakınmalar    

         tanı öncesi   % 6 

         tanı sonrası   % 30 

Önceki Travmalar    

         tek bir travmatik yaşantı                             % 31 

         birden fazla travmatik yaşantı   % 6 
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Anne ve babadan alınan bilgilere göre, örneklemdeki çocukların %6’sının 

kronik hastalık tanısından önce, %30’unun ise tanı sonrasında bir takım 

psikolojik yakınmaları bulunmaktadır. Bu çocukların %37’si, kronik hastalık 

dışında bir ya da birden fazla travmatik yaşantıyla karşı karşıya kalmışlardır. 

Çocuk / ergen örnekleminin betimsel özelliklerine ilişkin sayısal değerler 

Çizelge 2.2’de sunulmaktadır. 

 

2.1.2. Anne Örneklemi 

Örneklem, 125 anneden oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları 25-51 arasında 

değişmektedir. Katılımcıların eğitim durumuna bakıldığında  %2’sinin (n=2) 

okur yazar, %46’sının (n= 56) ilkokul mezunu, %20’sinin (n=24) ortaokul 

mezunu, %15’inin (n=19) lise mezunu, %15’inin (n=19) üniversite mezunu, 

%2’sinin (n=3) yükseklisans mezunu olduğu görülmektedir Annelerin %23’ü 

çeşitli mesleklerde çalışmaktayken, %77’si ise evhanımıdır.  

Annelerin %9’u, çocuklarına kronik hastalık tanısı koyulmadan önce, %36’sı 

ise tanı sonrasında bir takım psikolojik yakınmalara sahip olduklarını 

bildirmişlerdir. Annelerin %44’ü, çocuklarındaki kronik hastalık dışında bir ya 

da birden fazla travmatik yaşantıyla karşı karşıya kalmışlardır. Anne 

örnekleminin betimsel özelliklerine ilişkin sayısal değerler Çizelge 2.3’de 

sunulmaktadır. 
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2.1.3. Baba Örneklemi 

Örneklem, 125 babadan oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları  31-59 arasında 

değişmektedir. Katılımcıların eğitim durumuna bakıldığında %20’sinin (n=25) 

ilkokul mezunu, %15’inin (n=19) ortaokul mezunu, %31’inin (n=38) lise 

mezunu, %32’sinin (n=39) üniversite mezunu, %2’sinin (n=3) ise 

yükseklisans mezunu olduğu görülmektedir. Babaların %82’si çeşitli 

mesleklerde çalışmaktayken, %18’i ise çalışmamakta ya da emeklidir.  

 

Çizelge 2.4. Anne ve Baba Örneklemlerinin Betimsel Özellikleri 

 Anne (n = 125) Baba (n =125) 

Yaş aralığı 25 – 51  31 – 59 

Yaş ortalaması 39.67  43.47   

Eğitim durumu     

      okur-yazar   % 2     --- 

      ilkokul mezunu   % 46   % 20 

      ortaokul mezunu   % 20   % 15 

      lise mezunu   % 15   % 31 

      üniversite mezunu   % 15   % 32 

      yükseklisans / doktora   % 2   % 2 

Mesleki durum       

      Çalışıyor   % 23   % 82 

      çalışmıyor / emekli   % 77   % 18 

Psikolojik yakınmalar       

      tanı öncesi   % 9   % 4 

      tanı sonrası   % 36   % 30 

Önceki Travmalar   

      tek bir travmatik yaşantı                             % 33   % 28 

      birden fazla travmatik yaşantı   % 11   % 24 
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Örneklemde yer alan babaların %4’ü, çocuklarına kronik hastalık tanısı 

koyulmadan önce, %30’u ise tanı sonrasında bir takım psikolojik yakınmalara 

sahip olduklarını bildirmişlerdir. Babaların %52’si, çocuklarındaki kronik 

hastalık dışında bir ya da birden fazla travmatik yaşantıyla karşı karşıya 

kalmışlardır. Baba örnekleminin betimsel özelliklerine ilişkin sayısal değerler 

Çizelge 2.4’te sunulmaktadır. 

 

2.2. Ölçme Araçları 

Araştırma verilerini toplamak amacıyla oluşturulan batarya, “Hekim Formu”, 

“Anne Formu”, “Baba Formu” ve “Egen Formu” olmak üzere dört ayrı form 

içermektedir (Çizelge 2.5). Her bir form içinde yer alan ölçme araçları ve 

psikometrik özellikleri bu bölümde ayrıntılı olarak aktarılmaktadır.   

 

2.2.1 Hekim Formu 

2.2.1.1. Hastalığın ve Tedavinin Nesnel Özellikleri – “Hekim Bilgi Formu”: 

Tanı, hastalığın ciddiyeti, süresi, prognozu, tedavinin ağırlığı, hastalığın ve 

tedavisinin yaşamı tehdit etme düzeyi, hastalığın çocuğun işlevsel durumuna 

etkisi gibi konularda, çocuğu takip eden hekimden nesnel bilgi almak üzere 

hazırlanmış olan 10 maddelik bir soru formudur. Bu alanda kullanılmak üzere 

iyi yapılandırılmış başka bir ölçme aracına rastlanılmadığı için, söz konusu 

form bu çalışmaya özgü olarak geliştirilmiştir. Formun hazırlanmasında, 

çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında, özellikle de çocukluk dönemi kronik 
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hastalıkları konusunda uzman hekimlerden danışmanlık alınmış; ayrıca ilgili 

alanda yapılmış diğer çalışmalarda benzer amaçla kullanılmış soru örnekleri 

incelenmiştir. Maddelerin oluşturulmasında özellikle, Rolland’ın (1987) 

tipolojisinde hastalıkları aileler üzerindeki psikososyal etkileri açısından 

sınıflandırmak üzere kullanılan değişkenler (hastalığın seyri, sonuçları ve 

işlevsellik düzeyine etkisi) dikkate alınmıştır. 

Hastalığın tanısı, ne kadar süre önce tanı koyulduğu ve hastalığın hangi 

aşamada olduğuna ilişkin sorulmuş olan üç madde dışında kalan yedi madde 

4 dereceli ölçek üzerinden yanıtlanmakta ve her madde 0-3 arasında puan 

almaktadır. Bu yedi maddeden alınan puanların toplamı da ölçekten alınan 

toplam puanı vermektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 21’dir. 

Alınan puanın yüksek olması, hastalığın nesnel ölçütlere göre 

değerlendirilmiş ağırlık düzeyinin yüksek olduğuna işaret etmektedir. Ölçeğin 

faktör yapısı ve psikometrik özelliklerine ilişkin bilgiye bulgular bölümünde yer 

verilecektir. Hekim Formu içerisinde yer alan ölçekler Ek 2’de sunulmaktadır.  

 

2.2.2. Anne ve Baba Formları 

Anne ve Baba Formlarının her ikisinde de aşağıda anlatılan aynı ölçme 

araçları yer almaktadır. Anne ve Baba Formları’nda yer alan ölçekler Ek 3’te 

sunulmaktadır. 
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2.2.2.1. Sosyo-Demografik ve Hastalığa İlişkin Bilgiler – “Kişisel Bilgi 

Formu”: Bu form, araştırmacı tarafından ilgili yazına dayanarak ve 

araştırmanın amacı göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Form içerisinde, anne 

ve babanın kendisine ilişkin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, sosyo-

ekonomik düzey (ailenin toplam gelir düzeyi, algılanan sosyo-ekonomik 

düzey), en uzun süre yaşanan yerleşim birimi, hanede yaşayan kişi sayısı, 

çocuk sayısı gibi demografik değişkenlere yönelik soruların yanı sıra, kronik 

hastalık tanısı almış olan ergenin demografik bilgilerine (yaş, cinsiyet, eğitim 

durumu) yönelik sorular da bulunmaktadır. Formun hastalığa ilişkin bilgileri 

araştıran bölümünde, çocuğun almış olduğu tanı, tanı aldığında kaç yaşında 

olduğu ve ne kadar zamandır tedavi gördüğüne yönelik sorular yer 

almaktadır. Ayrıca, çocuğun tanı almasından önce ve sonra anne / babanın 

kendisinin ya da tanı almış olan çocuklarının herhangi bir psikiyatrik/psikolojik 

sorunu bulunup bulunmadığını anlamaya yönelik sorular da yer almaktadır.   

 

2.2.2.2. Önceki Travmatik Yaşantılar – “Travmatik Yaşantılar Listesi”: 

Anne / babanın ve kronik hastalık tanısı almış olan çocuklarının başından 

geçmiş olabilecek ya da yakından tanık olmuş olabilecekleri olası travmatik 

yaşantıları öğrenmeye yönelik olarak hazırlanmış bir listedir. Listede anne  / 

baba ya da çocuğun kaza, yangın ya da patlama olayı, doğal afet, fiziksel 

saldırı, cinsel saldırı, çarpışma ya da savaş alanında bulunma, hapsedilme, 

işkenceye maruz kalma, yaşamı tehdit eden bir hastalık, sevilen ya da yakın 

birinin ani ve beklenmedik ölümü ya da bunların dışında kalan bir travmatik 
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yaşantı yaşayıp yaşamadıklarını anlamak üzere toplam 10 madde 

bulunmaktadır.  Anne / babadan hem kendisi hem de çocuğu için geçerli olan 

maddeleri işaretlemesi istenmektedir. 

 

2.2.2.3. Hastalığa ve Tedaviye Yönelik Öznel Algılar – “Hastalığa Yönelik 

Öznel Algılar Anne-baba Formu”:  Hastalık ve hastalığın gerektirdiği 

tedavinin anne ve baba tarafından ne şekilde algılandığını anlamak üzere 

hazırlanmış 11 maddelik bir soru formudur. Bu alanda kullanılmak üzere iyi 

yapılandırılmış başka bir ölçme aracına rastlanılmadığı için, söz konusu form 

bu çalışmaya özgü olarak geliştirilmiştir. Form, ilgili yazındaki bilgilerin ve 

benzer amaçla kullanılmış soru örneklerinin (örneğin, Hobbie, Stuber, 

Meeske, Wissler, Rourke ve ark., 2000) incelenmesi ve araştırmacının kronik 

hastalıklarla baş etmekte olan ailelere ilişkin klinik gözlemlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

Soru formunda, hastalığın ağırlık derecesi (“Çocuğunuzun hastalığı sizce ne 

derece ağır bir hastalıktır?”), yaşamı tehdit etme düzeyi (“Hastalığından 

dolayı çocuğunuzun başına kötü birşey geleceğinden korkar mısınız?”), 

anne-babanın kendisi, çocukları ve tüm aile için ne kadar kaygı verici olduğu 

(“Çocuğunuzun hastalığı sizi ne derece endişelendirmektedir?”, 

“Çocuğunuzun hastalığı, sizce çocuğunuzu ne derece 

endişelendirmektedir?”, “Çocuğunuzun hastalığı, sizce tüm ailenizi ne derece 

endişelendirmektedir?”), anne-babanın, çocuğun ve tüm ailenin gündelik 

yaşamını ne kadar etkilediği (“Çocuğunuzun hastalığı sizin gündelik 
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yaşamınızı ne kadar etkilemektedir?”, “Çocuğunuzun hastalığı sizce 

çocuğunuzun gündelik yaşamını ne kadar etkilemektedir?”, “Çocuğunuzun 

hastalığı sizce tüm ailenizin gündelik yaşamınızı ne kadar etkilemektedir?”) 

ve tedavinin anne-babanın kendisi, çocukları ve tüm aile için ne kadar 

zorlayıcı olduğu (“Çocuğunuzun tedavisi sizin için ne kadar zorlayıcıdır?”, 

“Çocuğunuzun tedavisi, sizce çocuğunuz için ne kadar zorlayıcıdır?”, 

“Çocuğunuzun tedavisi, sizce tüm aileniz için ne kadar zorlayıcıdır?”) 

konusunda anne-babanın öznel algılarını ölçen sorular bulunmaktadır. Her 

bir soru 3 dereceli ölçek üzerinden yanıtlanmakta ve 0-2 arasında puan 

almaktadır. Alınabilecek en yüksek puan 22’dir. Ölçekten alınan yüksek 

puan, hastalığın anne / baba tarafından algılan ağırlığının yüksek olduğuna 

işaret eder.   

 

2.2.2.4. Anne ve Babanın Sahip olduğu Sosyal Destek – “Çok Boyutlu 

Algılana Sosyal Destek Ölçeği (Gözden Geçirilmiş Formu)”: Çok Boyutlu 

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (Multidimensional Scale of Perceived Social 

Support) üç farklı kaynaktan alınan sosyal desteğin yeterliliğini öznel olarak 

değerlendiren, kullanımı kolay, kısa bir ölçektir (Zimet, Dahlem, Zimet ve 

Farley, 1988). On iki maddeden oluşan bir ölçekte, her madde 7-aralıklı bir 

ölçek kullanılarak derecelendirilmiştir. Her biri 4 maddeden oluşan desteğin 

kaynağına ilişkin “aile”, “arkadaş” ve “özel bir insan” olmak üzere 3 alt-ölçek 

içermektedir. Her alt ölçekteki dört maddenin puanlarının toplanması ile alt-

ölçek puanı ve bütün alt-ölçek puanlarının toplanması ile de ölçeğin toplam 
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puanı elde edilmektedir. Elde edilen puanın yüksek olması algılanan sosyal 

desteğin yüksek olduğunu ifade eder. Faktör analizi bu önerilen yapıyı çeşitli 

örneklemlerde desteklemiştir (Eker ve Arkar 1995a; Eker ve Arkar, 1995b; 

Kazarian ve McCabe, 1991; Zimet, Dahlem, Zimet ve Farley, 1988; Zimet, 

Powell, Farley, Werkman ve Berkoff, 1990). Ölçeğin ve altölçeklerin iç 

tutarlılığı (Eker ve Arkar 1995a; Kazarian ve McCabe, 1991; Zimet, Dahlem, 

Zimet ve Farley, 1988) ve test-tekrar test korelasyonları (Zimet, Dahlem, 

Zimet ve Farley, 1988) yeterli bulunmuştur. Geçerlik açısından, başka bir 

sosyal destek ölçeği ve bir benlik kavramı ölçeği ile olumlu yönde (Kazarian 

ve McCabe, 1991) ve depresyon (Kazarian ve McCabe, 1991; Zimet, 

Dahlem, Zimet ve Farley, 1988; Eker ve Arkar, 1995a) ve kaygı (Zimet, 

Dahlem, Zimet ve Farley, 1988; Eker ve Arkar 1995a) ölçekleriyle olumsuz 

yönde korelasyon göstermiştir. 

Ölçeğin Türkçe formunun faktör yapısı, güvenirliği ve yapı geçerliği, Eker ve 

Arkar (1995a) tarafından sınanmış; ülkemizde kullanımı açısından, genel 

olarak tatmin edici bulunmuştur. Ancak, “özel bir insan” alt-ölçeğinin yapı 

geçerliği açısından en zayıf alt-ölçek olduğu ortaya çıkmıştır. İlk uyarlama 

çalışmasındaki üniversite öğrencileri örneklemini oluşturan öğrencilerin küçük 

bir kısmıyla yapılan kısa görüşmeler, “özel bir insan” (significant other) alt-

ölçeğindeki “özel bir insan” (special person) teriminin ülkemizde çok özel bir 

anlama sahip olduğunu ve öğrencilerin bu ifadeyi çoğunlukla erkek/kız 

arkadaşları olarak anladıklarını göstermiştir. Kültürel olarak, bu terim yaygın 

olarak uygulanabilir bulunmamıştır. Aile ve özel bir insanın anlamlarının farklı 

kültürlerde veya örneklemlerde farklı olduğu açıktır. Zimet, Powell, Farley, 
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Werkman, ve Berkoff (1990) da, aile ve özel bir insan terimlerinin 

anlamlarının araştırılması gereğini vurgulamışlardır. Eker ve Arkar (2001), 

buradan yola çıkarak, kültürel olarak daha uygun bir ölçek elde etmek için, 

ölçeğin maddelerini gözden geçirerek, ikinci bir geçerlik güvenirlik çalışması 

yürütmüşlerdir. “Aile” ve “özel bir insan” alt-ölçeklerinin tanımını 

sınırlandırmış ve daha açık olarak tanımlamışlardır. Özgül olarak, “aile”, 

ebeveynler, eş, çocuk ve kardeşler dahil edilerek tanımlanmıştır. Ülkemizde 

oldukça özel bir anlama sahip olan özel bir insan terimi çıkarılmıştır ve özel 

bir insan dışlama yoluyla tanımlanmıştır ve “ailenin ve arkadaşların dışında 

olan kişi (örneğin, flört, nişanlı, akraba, komşu, doktor)” ifadesi kullanılmıştır.  

Ölçeğin gözden geçirilmiş formunun geçerlik-güvenirlik çalışması için her 

birinde 50’şer katılımcı bulunan, yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarının 

oluşturduğu psikiyatri grubu, cerrahi müdahale yapılan hastaların oluşturduğu 

cerrahi grubu ve rastgele seçilmiş hasta ziyaretçilerinin oluşturduğu normal 

grup olmak üzere üç gruptan veri toplanmıştır. Yapılan Temel Bileşenler 

Analizi sonucunda maddeler “aileden alınan sosyal destek”, “özel bir 

insandan alınan sosyal destek” ve “arkadaştan alınan sosyal destek” olmak 

üzere varyansın %75’ini açıklayan 3 faktör altında toplanmıştır. İç tutarlılığı 

ölçmek için Cronbach alfa yöntemi kullanılmış ve değerler üç örneklem için 

.80 ile .95 arasında değişmiştir. Yapı geçerliği açısından da destek sağlayıcı 

bulgular elde edilmiştir. Tek yönlü ANOVA kullanılarak, çalışmanın üç 

örneklemi birbirleriyle karşılaştırıldı. Aile (F (2, 147)= 17.31, p<0.001), 

arkadaş (F (2, 147)= 16.57, p<0.001) alt-ölçeklerinde ve toplam puanda (F 

(2,147)= 11.99, p<0.001) karşılaştırmalar anlamlı bulunmuştur. Ancak, özel 
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bir insan alt-ölçeği anlamlı sonuç vermemiştir. Birebir (pairwise) 

karşılaştırmalar için Duncan yöntemi kullanılmış (p= 0.05 seviyesinde); 

ölçekten alınan toplam puanda ve aile ile arkadaş alt-ölçeklerinde, psikiyatri 

örneklemi, birbirinden anlamlı olarak farklılık göstermeyen cerrahi ve normal 

örneklemlerinden, anlamlı olarak daha az düzeyde sosyal destek bildirmiştir. 

Bu bulgu, ölçeğin yapı geçerliliğine ek bir katkı sağlamaktadır. 

 

2.2.2.5. Aile İşleyişi – “Aile Değerlendirme Ölçeği”: McMaster Aile İşlevleri 

Modeli’nin (McMaster Model of Family Functioning) temel alınarak, Epstein, 

Baldwin ve Bishop (1983) tarafından geliştirilmiş bir ölçektir. Ailenin işlevlerini 

yerine getirip getirmediği konusunda genel bir değerlendirme yapmak ve 

sorun alanlarını ortaya çıkartmak amacıyla oluşturulmuştur. Aile 

Değerlendirme Ölçeği, 12 yaş ve üzerindeki tüm aile üyelerine bireysel olarak 

uygulanır. Toplam 60 maddeden oluşan ölçeğin problem çözme, iletişim, 

roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme, davranış kontrolü ve 

genel işlevler olmak üzere 7 alt-testi vardır. Alt-testlerin altı tanesi McMaster 

modelinde ele alınan öğelerdir ve aile işlevlerindeki sorun alanlarını tek tek 

ele almaktadırlar. Yedinci alt-test, Epstein ve Bishop (1983) tarafından ailenin 

sağlıklı olup olmadığının genel anlamda değerlendirmesini yapabilmek için 

geliştirilmiştir. Maddelerin her biri aile yaşamına ilişkin olumlu ya da olumsuz 

ifadeler içermektedir. Her madde için dört yanıt seçeneği bulunmaktadır (1: 

Aynen katılıyorum, 2: Büyük ölçüde katılıyorum, 3: Biraz katılıyorum, 4: Hiç 

katılmıyorum). Tüm maddelerde 1 puanı sağlıklı yanıtı, 4 puanı ise sağlıksız 



 

84 
 

yanıtı simgelemektedir. Her alt-ölçek için elde edilen puanlar toplanarak 

ortalaması alınır. Aile puanı ise, aile üyelerinin her alt ölçekten aldıkları 

puanların ortalaması alınarak bulunur. Ölçeği geliştiren yazarlar, 2.00 

üzerindeki puan ortalamalarının aile işlevlerinde sağlıksızlığa doğru bir gidişin 

göstergesi olduğuna dikkat çekerek, kuramsal olarak 2.00’yi ayırt edici bir 

değer olarak kabul etmişlerdir.  

Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği alt-testler için .66-.76 arasında 

değişmektedir. İçtutarlığı gösteren Cronbach alfa katsayıları ise .72 ile .92 

değerleri arasındadır.  Ölçek, yapı geçerliğinin sınanması amacıyla, normal 

aileler ve psikiyatrik hastası olan ailelere uygulanmış; normal ailelerin alt-test 

puan ortalamaları, hastası olan ailelerin puan ortalamalarından anlamlı 

düzeyde düşük bulunmuştur (p<.001). Ölçeğin ölçüt geçerliğin, test etmek 

için Locke Wallace Evlilik Doyum Skalası ile ilişkisine bakılmış ve her iki 

ölçekten alınan toplam puanlar arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.  

Ölçeğin Türkçe Formu’nun çevirisi ve norm çalışması Bulut (1990) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Türkçe formun test-tekrar test güvenirliği alt-testler için 

.62-.90 arasında, iç tutarlılığı ise yine alt-testler için .38-.86 arasında 

değişmektedir. Ölçeğin geçerliği, yapı geçerliliği ve ölçüt geçerliği ile 

sınanmıştır. Yapı geçerliği boşanma sürecinde olan ve olmayan, psikiyatrik 

hastası bulunan ve bulunmayan ailelerde araştırılmıştır. Ölçeğin, bu grupları 

anlamlı düzeyde ayırt ettiği görülmüştür. Ölçeğin ölçüt geçerliğini belirlemek 

amacıyla, Evlilik Yaşam Ölçeği ile ilişkisine bakılmıştır. İki ölçek arasındaki 
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korelasyon katsayısı .66’dır. Bu bulgular, ölçeğin psikometrik özelliklerinin 

yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir  (Bulut, 1990; Öner, 1997) . 

 

2.2.2.6. Anne ve Babaların Travma Sonrası Stres Belirtileri – “Travma 

Sonrası Stres Belirtileri Ölçeği” : Bu ölçek, �ahin, Batıgün ve Yılmaz 

(2001) tarafından, Posttrauma Stress Disorder Checklist (Weathers, Litz, 

Herman, Huska ve Keane, 1993), Impact of Events (Horowitz, Wilner ve 

Alvarez, 1979) ve Dissociative Experiences Survey’den (Bernstein ve 

Putnam, 1986) maddeler alınarak geliştirilmiş 36 maddelik bir formdur. 

Ölçeğin geliştirilmesinde, 1999 Marmara depreminin ardından, Milli Eğitim 

Bakanlığı ve UNICEF tarafından yürütülen Psikososyal Okul Projesi’nde 

görev alan öğretmenlerden toplanan veriler kullanılmıştır. Temel bileşenler ve 

varimax rotasyon yöntemi kullanılarak yapılan faktör analizinde “kaçınma”, 

“tekrarlayan düşünceler” ve “aşırı uyarılmışlık” olmak üzere toplam varyansın 

%53.3’ünü açıklayan üç faktör elde edilmiştir. Ölçeğin ölçüt bağıntılı 

geçerliğine ilişkin bilgi elde etmek amacıyla yapılan analiz sonucunda travma 

sonrası stres belirtileri ölçeği toplam puanı ve alt ölçeklerinin KSE ile .49 ve 

.69 (p<.05) arasında değişen anlamlı düzeyde korelasyonlara sahip olduğu 

bulunmuştur (N= 232, p< .001). Ölçeğin güvenirliğine ilişkin bilgi elde etmek 

amacıyla yapılan analiz sonucunda alt ölçekler için .89 ve .91 (N= 265) 

arasında değişen Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları elde edilmiştir.   
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2.2.2.7. Anne-babadaki Depresyon Belirtileri – “Beck Depesyon 

Envanteri”: Depresyonda görülen somatik, duygusal, bilişsel ve 

motivasyonel belirtileri ölçmek amacıyla Beck, Rush, Shaw ve Emery (1978) 

tarafından geliştirilen kendini değerlendirmeye dayalı bir ölçektir. Klinik 

gözlem ve verilere dayanarak hazırlanmış 21 maddesi bulunan ölçek, 21 

belirti kategorisini içerir: Duygudurm, kötümserlik, başarızılık duygusu, 

doyumsuzluk, suçluluk duygusu, cezalandırılma duygusu kendinden nefret 

etme, kendini suçlama, kendini cezalandırma arzusu, ağlama nöbetleri, 

sinirlilik, sosyal içedönüklük, kararsızlık, bedensel imge, çalışabilirliğin 

ketlenmesi, uyku bozuklukları, yorgunluk/bitkinlik, iştahın azalması, kilo 

kaybı, somatik yakınmalar, cinsel dürtü kaybı. Her bir belirti kategorisi için 

dört seçenek bulunmaktadır. Kişinin, son bir hafta içinde, kendini nasıl 

hissettiğini en iyi ifade eden cümleyi seçerek işaretlemesi istenir. Her madde 

0-3 arasında puan alır. Bu puanların toplanmasıyla depresyon puanı elde 

edilir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 63’tür. Ölçeğin test-tekrar test 

güvenirliği üç aylık bir zaman dilimi için sınanmış ve güvenirlik katsayısı .74 

olarak bulunmuştur. İki yarım test güvenirlik katsayısı .86’dır. Ölçüt geçerlik 

için Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği ölçüt alındığında, 

korelasyon katsayısı .75 olarak saptanmıştır (aktaran, Savaşır ve �ahin, 

1997). 

Ölçeğin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Hisli (1988, 1989) 

tarafından yapılmıştır. İki yarım test güvenirlik katsayısı .74 olarak 

bulunmuştur (Hisli, 1989). Ölçüt geçerliği saptamak amacıyla yapılan 

analizde, MMPI-D Skalası ile envanter puanları arasındaki Pearson 
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momentler çarpımı korelasyon katsayısı .63 olarak hesaplanmıştır (Hisli, 

1988). Otomatik düşünceler ölçeği ile korelasyonunun ise .72 olduğu 

bulunmuştur (�ahin, Rugancı, Taş, Kuyucu ve Sezgin, 1992). Üniversite 

öğrencileri ile BDE kullanılarak yapılan çeşitli araştırmaların örneklemleri 

üzerinden yapılan üç ayrı faktör analizinde (N= 1512, N= 573, N= 1055) 

ortaya dört boyutlu bir yapı çıkmıştır. Bunlar, “performansta bozulma” 

(7,11,13,15,4,12,10), “kişinin kendine yönelik olumsuz duyguları” (1,2,7,9,14, 

3), “somatik rahatsızlıklar” (16,21,18,19,20) ve “suçluluk duyguları” (6,8,5) alt 

boyutlarıdır (�ahin ve �ahin, 1991). Ayrıca BDE’nin kesme noktaları da 

incelenmiş; 17 ve üstündeki BDE puanlarının, tedavi gerektirebilecek 

düzeydeki depresyonu %90’nın üzerinde bir doğrulukta ayırtedebildiği 

görülmüştür (Hisli, 1988).  
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2.2.3. Çocuk / Ergen Formu 

2.2.3.1. Hastalığa ve Tedaviye Yönelik Öznel Algılar – “Hastalığa Yönelik 

Öznel Algılar Çocuk / Ergen Formu”: Hastalık ve hastalığa bağlı tedavinin, 

hastalığı yaşayan ergen tarafından ne şekilde algılandığını anlamak üzere 

hazırlanmış 11 maddelik bir soru formudur. Bu alanda kullanılmak üzere iyi 

yapılandırılmış başka bir ölçme aracına rastlanılmadığı için, söz konusu form 

bu çalışmaya özgü olarak geliştirilmiştir. Form, ilgili yazındaki bilgilerin ve 

benzer amaçla kullanılmış soru örneklerinin (örneğin, Hobbie ve ark., 2000) 

incelenmesi ve araştırmacının kronik hastalıklarla baş etmekte olan ailelere 

ilişkin klinik gözlemlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Soru formunda, hastalığın ağırlık derecesi (“Sence ……. hastalığı ne derece 

ağır bir hastalıktır?”), yaşamı tehdit etme düzeyi (“Sence ……. hastalığı olan 

çocuklar, hastalıkları nedeniyle başlarına kötü birşey geleceğinden korkalar 

mı?”), ergenin kendisi, anne-babası ve tüm aile için ne kadar kaygı verici 

olduğu (“Sence ……. hastalığı çocukları ne kadar endişelendirmektedir?”, 

“Sence ……. hastalığı çocukların anne-babalarını ne kadar 

endişelendirmektedir?”, “Sence ……. hastalığı çocukların tüm ailelerini ne 

kadar endişelendirmektedir?”), ergenin, anne-babasının ve tüm ailenin 

gündelik yaşamını ne kadar etkilediği (“Sence ……. hastalığı çocukların 

genel yaşamını ne kadar etkilemektedir?”, “Sence ……. hastalığı anne-

babaların genel yaşamını ne kadar etkilemektedir?”, “Sence ……. hastalığı 

çocukların tüm ailelerinin genel yaşamını ne kadar etkilemektedir?”) ve 

tedavinin ergenin kendisi, anne-babası ve tüm aile için ne kadar zorlayıcı 
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olduğu (“Sence ……. hastalığının tedavisi çocukları ne kadar 

zorlamaktadır?”, (“Sence ……. hastalığının tedavisi anne-babaları ne kadar 

zorlamaktadır?” (“Sence ……. hastalığının tedavisi çocukların tüm ailelerini 

ne kadar zorlamaktadır?”) konusunda ergenin öznel algılarını ölçen sorular 

bulunmaktadır.  

Hastalığın ağırlğı, yaşamı tehdit etme düzeyi, kaygı vericiliği, gündelik 

yaşama etkisi ve tedavinin zorluğu ile ilgili doğrudan soruların, tıbbi olarak 

gerçekten ağır hastalıklara sahip olan ergenler için travmatik etki 

yaratabileceği; tıbbi olarak görece daha hafif hastalıklara sahip olan ergenler 

içinse, gereksiz yere kaygı yaşamalarına neden olabileceği düşüncesinden 

hareketle, bu tür olumsuz etkilere yol açmamak için formdaki sorular üçüncü 

çoğul şahıs kullanılarak, daha dolaylı biçimde hazırlanmıştır. Örneğin, 

“Hastalığından dolayı başına kötü bir şey geleceğinden korkar mısın?” ifadesi 

yerine “Sence ……. hastalığı olan çocuklar, hastalıkları nedeniyle başlarına 

kötü birşey geleceğinden korkalar mı?” ifadesi kullanılmıştır. Soruların dolaylı 

sorulmasına karşın, ergenlerin, projektif testlerde olduğu gibi, kendi iç 

dünyalarını yansıtan yanıtlar verecekleri beklenmektedir.  Ayrıca, soru 

formunda hastalığın ismi “……” şeklinde boş bırakılmıştır. Bu bölüm, 

ergenlere hastalıklarının ismini ne olarak bildikleri sorulduktan sonra 

araştırmacı tarafından doldurulmaktadır. Her bir soru 3 dereceli ölçek 

üzerinden yanıtlanmakta ve 0-2 arasında puan almaktadır. Alınabilecek en 

yüksek puan 22’dir. Ölçekten alınan yüksek puan, ergen tarafından algılan 

ağırlığının yüksek olduğuna işaret eder.   
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Ölçeğin faktör yapısı ve psikometrik özelliklerine ilişkin bilgiye bulgular 

bölümünde yer verilecektir.  

 

2.2.3.2. Aile İşleyişi – “Aile Değerlendirme Ölçeği”: Bu ölçeğe ilişkin 

ayrıntılı bilgi yukarıda aktarılmıştır. 

2.2.3.3. Çocuğun Sahip Olduğu Sosyal Destek – Çocuklar İçin Sosyal 

Desteği Değerlendirme Ölçeği (Ç-SDDÖ): Dubow ve Ullman (1989) 

tarafından, çocuk ve ergenlerin aileleri, arkadaşları (yakın arkadaşlar ve sınıf 

arkadaşları) ve öğretmenlerinden aldıkları sosyal desteğe ilişkin algılarını 

değerlendirmek amacıyla geliştirilen ve özgün adı ‘Social Support Appraisals 

Scale for Children (APP)’ olan ölçek, Cobb’un (1976) sosyal destek tanımını 

temel alan maddelerden oluşmaktadır. Maddeler, çocuğun kendisini, içinde 

yer aldığı sosyal ağ tarafından ne derece sevilen, ilgi gösterilen, değer verilen 

ve kabul edilen biri olarak değerlendirdiğini ölçmektedir. İlk geliştirildiğinde 31 

maddeden oluşmakta olan ölçek, daha sonra Dubow, Tisak, Causey, 

Hryshko ve Reid (1991) tarafından gözden geçirilerek, sınıf arkadaşları ve 

öğretmenlerden alınan desteğe ilişkin 10 yeni maddenin eklenmesiyle 41 

maddelik son halini almıştır. Her maddeye beşli ölçek (1 = hiçbir zaman, 2 = 

nadiren/çok ender olarak, 3 = bazen, 4 = çoğu zaman, 5 = her zaman) 

üzerinden yanıt verilmektedir. Ölçeğin özgün formundan alınabilecek en 

yüksek puan 205’tir. Ölçeğin, Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .93’tür. 

Faktör analiz sonucunda, ölçeğin maddeleri üç faktör altında toplanmıştır: 

Faktör I - Arkadaş Desteği (19 madde, α = .88); Faktör II - Aile desteği (12 
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madde, α = .92); Faktör III - Öğretmen Desteği (10 madde, α = .86). Ölçeğin 

test tekrar-test güvenirliğinin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirtilmektedir.  

Ölçeğin Türkçe formunun 9 yaş ve üzerindeki çocuk ve ergenler için 

uyarlama çalışması Gökler (2007) tarafından yapılmıştır. Uyarlama çalışması 

için, ölçekte yer alan maddeler Türkçe’ye çevrildikten sonra, üç klinik psikolog 

tarafından özgün form ile karşılaştırılmış ve üzerinde gerekli düzeltmeler 

yapılmıştır. Daha sonra tüm öneriler göz önünde bulundurularak ölçeğin 

Türkçe formuna son hali verilmiştir.  Türkçe formun yapı geçerliği konusunda 

bilgi edinebilmek için, varimaks eksen döndürme yöntemiyle temel bileşenler 

analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin maddeleri, toplam 

varyansın % 40,22’sini açıklayan üç faktör altında toplanmıştır. Hiçbir faktör 

altına girmeyen ve ölçeğin iç tutarlığını düşürdüğü saptanan 42. madde 

ölçekten çıkarılmıştır. On dokuz maddeden oluşan birinci faktör varyansın 

%14,83’ünden, 12 maddeden oluşan ikinci faktör %13,45’inden ve 10 

maddeden oluşan üçüncü faktör %11,94’ünden sorumludur. Elde edilen 

faktör yapısı, Dubow ve Ullman’ın (1989) sonuçlarıyla tutarlıdır ve maddeler 

özgün ölçekte olduğu gibi ölçmeyi amaçladığı faktörler altında yer almaktadır. 

Alt ölçekler sırasıyla ‘Arkadaşlardan Alınan Destek’, ‘Aileden Alınan Destek’ 

ve ‘Öğretmenden Alınan Destek’ olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin ölçüt 

geçerlik düzeyini belirlemek amacıyla ölçekten elde edilen toplam puanlar ile 

Çocuklar için Depresyon Ölçeği’nden elde edilen toplam puanlar arasındaki 

ilişkiye bakılmıştır. İki ölçekten elde edilen puanlar arasında negatif yönde 

anlamlı ilişki bulunmuştur (r = -.62; p< 0.01). Ölçeğin güvenirliğine ilişkin bilgi, 

Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı, test-tekrar test tekniği, iki yarım güvenirliği 
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ve madde-test korelasyonu ile elde edilmiştir. Tüm ölçek için elde edilen 

Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .93 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt 

boyutları için elde edilen iç tutarlık katsayıları da, arkadaşlardan alınan 

destek, aileden alınan destek ve öğretmenden alınan destek alt boyutları için 

sırasıyla .89, .86 ve .88 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin ilk uygulanmasından 

iki hafta sonra bir kez daha uygulanması sonucunda elde edilen test-tekrar 

test güvenirlik katsayısı tüm ölçek için .49 (p< 0.01) olarak bulunmuştur. 

Ölçeğin iki-yarım güvenirliği (Guttman) .82 olarak belirlenmiştir (21 

maddeden oluşan birinci yarım için α = .86; 20 maddeden oluşan ikinci yarım 

için α = .90). Ölçeğin her bir maddesinin toplam puanla korelasyonunu 

hesaplamak amacıyla yapılan madde-test korelasyonu sonucunda, 

maddelerin toplam puanla ilişkisinin .34 ile .64 arasında değiştiği 

saptanmıştır.  

 

2.2.3.4. Çocukların Depresyon Belirtileri – “Çocuklar için Depresyon 

Ölçeği (ÇDÖ”): Kovacs (1985) tarafından geliştirilmiş olan ÇDÖ, çocukluk 

depresyonunu ölçmeyi amaçlayan kendini değerlendirme ölçekleri arasında 

en sık kullanılan ve psikometrik özellikler açısından en fazla araştırılmış olan 

ölçektir. Beck Depresyon Ölçeği temel alınarak hazırlanmış olan ölçekte, 

çocukluk depresyonuna özgü okul durumu ve arkadaş ilişkileri gibi alanlarla 

ilgili maddeler de yer almaktadır. Dili 6 yaş ve üzerindeki çocuk ve ergenlerin 

anlayabileceği düzeyde yalınlaştırılmış olan ölçek, çocuğa okunarak ya da 

çocuk tarafından okunarak doldurulur. Yirmi yedi maddeden oluşan ölçekte, 
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her madde için üç yanıt seçeneği bulunmaktadır ve çocuğun her madde için 

son iki haftayı düşündüğünde kendisi için en uygun ifadenin yer aldığı 

seçeneği işaretlemesi istenir. Verilen yanıtlara 0-2 arası puanlar verilir. Ölçek 

maddelerinden 13 tanesi için (B, E, G, H, İ, J, L, N, O, P, �, Ü, V) ters 

kodlama yapılması gerekmektedir. Tüm puanların toplanmasıyla depresyon 

puanı elde edilir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 54’tür. Toplam 

puanın yüksek oluşu, depresyon düzeyinin ya da şiddetinin yüksek olduğunu 

gösterir ve kesim noktası 19 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı 

.86; dört hafta arayla yapılan değerlendirmeye dayalı test-tekrar test 

güvenirliği ise .72 olarak bulunmuştur.  

Ölçeğin Türkçe formunun geçerlik-güvenirlik çalışması, Öy (1991) tarafından, 

dördüncü-yedinci sınıflarda okuyan ilköğretim öğrencilerinden oluşan bir 

örneklem üzerinde yapıl-mıştır. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği .80 olarak 

saptanmıştır. Ölçüt geçerliği sınamak için, Çocukluk Depresyonu 

Derecelendirme Ölçeği puanları ile korelasyonuna bakılmış ve korelasyon 

katsayısının .61 olduğu görülmüştür. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı .77’dir. 

Ölçek depresif grupla depresif olmayan grubu ayırdedebilmektedir.  

 

2.2.3.5. Çocuklarda Benlik Algısı – “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” :  

Çocuk ve ergenlerde benlik saygısını değerlendirmek üzere Rosenberg 

(1965) tarafından geliştirilmiş olan ölçek, Guttman tipi ölçek olarak 

geliştirilmesine karşın, sonradan çoğunlukla Likert tipi ölçek şeklinde 

puanlanmıştır. Dörtlü ölçek üzerinden yanıtlanan 10 maddesi bulunmaktadır. 
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Her madde 0-3 arasında puan almaktadır (“Çok doğru” = 3, “Çok yanlış” = 0); 

bazı maddeler (3,5,8,9,10) için ters kodlama yapmak gerekmektedir. Tüm 

maddelerden alınan puanlar toplanarak toplam puan elde edilir ve ölçekten 

alınabilecek en yüksek puan 30’dur. Çeşitli araştırmalar ölçeğin güvenirliğinin 

yüksek olduğuna işaret etmektedir (örneğin; Hagborg, 1993; McCarthy ve 

Hoge, 1982; Rosenberg 1965, 1979; Shahani, Dipboye ve Phillips, 1990; 

Silbert  ve Tippett, 1965) Test-tekrar test korelasyonları .82 ile .88 arasında 

değişirken; Cronbach alfa katsayısı da farklı örneklemeler için .77 ile .88 

arasında bulunmuştur (Blascovich ve Tomaka, 1993; Rosenberg, 1986) 

(aktaran Öner, 1997). 

Ölçeğin Türkçe formunun geçerlik, güvenirlik çalışması Çuhadaroğlu (1986) 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkçe form, Hacettepe Çocuk Hastanesi’ne 

başvuran 10 ergene uygulanarak maddelerin anlaşırlığı incelenmiş ve gerekli 

değişiklikler yapıldıktan sonra son halini almıştır. Test-tekrar test güvenirliğini 

sınamak üzere, ölçeğin, örneklem grubuna bir ay ara ile iki kez uygulanması 

sonucu elde edilen değişmezlik katsayısı .??’dir. Ölçüt geçerliğini saptamak 

üzere, örneklem içinden seçkisiz olarak seçilmiş ergenlerle benlik saygılarını 

derecelendirmek üzere görüşmeler yapılmış ve Pearson momentler çarpımı 

yöntemi kullanılarak görüşme sonuçları ile ölçek puanları arasındaki ilişkiye 

bakılmıştır. Geçerlik katsayısı .71 olarak bulunmuştur. Yapı geçerliğini 

değerlendirmek için uygulanan ki-kare testi sonucunda, benlik saygısı 

dağılımının hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı düzeyde farklılık 

gösterdiği belirlenmiştir. 
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2.2.3.6. Çocuklarda Travma Sonrası Stres Belirtileri – “Olayların Etkisi 

Ölçeği (OEÖ)”: Bu Bu ölçek, �ahin, Durak-Batıgün ve Yılmaz (2001) 

tarafından, ilk olarak yetişkinler için Horowitz’in (1979) geliştirdiği, daha sonra 

çocuklar için Yule ve Dyregrov’un (1995) gözden geçirdiği, Revised Impact of 

Events ölçeğinden uyarlanmıştır. Çocuklarda travma sonrası stres 

bozukluğunun temel belirtilerini ölçmek için geliştirilmiş 13 maddelik bir 

ölçektir. Ölçekte, yineleyen görüntüler (kabusları da kapsayan) ve 

düşünceler, travmayı hatırlatan şeylerden kaçınma ve aşırı uyarılmışlık 

belirtilerine yönelik sorular yer almaktadır. Maddeler 0, 1, 3 ve 5 aralığında 

puanlanmıştır ve en yüksek puan 65’tir. Yüksek puanlar daha fazla travma 

sonrası stres belirtisine işaret etmektedir. Bu örneklem için yapılan faktör 

analizi sonucunda elde edilen üç alt-ölçek de (tekrar yaşama, kaçınma ve 

aşırı uyarılmışlık) tatmin edici güvenirlik katsayılarına sahiptir. Cronbach alfa 

katsayıları, toplam ölçek için .88 (13 madde), üç alt-ölçek için ise sırasıyla 

.77(4 madde), .81 (4 madde), ve .72 (5 madde) olarak bulunmuştur (N=664). 

İki aylık bir dönemdeki test-tekrar test güvenirlikleri ise .40 (p<.001) ile .66 

(p<.001) arasında değişmiştir (�ahin, Durak-Batıgün ve Yılmaz, 2001).  

Çocuk / Ergen Formu’nda yer alan ölçme araçları Ek 4’te sunulmaktadır. 
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Çizelge 2.5. Hekim Formu, Çocuk/Ergen Formu ve Anne-baba Formu’nda Yer Alan Ölçme Araçları 

 
İncelenen Değişken 

 
HEKİM FORMU 

 
ÇOCUK/ERGEN FORMU 

 
ANNE FORMU 

 
BABA FORMU 

 
Sosyo-demografik 
özellikler 

   
Kişisel Bilgi Formu 

 
Kişisel Bilgi Formu 

 
Önceki travmatik 
yaşantılar 

   
Travmatik Yaşantılar 
Listesi 

 
Travmatik Yaşantılar 
Listesi 

 
Hastalığın nesnel 
özellikleri 

 
Hastalığın Nesnel 
Özelliklerine İlişkin 
Hekim Bilgi Formu 

   

 
Hastalığa ilişkin öznel 
algılar 

  
Hastalığa Yönelik Öznel 
Algılar - Çocuk/Ergen 
Formu 

 
Hastalığa Yönelik Öznel 
Algılar - Anne-baba Formu 
 

 
Hastalığa Yönelik Öznel 
Algılar - Anne-baba Formu 
 

 
Algılanan sosyal destek 

  
Çocuklar İçin Sosyal 
Desteği Değerlendirme 
Ölçeği 

 
Çok Boyutlu Algılanan 
Sosyal Destek Ölçeği 
(Gözden Geçirilmiş Formu) 

 
Çok Boyutlu Algılanan 
Sosyal Destek Ölçeği 
(Gözden Geçirilmiş Formu) 

 
Aile işleyişi 

  
Aile Değerlendirme Ölçeği 

 
Aile Değerlendirme Ölçeği 

 
Aile Değerlendirme Ölçeği 

 
Çocuğun benlik algısı 

  
Rosenberg Benlik Saygısı 
Ölçeği 

  

 
Depresyon belirtileri 

  
Kovacs Çocuklar için 
Depresyon Ölçeği 

 
Beck Depresyon Envanteri 
 

 
Beck Depresyon Envanteri 
 

 
Travma sonrası stres 
belirtieri 

  
Olayların Etkisi Ölçeği 

 
Travma Sonrası Stres 
Belirtileri Ölçeği 
 

 
Travma Sonrası Stres 
Belirtileri Ölçeği 
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2.3. İşlem 

Bu araştırma, kronik bir hastalık tanısı nedeniyle çocuk sağlığı ve hastalıkları 

kliniklerinde izlenmekte olan 12-18 yaş arası ergenler ve anne-babaları ile 

yapılmıştır. Araştırmanın veri toplama aşamasını yürütmek üzere, Türkiye’nin 

en merkezi hastaneleri arasında bulunan, Ankara’da en fazla hasta 

yoğunluğu olan ve her tür sosyoekonomik düzeyden hastanın başvurmakta 

olduğu hastaneler olmaları nedeniyle, araştırmanın veri toplama aşaması 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi, Ankara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi ve Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi’nin ilgili birimleri ile bağlantı kurulmuştur. 

Hastanelerin Başhekimlikleri ile ilgili anabilim dallarının başkanları ve 

bölümlerin klinik şefleri ile görüşülerek onayları alınmıştır.  

Araştırmanın etik kurallara uygun ve bu kurallar gözetilerek tasarlanmış 

olduğu ve yürütüleceğine ilişkin olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dekanlığı’na bağlı Etik Kurul’a değerlendirmeleri için araştırmanın amacını ve 

yöntemini anlatan bir dosya ile başvuru yapılmıştır. Etik Kurul tarafından 

değerlendirilen araştırma önerisi, etik açıdan uygun bulunmuştur. Hacettepe 

Üniversite’sinden alınan Etik Kurul Raporu’nun birer örneği Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi ve Ankara Dışkapı Çocuk 

Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine de sunulmuştur. 

İşbirliği yapılan hastanelerin pediyatrik kardiyoloji, nefroloji, göğüs 

hastalıkları, hematoloji, endokrinoloji, nöroloji, astım/alerji, gastroenteroloji ve 

onkoloji kliniklerindeki kayıtlardan araştırmanın kapsama ölçütlerine uyan ve 
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örneklem içine alınabilecek ailelerin listesine ve iletişim bilgilerine ulaşılmıştır. 

Bu bilgilere ulaşılmasının ardından yaklaşık bir ay süren veri toplama işlemi 

kliniklerde ve ev ziyaretleriyle yapılan uygulamalar olmak üzere iki şekilde 

yürütülmüştür.  

Veri toplamaya yönelik, kliniklerdeki çalışmalar, araştırmacının kendisi ve 

psikoloji son sınıf öğrencisi olan iki anketör tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Klinik yetkililer tarafından verilmiş olan listelerde yer alan ve tedavi ya da 

kontrol görüşmeleri için gün içinde kliniklere gelen ya da zaten yataklı 

serviste kalmakta ailelere anket bataryaları kliniklerde verilmiştir. Anket 

bataryası içerisinde, hem anne, hem baba, hem de ergenin yanıtlamasını 

gerektiren formlar olması nedeniyle, her üçü de o gün klinikteyse ve yeterli 

zamanları varsa formları o sırada doldurmaları istenmiş ve tamamlanmış olan 

formlar geri alınmıştır. Eğer üç aile üyesinden herhangi biri o gün klinikte 

değilse, anket bataryası aileye verilmiş ve bir dahaki hastane ziyaretlerinde 

doldurulmuş olarak geri getirmeleri rica edilmiştir. Ankara dışında oturan 

ailelere ise, anketler daha önceden posta ücreti ödenmiş adresli ve pullu 

zarflar içinde verilmiş ve doldurduktan sonra araştırmacının adresine 

göndermeleri istenmiştir.   

Verilerin büyük bir kısmı da araştırmacı tarafından yapılan ev ziyaretleri 

yoluyla toplanmıştır. Klinik yetkilileri tarafından sağlanan iletişim bilgileri 

kullanılarak ailelere telefonla ulaşılmış; anne ya da babaya araştırmanın 

amacı ile ilgi bilgi verilmiş ve katılmayı uygun bulan ailelere ev ziyareti 
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yapılarak anket bataryaları bırakılmış ve birkaç gün sonra tamamlanan 

anketler geri alınmıştır. 

Hem kliniklerdeki, hem de evlerdeki veri toplama işlemleri sırasında 

araştırmaya katılacak olan tüm aile bireylerine araştırmanın amacı ve 

yöntemi açıklanmış ve yalnızca hepsinin birden onaylaması durumunda, söz 

konusu aile araştırmaya alınmıştır. Aileleri bilgilendirme ve onaylarını alma 

işleminin etik ilkelere en uygun biçimde gerçekleşebilmesi için hem anne-

babalara hem de ergenlere yönelik olarak iki ayrı bilgilendirme ve onam 

formu hazırlanmıştır. Aile araştırma ile ilgili sözel bilginin verilmesinin 

ardından, tüm bu bilgileri daha ayrıntılı biçimde içeren bilgilendirme ve onam 

formları verilmiş, dikkatlice okumaları ve akıllarına takılan tüm soruları 

sormaları konusunda gerekli hatırlatmalarda bulunulmuştur. Hem sözel hem 

de yazılı bilgilendirme sonucu araştırmaya katılmayı kabul eden anne ve 

babalardan, hem kendi katılımları hem de çocuklarının katılımını 

onayladıklarına ilişkin; ergenlerden ise yalnızca kendi katılımlarına ilişkin 

imza alınmıştır. Hem aile üyeleri hem de araştırmacı tarafından imzalan 

bilgilendirme ve onama formlarının birer kopyası araştırmacıda, birer kopyası 

da ailede kalmıştır. Bu araştırma için kullanılan bilgilendirilmiş onam 

formlarının birer örneği Ek 5’te sunulmaktadır. 

Kendini değerlendirmeye dayalı ölçeklerden oluşan anket formlarını aile 

üyelerinin kendi kendilerine okuyup yanıtlamaları sağlanmıştır. Ancak 

hastalıkları nedeniyle formları doldurmak için fiziksel durumu elverişli 

olmayan ergenler ve okuma-yazması olmayan ya da çok az olan aile 
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üyelerine anket bataryasında yer alan sorular araştırmacı ya da anketörler 

tarafından okunarak yanıtlamalarına yardımcı olunmuştur.  

Aile bireylerine verilen anket formlarının yanı sıra; araştırmaya katılan tüm 

ergenlerin hekimleri ile görüşülerek, kendilerine, izledikleri ergenin durumuna 

ilişin sorular içeren Hekim Formu verilmiştir. 
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BÖLÜM 3 

BULGULAR 

 

Bu bölümde, araştırmanın amaçları doğrultusunda elde edilen verilere 

uygulanan istatistiksel analizlerin sonuçları ele alınmaktadır.  

Öncelikle, bu araştırma kapsamında geliştirilen ölçme araçlarının psikometrik 

özellikleri ile ilgili bilgi sunulmakta; bu ölçeklerin faktör yapılarını belirlemek 

amacıyla yürütülen temel bileşenler analizi sonuçlarına ve iç tutarlılıklarını 

değerlendirmek üzere hesaplanan Cronbach alfa değerlerine değinilmektedir. 

Ardından araştırmada yer alan değişkenlere ilişkin betimleyici istatistiklere 

yer verilmektedir. Daha sonra, bu değişkenler arasındaki ilişkiler üzerinde 

durulmaktadır. Bunların ardından,  anne, baba ve çocuk örneklemlerini çeşitli 

değişkenler açısından karşılaştırmak üzere eşleştirilmiş örneklem t-testi ve 

tekrarlı ölçümlü varyans analizi yöntemleriyle yürütülen gruplararası 

karşılaştırma sonuçları aktarılmaktadır. Son olarak da, kronik hastalığı olan 

çocuklar ve anne-babalarında depresyon ve travma sonrası stres belirtilerini 

yordayan değişkenlerin neler olduğunun belirlenmesi amacıyla araştırmada 

öne sürülen kavramsal modele dayalı olarak yapılan hiyerarşik regresyon 

analizlerine ilişkin bulgulara yer verilmektedir.  
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3.1. Bu Çalışma için Geliştirilen Ölçme Araçlarının Psikometrik 

Özellikleri 

Bu araştırma içerisinde, hastalığın nesnel ve algılanan özelliklerini 

inceleyebilmek amacıyla ve ilgili alanlarda önceden geliştirilmiş uygun ölçme 

araçları bulunmaması nedeniyle, üç farklı ölçek geliştirilmiştir: (1) Hastalığın 

hekim tarafından nesnel ölçütlere dayalı olarak değerlendirilmesini 

amaçlayan “Hastalığın Nesnel Özelliklerine Yönelik Hekim Bilgi Formu”; (2) 

Anne-babanın çocuklarındaki kronik hastalığa ilişkin öznel algılarını 

anlamaya yönelik olarak geliştirilen “Hastalığa İlişkin Öznel Algılar – Anne-

baba Formu”, (3) Çocuğun kendi hastalığına ilişkin öznel algılarını 

değerlendirmek üzere geliştirilen “Hastalığa İlişkin Öznel Algılar – 

Çocuk/Ergen Formu”. Bu bölümde, bu ölçeklerin psikometrik özellikleri ile 

ilgili bilgiler aktarılmaktadır. 

 

3.1.1. Hastalığın Nesnel Özelliklerine Yönelik Hekim Bilgi Formu’nun 

Psikometrik Özellikleri 

Bu araştırma kapsamında geliştirilen ve örneklemde yer alan 125 çocuğun 

hekimlerine uygulanan Hastalığın Nesnel Özelliklerine Yönelik Hekim Bilgi 

Formu’nun, psikometrik özelliklerini değerlendirmek amacıyla çeşitli analizler 

yürütülmüştür. Toplam 7 maddeden oluşan ölçeğin iç tutarlılığını saptamak 

üzere, güvenirlik analizi yapılmıştır. Tüm ölçek için Cronbah Alpha değeri .87 

olarak belirlenmiştir.  
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Ölçeğin faktör yapısı, varimax döndürmenin kullanıldığı temel bileşenler 

analizi yoluyla incelenmiştir. Herhangi bir faktör sayısı belirlenmeksizin 

yapılan ilk analiz, varyansın %80.37’sini açıklayan iki faktör ile 

sonuçlanmıştır. Ancak, bu ki faktörlü çözümde, her bir faktörün altında yer 

alan maddeler incelendiğinde, faktörler altında yer alan bu maddeler 

arasında kuramsal açıdan anlamlı bir bütünlük oluşmadığı gözlenmiştir. 

Dolayısıyla, araştırmacının kuramsal bakış açısından yola çıkarak, faktör 

sayısının üç olarak belirlendiği ikinci bir analiz yürütülmüştür. Bu analiz 

sonucunda, üç faktör varyansın % 90.31’ini açıklamıştır. Faktörler altında yer 

alacak olan maddelerin belirlenmesinde faktör yükünün .35 ya da üzeri 

olması ölçüt alınmıştır. Analiz sonuçlarına bakıldığında, tüm maddelerin 

faktör yüklerinin .35’in üzerinde olduğu görülmektedir. Bir madde (2.madde) 

dışındaki tüm maddeler, en yüksek faktör yükü aldığı faktörün altına 

alınmıştır. Hem birinci hem de ikinci faktörün altına giren ikinci madde ise, 

kuramsal açıklamalara daha uygun düşmesi nedeniyle, birinci faktöre göre 

daha düşük faktör yükü almasına karşın ikinci faktörün içine alınmıştır. İki 

maddeden (5 ve 8’inci maddeler) oluşan birinci faktör, “hastalığın getirdiği ek 

zorluklar” olarak isimlendirilmiştir ve iç-tutarlık katsayısı .84’tür. Üç maddeden 

(2,3 ve 6’ıncı maddeler) oluşan ve “hastalığın ağırlığı” olarak isimlendirilen 

ikinci faktörün iç tutarlık katsayısı .90’dır. İki maddeden (4 ve 7.’nci  

maddeler) oluşan üçüncü ve son faktör ise, “tedavinin ağırlığı” olarak 

isimlendirilmiştir ve iç-tutarlık katsayısı .74’tür. Maddelerin faktörlere göre 

dağılımı, faktör yükleri ve Cronbach alfa değerleri Çizelge 3.1.’de 

sunulmaktadır.  
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Çizelge 3.1. Hastalığın Nesnel Özelliklerine Yönelik Hekim Bilgi Formu: 

Maddelerin faktörlere göre dağılımı, faktör yükleri ve Cronbach alfa değerleri 

Faktör / Madde Bileşen 

 1 2 3 

Faktör 1: Hastalığın Getirdiği Ek Zorluklar    

(8) hastalığın çocuğun işlevsel durumuna etkisi ne düzeydedir? .84 .35 .06 

(5) tedavinin aile açısından zorlayıcılığı ne düzeydedir? .84 .40 .16 

Faktör 2: Hastalığın Ağırlığı    

(2) hastalığın ciddiyet derecesi nedir? .72 .58 .14 

(6) hastalığın yaşamı tehdit eden bir yönü var mıdır? .25 .91 .18 

(3) hastalığın, bu hasta için beklediğiniz prognozu nasıldır? .52 .79 .07 

Faktör 3: Tedavinin Ağırlığı    

(7) uygulanan tedavinin yaşamı tehdit eden bir yönü var mıdır? -.10 .17 .96 

(4) tedavinin çocuk açısından zorlayıcılığı ne düzeydedir? .62 -.02 .76 

Açıklanan Varyans (%) 37.86 30.16 22.30 

Toplam Varyans (%) 37.86 68.02 90.31 

Cronbach Alfa Değeri .84 .90 .74 

 

3.1.2. Hastalığa İlişkin Öznel Algılar – Anne-baba Formu’nun 

Psikometrik Özellikleri 

Bu araştırma kapsamında geliştirilen ve toplam 250 anne-babaya (125 anne, 

125 baba) uygulanan Hastalığa İlişkin Öznel Algılar- Anne-baba Formu’nun, 

psikometrik özelliklerini değerlendirmek amacıyla çeşitli analizler 

yürütülmüştür. Toplam 11 maddeden oluşan ölçeğin iç tutarlılığını saptamak 
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üzere, güvenirlik analizi yapılmıştır. Tüm ölçek için Cronbach alfa değeri .92 

olarak belirlenmiştir.  

Ölçeğin faktör yapısı, varimax döndürmenin kullanıldığı temel bileşenler 

analizi yoluyla incelenmiştir. Herhangi bir faktör sayısı belirlenmeksizin 

yapılan ilk analiz, varyansın % 58.54’ünü açıklayan tek faktör ile 

sonuçlanmıştır. Ardından, araştırmacının kuramsal anlayışından yola çıkarak, 

faktör sayısının üç olarak belirlendiği ikinci bir analiz yürütülmüştür. Bu analiz 

sonucunda, üç faktör varyansın % 73.28 açıklamıştır. Faktörler altında yer 

alacak olan maddelerin belirlenmesinde faktör yükünün .35 ya da üzeri 

olması ölçüt alınmıştır. Analiz sonuçlarına bakıldığında, tüm maddelerin 

faktör yüklerinin .35’in üzerinde olduğu görülmektedir. Bir madde (7.madde) 

dışındaki tüm maddeler, en yüksek faktör yükü aldığı faktörün altına 

alınmıştır. Hem birinci hem de üçüncü faktörün altına giren yedinci madde 

ise, kuramsal açıklamalara daha uygun düşmesi nedeniyle, birinci faktöre 

göre daha düşük faktör yükü almasına karşın üçüncü faktörün içine 

alınmıştır. Dört maddeden (6,8,9 ve 11’inci maddeler) oluşan birinci faktör, 

“hastalığın aile yaşantısı üzerine etkisine ilişkin algılar” olarak 

isimlendirilmiştir ve iç-tutarlık katsayısı .89’dur. Dört maddeden (1,2,3 ve 

5’inci maddeler) oluşan ve “yaşamsal tehdit algısı” olarak isimlendirilen ikinci 

faktörün iç tutarlık katsayısı.86’dır. Üç maddeden (4,7 ve 10’uncu maddeler) 

oluşan üçüncü ve son faktör ise, “hastalığın çocuk üzerine etkisine ilişkin 

algılar” olarak isimlendirilmiştir ve iç-tutarlık katsayısı .75’tir. Maddelerin 

faktörlere göre dağılımı, faktör yükleri ve Cronbach alfa değerleri Çizelge 

3.2.’de sunulmaktadır.  
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Çizelge 3.2. Hastalığa İlişkin Öznel Algılar – Anne-baba Formu: Maddelerin 

faktörlere göre dağılımı, faktör yükleri ve Cronbach alfa değerleri 

Faktör / Madde Bileşen 

 1 2 3 

Faktör 1: Hastalığın Aile Yaşantısı Üzerine Etkisine İlişkin 

Algılar 

   

(8) çocuğunuzun tedavisi sizce tüm aile için ne kadar 

     zorlayıcıdır? 

.86 .23 .11 

(6) çocuğunuzun tedavisi sizin için ne kadar zorlayıcıdır? .81 .30 .17 

(11) çocuğunuzun hastalığı tüm ailenizin gündelik yaşamını ne 

     kadar etkilemektedir? 

.76 .26 .29 

(9) çocuğunuzun hastalığı sizin gündelik yaşamınızı ne kadar 

     etkilemektedir? 

.65 .45 .21 

Faktör 2: Yaşamsal Tehdit Algısı    

(2) hastalığından dolayı çocuğunuzun başına kötü bir şey 

     geleceğinden korkar mısınız? 

.22 .86 .14 

(3) çocuğunuzun hastalığı sizi ne derece 

     endişelendirmektedir? 

.27 .80 .25 

(5) sizce, çocuğunuzun hastalığı tüm ailenizi ne derece 

     endişelendirmektedir? 

.47 .60 .18 

(1) çocuğunuzun hastalığı sizce ne derece ağır bir hastalıktır? .50 .59 .29 

Faktör 3: Hastalığın Çocuk Üzerine Etkisine İlişkin Algılar    

(4) çocuğunuzun hastalığı, sizce çocuğunuzu ne derece 

      endişelendirmektedir? 

.17 .19 .90 

(10) sizce hastalığı, çocuğunuzun gündelik yaşamını ne kadar 

      etkilemektedir? 

.45 .32 .56 

(7) çocuğunuzun tedavisi, sizce çocuğunuz için ne kadar 

     zorlayıcıdır? 

.65 .45 .39 

 

Açıklanan Varyans (%) 

 

33.21 

 

25.00 

 

15.07 

Toplam Varyans (%) 33.21 58.21 73.28 

Cronbach Alfa Değeri .89 .86 .75 

 



 

107 
 

3.1.3. Hastalığa İlişkin Öznel Algılar – Çocuk / Ergen Formu’nun 

Psikometrik Özellikleri 

Bu araştırma kapsamında geliştirilen ve toplam 125 çocuk ve ergene 

uygulanan Hastalığa İlişkin Öznel Algılar - Çocuk/Ergen Formu’nun, 

psikometrik özelliklerini değerlendirmek amacıyla çeşitli analizler 

yürütülmüştür. Toplam 11 maddeden oluşan ölçeğin iç tutarlılığını saptamak 

üzere, güvenirlik analizi yapılmıştır. Tüm ölçek için Cronbah Alpha değeri .86 

olarak belirlenmiştir.  

Ölçeğin faktör yapısı, varimax döndürmenin kullanıldığı temel bileşenler 

analizi yoluyla incelenmiştir. Herhangi bir faktör sayısı belirlenmeksizin 

yapılan ilk analiz, varyansın %64.62’sini açıklayan üç faktör ile 

sonuçlanmıştır. Faktörler altında yer alacak olan maddelerin belirlenmesinde 

faktör yükünün .35 ya da üzeri olması ölçüt alınmıştır.  Analiz sonuçlarına 

bakıldığında, tüm maddelerin faktör yüklerinin .35’in üzerinde olduğu 

görülmektedir. Bir madde (7.madde) dışındaki tüm maddeler, en yüksek 

faktör yükü aldığı faktörün altına alınmıştır. Hem birinci hem de üçüncü 

faktörün altına giren yedinci madde ise, kuramsal açıklamalara daha uygun 

düşmesi nedeniyle, birinci faktöre göre daha düşük faktör yükü almasına 

karşın üçüncü faktörün içine alınmıştır. Üç maddeden (9,10 ve 11’inci 

maddeler) oluşan birinci faktör, “hastalığın aile yaşantısı üzerine etkisine 

ilişkin algılar” olarak isimlendirilmiştir ve iç-tutarlık katsayısı .79’dur. Dört 

maddeden (1,2,3 ve 6’ıncı maddeler) oluşan ve “yaşamsal tehdit algısı” 

olarak isimlendirilen ikinci faktörün iç tutarlık katsayısı.76’dır.  
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Çizelge 3.3. Hastalığa İlişkin Öznel Algılar – Çocuk/Ergen Formu: 

Maddelerin faktörlere göre dağılımı, faktör yükleri ve Cronbach alfa değerleri 

Faktör / Madde Bileşen 

 1 2 3 

Faktör 1: Hastalığın Aile Yaşantısı Üzerine Etkisine İlişkin 

Algılar 

   

(10) sence bu hastalık anne-babaların genel yaşamını ne 

     kadar etkilemektedir? 

.85 .20 .14 

(9) sence bu hastalık çocukların genel yaşamını ne kadar 

     etkilemektedir? 

.71 .42 .02 

(11) sence bu hastalık çocukların tüm ailelerinin genel 

     yaşamını ne kadar etkilemektedir? 

.69 .05 .40 

Faktör 2: Yaşamsal Tehdit Algısı    

(2) bu hastalık nedeniyle çocuklar, başlarına kötü bir şey 

     geleceğinden korkarlar mı? 

-.01 .77 .15 

(1) sence bu hastalık, ne kadar ağır, zor bir hastalıktır? .33 .74 .08 

(3) sence bu hastalık çocukları ne derece 

     endişelendirmektedir? 

.21 .73 .13 

(6) sence bu hastalığın tedavisi çocukları ne kadar 

      zorlamaktadır? 

.34 .57 .24 

Faktör 3: Hastalığın Diğer Aile Bireyleri Üzerine Etkisine 

İlişkin Algılar 

   

(4) sence bu hastalık çocukların anne ve babalarını ne kadar  

     endişelendirmektedir? 

.04 .27 .80 

(5) sence bu hastalık çocukların tüm ailelerini ne kadar 

     endişelendirmektedir? 

.17 .18 .80 

(8) sence bu hastalığın tedavisi çocukların tüm ailelerini ne 

     kadar zorlamaktadır? 

.38 .06 .73 

(7) sence bu hastalığın tedavisi anne-babaları ne kadar 

     zorlamaktadır? 

.56 .29 .38 

 

Açıklanan Varyans (%) 

 

22.39 

 

21.91 

 

20.32 

Toplam Varyans (%) 22.39 44.30 64.62 

Cronbach Alfa Değeri .79 .76 .77 
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Dört maddeden (4,5, 7 ve 8’inci maddeler) oluşan üçüncü ve son faktör ise, 

“hastalığın diğer aile bireyleri üzerine etkisine ilişkin algılar” olarak 

isimlendirilmiştir ve iç-tutarlık katsayısı .77’dir. Maddelerin faktörlere göre 

dağılımı, faktör yükleri ve Cronbach alfa değerleri Çizelge 3.3.’de 

sunulmaktadır. 

 

3.2. Betimleyici İstatistiksel Analizler 

3.2.1. Araştırmada Yer Alan Değişkenlere İlişkin Betimleyici İstatistikler 

Bu araştırmada yer alan tüm değişkenler ilişkin ortalamalar, standart 

sapmalar, minimum ve maksimum değerler Çizelge 3.4’te sunulmaktadır. 

Değişkenleri temsil eden ölçeklerdeki madde sayılarının eşit olmaması 

nedeniyle, tüm değişkenler için toplam ölçekten elde edilen toplam puanın 

ölçekteki madde sayısına bölünmesiyle ortalama puanlar hesaplanmıştır. 

 

3.2.2. Aile Bireylerinin, Psikososyal Uyum ve Psikolojik Belirtileri Temsil 

Eden Değişkenlerden Aldıkları Puanlar 

3.2.2.1. Ailelerin Aile Değerlendirme Ölçeği Puanları 

Aile Değerlendirme Ölçeği Elkitabı’nda (Bulut, 1990), 2.00’nin üzerindeki 

puan ortalamalarının aile işlevlerinde sağlıksızlığa doğru bir gidişin 

göstergesi olduğu ve 2.00’nin ayırdedici bir değer olarak kabul edildiği 

aktarılmaktadır. Bu değer gözününe alınarak, araştırmaya katılan aileler 
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işlevsellik düzeyi açısından incelendiğinde, bu ailelerin %33.6’sının ADÖ’den 

aldığı ortalama puanın 2.00’nin üzerinde olduğu, yani aile işleyişinde kayda 

değer düzeyde sorunlar olduğu saptanmıştır.  

 

3.2.2.2. Çocuk ve Ergenlerin Benlik Algısı Puanları 

Önceki geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında Rosenberg Benlik Saygısı 

Ölçeği için bir kesme noktası belirtilmemiştir. Bu çalışmada, benlik algısı 

düşük olan çocuklarla, yüksek olan çocukları birbirinden ayırt edebilmek 

amacıyla, bir kesme noktası saptamak üzere, ölçekten alınan toplam puana 

ilişkin ortalama ve standart sapma hesaplanmıştır (Durak-Batıgün ve Utku, 

2006). Buna göre ölçekten alınan toplam puanların ortalaması 8.82; standart 

sapma ise 5.24’tür. Ortalamanın bir standart sapma üzerindeki puan olan 14 

ayırt edici değer olarak kabul edilmiştir. Bu değerin üzerindeki puanlar benlik 

algısında kayda değer düzeyde bir düşüklüğe işaret etmektedir. Araştırmanın 

örnekleminde yer alan çocuk ve ergenlerin (n=125) bu ölçekten aldıkları 

puanlar incelendiğinde, çocukların %18.8’inin 14’ün üzerinde puan aldıkları 

görülmektedir. 

 

3.2.2.3. Çocuk ve Ergenlerin Depresyon Puanları 

Önceki geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında (Öy, 1991), Çocuklar için 

Depresyon Ölçeği’nin kesme noktası 19 olarak belirlenmiştir. Kesme 

noktasının üzerindeki puan alan çocukların depresif belirtilerinin kayda değer 
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düzeyde yüksek olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmanın örnekleminde yer alan 

çocuk ve ergenlerin (n=125) bu ölçekten aldıkları puanlar incelendiğinde, 

çocukların %’16.4’ünün 19 ve üzerinde puan aldıkları görülmektedir. 

 

3.2.2.4. Çocuk ve Ergenlerin Travma Sonrası Stres Belirtileri Puanları 

Önceki geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında Olayların Etkisi Ölçeği için bir 

kesme noktası belirtilmemiştir. Bu çalışmada, düşük düzeyde belirtiler 

gösteren çocuklarla, yüksek düzeyde belirtileri olan çocukları birbirinden ayırt 

edebilmek amacıyla, bir kesme noktası saptamak üzere, ölçekten alınan 

toplam puana ilişkin ortalama ve standart sapma hesaplanmıştır. Buna göre 

ölçekten alınan toplam puanların ortalaması 19.94; standart sapma ise 

12.82’dir. Ortalamanın bir standart sapma üzerindeki puan olan 33 ayırt edici 

değer olarak kabul edilmiştir. Bu değerin üzerindeki puanlar, çocuktaki 

travma sonrası stres belirtilerinin kayda değer düzeyde yüksek olduğuna 

işaret etmektedir. 

Araştırmanın örnekleminde yer alan çocuk ve ergenlerin (n=125) bu ölçekten 

aldıkları puanlar incelendiğinde, çocukların %15.4’ünün 33’ün üzerinde puan 

aldıkları görülmektedir. 
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Çizelge 3.4. Araştırmada Yer Alan Değişkenlere İlişkin Betimleyici İstatistikler 

Değişken Ölçek Ranj 
(min. -mak.) 

Aile 
Örneklemi 

Çocuk/Ergen 
Örneklemi 

Anne 
Örneklemi 

Baba 
Örneklemi 

  
x  

S.S. 
x  

S.S. 
x  

S.S. 
x  

S.S. 

Hastalığın Nesnel Özellikleri Hekim Bilgi Formu 1.57 – 4.00   2.95 .58     

 
Öznel Algılar 

Çocuk/Ergen Formu 0.00 – 2.00   1.23 .45     

Anne-baba Formu          

 
Sosyal Destek 

Çocuklar için Sosyal Destek 
Değerlendirme Ölçeği 

2.56 – 5.00   4.12 .58     

Çok Boyutlu Algılanan 
Sosyal Destek Ölçeği 

         

Aile İşleyişi ADÖ 1.24 – 2.71 1.92 .31       

Benlik Algısı Rosenberg Benlik Saygısı 
Ölçeği 

0.00 – 2.00   .88 .52     

 
 
Depresyon Belirtileri 

Çocuklar için Depresyon 
Ölçeği 
 

0.00 – 1.15   .39 .28     

Beck Depresyon Envanteri  0.00 – 2.19 (anne) 
   
  0.00 – 2.38 (baba) 

 

    .67 .54  
 

.56 

 
 

.53 

 
Travma Sonrası Stres 
Belirtileri 

Olayların Etkisi Ölçeği 0.00 – 4.54   1.53 .98     

Travma Sonrası Stres 
Belirtileri Ölçeği 

0.00 – 4.42 (anne) 
 

0.00 – 4.89 (baba) 

    1.57 1.12  
 

1.27 

 
 

1.04 
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3.2.2.5. Anne ve Babaların Depresyon Puanları 

Önceki çalışmalarda, Beck Depresyon Envanteri’nin kesme noktaları 

incelenmiş; 17 ve üstündeki puanlarının, tedavi gerektirebilecek düzeydeki 

depresyonu %90’nın üzerinde bir doğrulukta ayırtedebildiği saptanmıştır 

(Hisli, 1988). Bu çalışmanın örnekleminde yer alan anne ve babaların Beck 

Depresyon Envanteri’nden aldıkları puanlar incelendiğinde, annelerin 

%39.8’inin, babaların ise %27.2’sinin 17 ve üzerinde puan aldıkları 

görülmektedir. 

 

3.2.2.6. Anne ve Babaların Travma Sonrası Stres Puanları 

Önceki geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında Olayların Etkisi Ölçeği için bir 

kesme noktası belirtilmemiştir. Bu çalışmada, düşük düzeyde belirtiler 

gösteren anne ve babalarla, yüksek düzeyde belirtileri olan anne ve babaları 

birbirinden ayırt edebilmek amacıyla, bir kesme noktası saptamak üzere, 

anne ve baba örneklemleri için ölçekten alınan toplam puana ilişkin ortalama 

ve standart sapma hesaplanmıştır. Buna göre anne örnekleminde ölçekten 

alınan toplam puanların ortalaması 56.60; standart sapma ise 40.18’dir. Anne 

örneklemi için, 0rtalamanın bir standart sapma üzerindeki puan olan 97 ayırt 

edici değer olarak kabul edilmiştir. Baba örnekleminde ise, ölçekten alınan 

toplam puanların ortalaması 45.87; standart sapma ise 38.06’dır. Baba 

örneklemi için, ortalamanın bir standart sapma üzerindeki puan olan 84 ayırt 

edici değer olarak kabul edilmiştir. Bu değerlerin üstündeki puanlar, anne ve 

babalarda kayda değer düzeyde yüksek travma sonrası stres belirtilerine 
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işaret etmektedir. Araştırmanın örnekleminde yer alan annelerin (n=125) bu 

ölçekten aldıkları puanlar incelendiğinde, %16.8’inin 97’nin üzerinde puan 

aldığı görülmektedir. Araştırma örneklemindeki babaların (n=125) bu 

ölçekten aldıkları puanlar incelendiğinde ise, %12’sinin 84’ün üzerinde puan 

aldığı görülmektedir. 

 

3.3. Değişkenler arası ilişkiler 

Bu bölümde değişkenler arası ilişkileri anlamak üzere yapılan korelasyon 

analizlerinin sonuçlarına yer verilmektedir. 

3.3.1. Hastalığın Nesnel ve Algılanan Özellikleri ile Aile Değerlendirme 

Ölçeği Puanları, Çocuğun Benlik Algısı, Anne, Baba, Çocuğun 

Depresyon ve Travma Sonrası Stres Belirtileri Puanları arasındaki 

İlişkiler 

Çizelge 3.5’de de görüldüğü gibi, hastalığın hekim tarafından değerlendirilen 

nesnel özelliklerinin, hem annenin öznel algıları (r=.47; p< .01); hem de 

babanın öznel algıları (r=.44; p< .01) ile pozitif yönde ve anlamlı düzeyde 

ilişkili olduğu saptanmıştır. Hastalığın nesnel özellikleri, çocuğun hastalığa 

ilişkin algıları ile pozitif yönde bir ilişki gösterse de, bu ilişki istatistiksel olarak 

anlamlı değildir. Anne, baba ve çocuğun hastalığa ilişkin algıları arasındaki 

ilişkiye bakıldığında ise, hem anne ile babanın öznel algıları (r= .61; p<.01); 

hem anne ile çocuğun öznel algıları (r= .37; p<.01); hem de baba ile çocuğun 
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öznel algıları (r= .38; p<.01) arasındaki ilişkilerin anlamlı olduğu 

görülmektedir. 

Hastalığın nesnel özellikleri ile ailenin psikolojik uyumuna ilişkin değişkenler 

(aile değerlendirme ölçeği puanları, çocuğun benlik algısı, anne, baba ve 

çocuğun depresyon ve travma sonrası stres belirtileri) arasındaki ilişki 

incelendiğinde, nesnel özelliklerin yalnızca annenin travma sonrası stres 

belirtileri ile pozitif yönde anlamlı ilişkisi olduğu (r= .22; p<.05); diğer 

değişkenlerle ise anlamlı bir ilişkisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Annenin hastalığa ilişkin öznel algısının, ailenin psikolojik uyumuna ilişkin 

tüm değişkenlerle anlamlı bir ilişki içinde olduğu saptanmıştır. Bu değişkenin 

aile değerlendirme ölçeği puanları, çocuğun benlik algısı, annenin depresyon 

puanı, babanın depresyon puanı, çocuğun depresyon puanı, annenin travma 

sonrası stres belirtileri puanı, babanın travma sonrası stres belirtileri puanı ve 

çocuğun travma sonrası stres belirtileri puanı ile pozitif yönde ve anlamlı 

ilişkisi olduğu görülmektedir (sırasıyla, r= .29, .36, .45, .30, .26, .55, .34, .31; 

p< .01). 

Babanın hastalığa ilişkin öznel algısının da, ailenin psikolojik uyumuna ilişkin 

tüm değişkenlerle anlamlı bir ilişki içinde olduğu saptanmıştır. Bu değişkenin 

aile değerlendirme ölçeği puanları, çocuğun benlik algısı, annenin depresyon 

puanı, babanın depresyon puanı, çocuğun depresyon puanı, annenin travma 

sonrası stres belirtileri puanı, babanın travma sonrası stres belirtileri puanı ve 

çocuğun travma sonrası stres belirtileri puanı ile pozitif yönde ve anlamlı 
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ilişkisi olduğu görülmektedir  (sırasıyla, r= .21; p<.05; r=.28, .33, .38, .24, .33, 

.41, .22; p< .01). 
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Çizelge 3. 5. Hastalığın Nesnel ve Algılanan Özellikleri ile Aile Değerlendirme Ölçeği Puanları, Çocuğun Benlik Algısı, 

Anne, Baba, Çocuğun Depresyon ve TSSB Puanları arasındaki İlişkiler 

Değişken  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

(1) Hastalığın Nesnel Özellikleri  .47** .44** .14 .16 .16 .18 .22* .13 .17 .16 .12 

(2) Annenin Öznel Algısı   .61** .37** .29** .36** .45** .55** .30** .34** .26** .31** 

(3) Babanın Öznel Algısı    .38** .21* .28** .33** .33** .38** .41** .24** .22** 

(4) Çocuğun Öznel Algısı     .01 .30** .25** .27** .27** .14 .14 .40** 

(5) ADÖ Toplam Puanı      .40** .30-- .32** .41** .33** .35** .30** 

(6) Çocuğun Benlik Algısı       .17 .21* .16 .14 .65** .39** 

(7) Annenin Depresyon Puanı        .76** .43** .45** .12 .22** 

(8) Annenin TSSB Puanı         .43** .54** .15 .28** 

(9) Babanın Depresyon Puanı          .75** .22* .23* 

(10) Babanın TSSB Puanı           .27- .27** 

(11) Çocuğun Depresyon Puanı            .56** 

(12)Çocuğun TSSB Puanı            1.00 

*p<.05, **p<.01 
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Çocuğun hastalığa ilişkin öznel algısının, ailenin psikolojik uyumuna ilişkin 

değişkenlerle ilişkisine bakıldığında, bu değişkenin çocuğun benlik algısı, 

çocuğun travma sonrası stres belirtileri, annenin depresyon belirtileri, 

annenin travma sonrası stres belirtileri ve babanın depresyon belirtileri ile 

pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkisi olduğu gözlenmektedir 

(sırasıyla, .30, .40, .25, .27, .27; p<.01). Söz konusu değişkenin, aile 

değerlendirme ölçeği puanı, çocuğun depresyon belirtileri ve babanın travma 

sonrası stres belirtileri ile ilişkisinin ise istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

anlaşılmaktadır. 

 

3.3.2. Sosyal-Ekolojik Değişkenler ile Çocuğun Benlik Algısı, Anne, 

Baba, Çocuğun Depresyon ve Travma Sonrası Stres Belirtileri Puanları 

Arasındaki İlişkiler 

Anne, baba ve çocuğun sahip olduğu sosyal destek düzeyinin birbiriyle 

ilişkisini anlamak üzere, her üçünün de sosyal destek ölçeklerinden aldıkları 

puanlar arasındaki korelasyona bakılmıştır. Çizelge 3.6’da da görüldüğü 

üzere, hem annenin sahip olduğu sosyal destek ile çocuğun sahip olduğu 

sosyal destek düzeyi arasında (r=.25; p<.01), hem babanın sahip olduğu 

sosyal destek düzeyi ile çocuğun sahip olduğu sosyal destek düzeyi arasında 

(r= .44, p<.01), hem de anne ve babanın sahip oldukları sosyal destek 

düzeyleri arasında (r=.34, p<.01) pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır. 
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Çizelge 3.6. Sosyal-Ekolojik Değişkenler ile Çocuğun Benlik Algısı, Anne, Baba, Çocuğun Depresyon ve TSSB Puanları 

arasındaki İlişkiler 

Değişken (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)   (11) 

(1) Çocuğun Sahip Olduğu Sosyal Destek .25** .21* -.50** -.69** -.11 -.16 -.12 -.11 -.65** -.43** 

(2) Annenin Sahip Olduğu Sosyal Destek  .44** -.34** -.15 -.24** -.16 -.22** -.13 -.23* -.08 

(3) Babanın Sahip Olduğu Sosyal Destek   -.31** -.17 -.21*. -.12 -.33** -.17 -.22* -.01 

(4) ADÖ Toplam Puanı    .40** .30** .32** .41** .33** .35** .30** 

(5) Çocuğun Benlik Algısı     .17 .21* .16 .14 .65** .39** 

(6) Annenin Depresyon Puanı      .76** .43** .45** .12 .22* 

(7) Annenin TSSB Puanı       .43** .54** .15 .28** 

(8) Babanın Depresyon Puanı        .75** .22* .23* 

(9) Babanın TSSB Puanı         .27** .27** 

(10) Çocuğun Depresyon Puanı          .56** 

(11) Çocuğun TSSB Puanı          1.00 

*p<.05,**p<.01
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Aile bireylerinin sahip oldukları sosyal destek düzeyleri ile aile değerlendirme 

ölçeği puanı arasındaki ilişkiye bakıldığında, hem annenin sahip olduğu 

sosyal destek düzeyi ile aile değerlendirme ölçeği toplam puanı arasında, 

hem babanın sahip olduğu sosyal destek düzeyi ile aile değerlendirme ölçeği 

toplam puanı arasında, hem de çocuğun sahip olduğu sosyal destek düzeyi 

ile aile değerlendirme ölçeği toplam puanı arasında negatif yönde anlamlı 

ilişki olduğu görülmektedir (sırasıyla, -.34, -.31, -.50; p<.01). Aile 

değerlendirme ölçeğinden alınan yüksek puan, aile işlevlerindeki bozulmaya 

işaret etmektedir. Bu bulgulardan, aile bireylerin sosyal destek düzeyi 

azalırken, aile işlevlerindeki bozulmanın arttığı anlaşılmaktadır. 

Çocuğun sahip olduğu sosyal destek düzeyi ile diğer değişkenler arasındaki 

ilişkiler incelendiğinde; bu değişkenin çocuğun benlik algısı, çocuğun 

depresyon belirtileri ve travma sonrası stres belirtileri ile beklendiği gibi 

negatif yönde ve anlamlı ilişkisi olduğu görülmektedir (sırasıyla, r= -.69, -.65, 

-.43; p<.01). Aynı değişkenin, anne ve babanın depresyon ve travma sonrası 

stres belirtileri ile ilişkisi negatif yönde olmakla birlikte, bu ilişkiler istatistiksel 

olarak anlamlı değildir.  

Annenin sahip olduğu sosyal destek düzeyi ile diğer değişkenler arasındaki 

ilişkiler incelendiğinde, bu değişkenin annenin depresyon belirtileri, babanın 

depresyon belirtileri ve çocuğun depresyon belirtileri ile negatif yönde anlamlı 

ilişkisi olduğu gözlenmektedir (sırasıyla, r= -.24, -.22; p<.01; r=-.23; p<.05). 

Aynı değişkenin, çocuğun benlik algısı ve annenin, babanın ve çocuğun 
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travma sonrası stres belirtileri ile negatif yönde ilişkili olduğu; ancak bu 

ilişkilerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır.  

Babanın sahip olduğu sosyal destek düzeyi ile diğer değişkenler arasındaki 

ilişkiler incelendiğinde, bu değişkenin babanın depresyon puanı, annenin 

depresyon puanı ve çocuğun depresyon puanıyla negatif yönde anlamlı 

ilişkisinin olduğu anlaşılmaktadır (sırasıyla, r= -33, p<.01; r=-.21, -.22; p<.05). 

Aynı değişkenin, çocuğun benlik algısı ve anne, baba ve çocuğun travma 

sonrası stres belirtileri ile negatif yönde ilişkili olduğu; ancak bu ilişkinin 

istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde olmadığı görülmektedir. 

 

3.3.3. Anne, Baba ve Çocuğun Psikolojik Uyumlarına İlişkin Değişkenler 

Arasındaki İlişkiler 

Son olarak, aile bireylerinin psikolojik uyumlarına ilişkin çeşitli değişkenler 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu ilişkiler Çizelge 3.7’de  sunulmaktadır. 

Aile bireylerinin depresyon belirtileri arasındaki ilişki incelendiğinde, annenin 

depresyon puanı ile babanın depresyon puanı arasında pozitif yönde anlamlı 

ilişki olduğu görülmektedir (r=.43; p<.01). Annenin depresyon puanı ile 

çocuğun depresyon puanı arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmakla birlikte, 

bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir. Babanın depresyon puanı ile 

çocuğun depresyon puanı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki söz konusudur 

(r=.22; p<.05). 
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Aile bireylerinin travma sonrası stres belirtileri arasındaki ilişki incelendiğinde, 

annenin travma sonrası stres belirtileri puanı ile hem babanın travma sonrası 

stres belirtileri puanı, hem de çocuğun travma sonrası stres belirtileri puanı 

arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunduğu görülmektedir  (sırasıyla, r=.54, .28; 

p<.01). Babanın travma sonrası stres belirtileri puanı ile çocuğun travma 

sonrası stres belirtileri puanı arasında da pozitif yönde anlamlı ilişki söz 

konusudur (r=.27; p<.01). 

Çocuğun benlik algısı ile aile bireylerinin psikolojik uyumuna ilişkin diğer 

değişkenler arasındaki ilişkilere bakıldığında, bu değişkenin çocuğun 

depresyon belirtileri ve travma sonrası stres belirtileri ile pozitif yönde anlamlı 

ilişkisinin olduğu saptanmıştır (sırasıyla, .65, .39; p<.01). Bu değişken, aynı 

zamanda annenin travma sonrası stres belirtileri ile de pozitif yönde ve 

anlamlı ilişki içindedir (r=.21; p<.05). Çocuğun benlik algısı ile annenin ve 

babanın depresyon puanları ve babanın travma sonrası stres belirtileri puanı 

arasındaki ilişkiler ise pozitif yönde olmakla birlikte istatistiksel açıdan anlamlı 

değildir.   
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Çizelge 3.7. Anne, Baba ve Çocuğun Depresyon ve Travma Sonrası Stres Belirtileri ile Çocuğun Benlik Algısı Puanları 

Arasındaki İlişkiler 

Değişken (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(1) Annenin Depresyon Puanı .76** .44** .47** .11 .22* .17 

(2) Annenin TSSB Puanı  .44** .56** .14 .28** .21* 

(3) Babanın Depresyon Puanı   .75** .22* .23* .16 

(4) Babanın TSSB Puanı    .27** .27** .14 

(5) Çocuğun Depresyon Puanı     .56** .65** 

(6) Çocuğun TSSB Puanı      .39 

(7) Çocuğun Benlik Algısı      1.00 

*p<.05, **p<.01
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3.4. Gruplararası Karşılaştırmalar 

3.4.1. Anne, Baba ve Çocuğun Hastalığa İlişkin Öznel Algıları Açısından 

Karşılaştırılması 

Anne, baba ve çocuğun hastalığa ilişkin öznel algıları arasında bir farklılık 

olup olmadığını anlamak üzere tek yönlü tekrar ölçümlü varyans analizi (one-

way repeated measures ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen 

bulgulara ilişkin bilgi Çizelge 3.8’de verilmektedir.  

 

Çizelge 3.8. Anne, Baba ve Çocukların Hastalığa ilişkin Öznel Algılarının 

Karşılaştırılması 

  
 

 
Anne 

 
Baba 

 
Çocuk 

 

x  2 

 
F 

 
ᶯ2 

 
 
Hastalığa 
ilişkin öznel 
algılar 

 

x   
 

 
1.52a 

 
1.52a 

 

 
1.24b 

 
 
 

3.01 

 
 
 

22.80** 

 
 
 

.16 
 

S.S. 
 

.45 
 

.52 
 

. 
52 

   

**p < .01  

NOT: Aynı üstsimgeyi paylaşan ortalamalar birbirinden anlamlı farklılık göstermemektedir. 

 

Çizelge 3.8.’de de görüldüğü gibi, analiz sonucunda, gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu gözlenmiştir (F [2, 236] = 22.80, p< 

.001). Tukey testi kullanılarak yapılan gruplararası karşılaştırma sonuçlarına 

göre, anne ve babaların hastalığa ilişkin öznel algıları arasında anlamlı bir 

fark ortaya çıkmamıştır (q 2-236 = 0). Annelerin, hastalığa ilişkin öznel algılar 
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formundan aldıkları puanların ( x  = 1.52), çocukların puanlarından ( x  =  1.24) 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (q 2-236 = 9.3). Benzer biçimde, 

babaların hastalığa ilişkin öznel algılar formundan aldıkları puanların da ( x  = 

1.52), çocukların puanlarından ( x  = 1.24) anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

görülmüştür (q 2-236 = 9.3).  

 

3.4.2. Anne ve babaların sosyal-ekolojik değişkenler açısından 
karşılaştırılması  

Anne ve babaların Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile alt-

ölçeklerinden ve Aile Değerlendirme Ölçeği’nden aldıkları puanlar, 

eşleştirilmiş örneklem t-testi (paired sample t-test) kullanılarak 

karşılaştırılmıştır. Eşleştirilmiş örneklem t-testi sonuçları Çizelge 3.9’da 

sunulmaktadır. 

Çizelge 3.9. Anne ve babaların sosyal-ekolojik değişkenler açısından 

karşılaştırılması  

 Anne Örneklemi 

(n= 115) 

 Baba Örneklemi 

(n=115) 

 

Değişkenler   x  
SS 

x  
SS T 

ADÖ Toplam Puanı 1.90 .42 1.90 .42 0.01 

Sosyal Destek Toplam Puanı 4.62 1.13 4.73 1.25 -1.02 

Aileden Alınan Destek Puanı 5.50 1.32 5.73 1.35 -1.71 

Arkadaşlardan Alınan Destek P. 4.49 1.47 4.66 1.51 -1.10 

Özel Bir İnsandan Alınan Destek P. 3.83 1.62 3.80 1.79 0.21 
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Çizelge 3.9.’da da görüldüğü üzere, t-testi sonuçlarına göre, annelerle 

babalar sosyal-ekolojik değişkenlere ilişkin ölçümlerden aldıkları puanlar 

açısından fark göstermemektedirler. 

 

3.4.3. Anne ve babaların depresyon ve travma sonrası stres belirtileri 

açısından karşılaştırılması  

Anne ve babaların Beck Depresyon Envanteri ve Travma Sonrası Stres 

Belirtileri Ölçeği’nden aldıkları puanlar, eşleştirilmiş örneklem t-testi (paired 

sample t-test) kullanılarak karşılaştırılmıştır. Eşleştirilmiş örneklem t-testi 

sonuçları Çizelge 3.10.’da sunulmaktadır. 

Çizelge 3.10. Anne ve babaların depresyon ve travma sonrası stres belirtileri 

açısından karşılaştırılması  

 Anne Örneklemi 

(n= 115) 

 Baba Örneklemi 

(n=115) 

 

Değişkenler   x  
SS x  

SS T 

Depresyon belirtileri .67 .55 .55 .52 2.24* 

Travma sonrası stres belirtileri 1.55 1.11 1.26 1.03 2.99** 

* p<.05, ** p<.01 

 

Çizelge 3.10.’da da görüldüğü üzere, t-testi sonuçlarına göre, annelerle 

babalar depresyon ve travma sonrası stres belirtileri puanları açısından 

farklılık göstermektedirler. Annelerin depresyon puanları ( x  = .67, SS= .55), 
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babaların depresyon puanından ( x  =.55, SS = .52) anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuştur (t (1,115) = 2.24, p< .05). Annelerin travma sonrası stres belirtileri 

puanları da ( x  = 1.55, SS = 1.11), babaların travma sonrası stres 

puanlarından ( x  = 1.26, SS = 1.03) anlamlı düzeyde yüksektir (t (1,115) = 2.99, 

p < .01). 

 

3.4.5. Farklı Tanı Gruplarında Yer Alan Çocuklar ve Ailelerinin 

Araştırmada Kapsanan Değişkenler Açısından Karşılaştırılması 

Araştırma örnekleminde yer alan çocuklar farklı tanılara sahiptirler. Bu 

çocukların, 30’u hematolojik hastalıklar, 20’si nörolojik hastalıklar, 18’i 

nefrolojik hastalıklar, %16’sı göğüs hastalıkları, 13’ü astım ve alerjik 

hastalıklar, 8’i kardiyolojik hastalıklar, 7’si endokrinolojik hastalıklar, 7’si 

gastroenterolojik hastalıklar ve 4’ü onkolojik hastalıklar sınıfı içerisinde yer 

alan bir tanıya sahiptir. Farklı tanı gruplarında olan çocuklar ve anne-babaları 

arasında, araştırma kapsamındaki değişkenler açısından farklılık olup 

olmadığını incelemek üzere tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Ancak, bazı 

tanı gruplarında diğerlerine oranla çok daha az sayıda çocuğun olması 

nedeniyle, bazı tanı grupları birleştirilerek sayılar birbirine olabildiğince yakın 

hale getirilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak altı ayrı tanı grubu 

oluşturulmuştur. Birinci tanı grubunda endokrinolojik, gastroenterolojik ve 

kardiyolojik hastalıklar (n= 22); ikinci tanı grubunda astım ve alerjik 

hastalıklar(n= 13); üçüncü tanı grubunda nefrolojik hastalıklar (n= 18); 

dördüncü tanı grubunda hematolojik ve onkolojik hastalıklar (n= 34); beşinci 
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tanı grubunda göğüs hastalıkları (n= 16) ve altıncı tanı grubunda nörolojik 

hastalıklar (n= 20) yer almaktadır. Bu grupları karşılaştırmak üzere yapılan 

tek yönlü varyans analizi sonuçları Çizelge 3.11’de verilmektedir. 

Çizelge 3.11’de görüldüğü üzere, tanı grupları arasında hastalığın nesnel 

özellikleri (F [5,122] =38.48, p<.001); annenin öznel algıları (F [5,122] 

=13.44, p<.001); babanın öznel algıları (F [5,119] =17.60, p<.001); çocuğun 

öznel algıları (F [5,118] =2.77, p<.05); annenin travma sonrası stres belirtileri 

(F [5,116] =3.73, p<.05); babanın travma sonrası stres belirtileri (F [5,117] 

=2.50, p<.05); çocuğun travma sonrası stres belirtileri (F [5,118] =3.35, 

p<.05); annenin depresyon belirtileri (F [5,116] =2.50, p<.05); babanın 

depresyon belirtileri (F [5,117] =2.77, p<.05); çocuğun depresyon belirtileri (F 

[5,118] =3.15, p<.05) ve çocuğun benlik algısı  (F [5,118] =3.39, p<.05) 

yönünden anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Anlamlı farklılık gözlenen 

değişkenler için Scheffe testi kullanılarak yapılan gruplararası karşılaştırma 

(post hoc comparisons) sonuçları Çizelge 3.11’de sunulmaktadır. 

 

 



 

129 
 

Çizelge 3.11. Farklı Tanı Gruplarında Yer Alan Çocuklar ve Ailelerinin Araştırmada Kapsanan Değişkenler Açısından 

Karşılaştırılması 

Değişken  Endokrinolojik / 
Gastroenterolojik/ 
Kardiyolojik hast. 

Astım ve 
alerjik hast. 

Nefrolojik hast. 

 

Hematolojik / 
Onkolojik hast. 

Göğüs hast. Nörolojik 
hast. 

Özet 
ANOVA 

  (n= 22) (n= 13) (n= 18) (n= 34) (n= 16) (n= 20) F 

Hastalığın 
nesnel özellikleri 

x  

s.s. 

3.15 bc 

.55 

1.71 a 

0.01 

2.93 b 

.48 

3.02 b 

.28 

3.03 bc 

.42 

3.42 c 

.03 

38.48*** 

Annenin öznel 
algıları 

x
s.s. 

1.47 bc 

.55 

.78 a 

.61 

1.74 bc 

.23 

1.73 c 

.30 

1.27 ab 

.48 

1.70 bc 

.29 

13.44*** 

Babanın öznel 
algıları 

x
s.s. 

1.51 bc 

.57 

.65 a 

.40 

1.67 bc 

.37 

1.80 c 

.24 

1.26 b 

.49 

1.65 bc 

.32 

17.60*** 

Çocuğun Öznel 
Algıları 

x
s.s. 

1.31 

.40 

1.00 

.38 

1.33 

.58 

1.34 

.41 

.96 

.32 

1.30 

.49 

2.77* 

Annenin sosyal 
destek düzeyi 

x
s.s. 

4.70 

.98 

4.81 

1.45 

4.13 

.87 

4.54 

1.04 

4.87 

1.34 

4.62 

1.15 

0.95 

Babanın sosyal 
destek düzeyi 

x
s.s. 

4.97 

1.33 

5.18 

1.27 

4.06 

1.30 

4.77 

.90 

4.51 

1.37 

4.72 

1.37 

1.70 

Çocuğun sosyal 
destek düzeyi 

x
s.s. 

3.97 

.70 

4.28 

.48 

3.81 

.60 

4.18 

.53 

4.18 

.53 

4.30 

.55 

1.96 

Aile işleyişi x
s.s. 

1.95 

.33 

1.72 

.29 

2.02 

.28 

1.93 

.31 

1.89 

.26 

1.89 

.34 

1.58 
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Çizelge 3.11 (devam ediyor) 

Değişken  Endokrinolojik / 
Gastroenterolojik/ 
Kardiyolojik hast. 

Astım ve 
alerjik hast. 

Nefrolojik hast. 

 

Hematolojik / 
Onkolojik hast. 

Göğüs hast. Nörolojik 
hast. 

Özet 
ANOVA 

  (n= 22) (n= 13) (n= 18) (n= 34) (n= 16) (n= 20) F 

Annenin travma 
sonrası stres 
belirtileri 

x  

s.s. 

1.51 ab 

1.08 

.71 a 

.60 

2.07 b 

.67 

1.91 b 

1.32 

1.23 ab 

.90 

1.61 ab 

1.17 

3.73* 

Babanın travma 
sonrası stres 
belirtileri 

x
s.s. 

1.34  

1.11 

.53  

.49 

1.69  

.88 

1.49  

1.18 

.94  

.75 

1.23  

1.11 

2.50* 

Çocuğun travma 
sonrası stres 
belirtileri 

x
s.s. 

2.12  

1.03 

1.11  

.92 

1.67  

.71 

1.68  

1.10 

1.20  

.88 

1.18  

.77 

3.35* 

Annenin 
depresyon 
belirtileri 

x
s.s. 

.67  

.46 

.25  

.27 

.89  

.44 

.74  

.61 

.60  

.55 

.75  

.60 

2.50* 

Babanın 
depresyon 
belirtileri 

x
s.s. 

.51 ab 

.50 

.18 a 

.18 

.83 b 

.60 

.58 ab 

.49 

.48 ab 

.44 

.67 ab 

.63 

2.77* 

Çocuğun 
depresyon 
belirtileri 

x
s.s. 

.51  

.34 

.20  

.17 

.48  

.23 

.40  

.31 

.33  

.26 

.31  

.21 

3.15* 

Çocuğun benlik 
algısı  

x
s.s. 

1.01 ab 

.59 

.49 a 

.49 

1.18 b 

.44 

.88 ab 

.51 

.79 ab 

.35 

.80 ab 

.51 

3.39* 

*p < .05,***p<.001 

NOT. (1) Aynı satırda, aynı üstsimgeleri paylaşmayan ortalamalar arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır; (2) F değeri anlamlı olmayan veya anlamlı olduğu halde 

analiz sonrası ikili karşılaştırmalarda hiç bir grup arasında anlamlı fark bulunmayan değişkenler için üstsimgeler kullanılmamıştır. 
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3.5. Regresyon Analizi Sonuçları 

Bu bölümde, kronik hastalığı olan çocuklar ve anne-babalarında travma 

sonrası stres ve depresyon belirtilerini yordayan değişkenlerin neler 

olduğunun belirlenmesi amacıyla yapılan hiyerarşik regresyon analizi 

sonuçlarına yer verilmektedir. 

Travma sonrası stres ve depresyon belirtilerinin bağımlı (criterion) değişken 

olarak ele alındığı analizlerde, yordayıcı değişkenler, bu çalışma kapsamında 

öne sürülen kavramsal modelde sunuldukları sırayla beş blok halinde analize 

sokulmuşlardır. Bu bloklar sırasıyla demografik değişkenler (çocuğun 

cinsiyeti ve yaşı, anne-babanın yaşları ve eğitim durumları, ailenin aylık 

geliri), hastalığa ilişkin nesnel özellikler, sosyal-ekolojik değişkenler (anne, 

baba ve çocuğun sosyal destek ölçeği alt-testleri ve aile değerlendirme ölçeği 

puanları); hastalığa ilişkin öznel algılar (anne, baba ve çocuğun hastalığa 

ilişkin öznel algıları) ve çocuğun benlik algısını temsil etmektedir. 

 

3.5.1. Çocuk Örneklemi için Yapılan Regresyon Analizleri 

Çocuk örnekleminde depresyon ve travma sonrası stres belirtilerini yordayan 

değişkenleri incelemek üzere iki ayrı hiyerarşik regresyon analizi 

yürütülmüştür. 
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3.5.1.1. Çocuklarda Depresyon Belirtilerini Yordayan Değişkenler 

Kronik bir hastalıkla yaşamak durumunda olan çocuklarda, demografik 

özellikler, hastalığın nesnel özellikleri, sosyal-ekolojik değişkenler, hastalığa 

ilişkin öznel algılar ve çocuğun benlik algısının depresyon belirtilerini ne 

düzeyde yordadığını değerlendirebilmek amacıyla hiyerarşik regresyon 

analizi yapılmıştır. Çocuklar için Depresyon Ölçeği puanının bağımlı 

(criterion) değişken olarak ele alındığı regresyon denklemine sırasıyla birinci 

adımda demografik değişkenler, ikinci adımda hastalığın nesnel özellikleri, 

üçüncü adımda sosyal-ekolojik değişkenler, dördüncü adımda hastalığa 

ilişkin öznel algılar, beşinci adımda da benlik algısı toplam puanı ayrı bloklar 

halinde alınmıştır. Bu regresyon analizinin aşama sırası �ekil 3.1.’de 

verilmektedir.  

Bu yöntemle, beş değişken grubunun, çocuğun depresif belirtilerindeki 

varyansa ne düzeyde katkıda bulunduğu test edilmiştir.  

Demografik özellikleri temsil eden ilk blokta çocuğun cinsiyeti, yaşı, annenin 

eğitim durumu, babanın eğitim durumu ve ailenin aylık geliri yer almaktadır. 

Bu blok toplam varyansın % 18‘ini açıklamıştır (F [5,113] = 4.86, p<.001). Bu 

blok içindeki değişkenlerden çocuğun yaşı  (β= .24, t (113)=2.81, p< .05) ve 

babanın eğitim düzeyinin düşüklüğü (β= .24, t(113)=-2.57, p<.05) çocuğun 

depresif yakınmalarını anlamlı olarak yordamaktadır. Hastalığın özelliklerini 

temsil eden ikinci blokta, hastalığın çocuğu izleyen hekim tarafından nesnel 

ölçütlere dayanılarak değerlendirilen nesnel özellikleri bulunmaktadır. Bu 

bloğun denkleme girilmesiyle açıklanan toplam varyansta herhangi bir 
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Depresyon Belirtilerinin 
Yordanmasına Yönelik Regresyon 

Analizi Aşamaları 

Travma Sonrası Stres Belirtilerinin 
Yordanmasına Yönelik Regresyon 

Analizi Aşamaları 

Yordanan Değişken Yordanan Değişken 

Çocuğun Depresyon Belirtileri 

 

Çocuğun Travma Sonrası Stres 
Belirtileri 

Yordayıcı Değişkenler 

(denkleme giriş sırasına göre) 

Yordayıcı Değişkenler 

(denkleme giriş sırasına göre) 

Blok 1 

Demografik Değişkenler 

(çocuğun cinsiyeti, yaşı, annenin eğitim 
durumu, babanın eğitim durumu, ailenin 

aylık geliri) 

Blok 1 

Demografik Değişkenler 

(çocuğun cinsiyeti, yaşı, annenin 
eğitim durumu, babanın eğitim 

durumu, ailenin aylık geliri) 

Blok 2 

Hastalığın Nesnel Özellikleri 

Blok 2 

Hastalığın Nesnel Özellikleri 

Blok 3 

Sosyal-Ekolojik Değişkenler 

(aileden alınan sosyal destek, 
arkadaşlardan alınan sosyal destek, 

öğretmenden alınan sosyal destek, aile 
değerlendirme ölçeği puanı) 

Blok 3 

Sosyal-Ekolojik Değişkenler 

(aileden alınan sosyal destek, 
arkadaşlardan alınan sosyal destek, 
öğretmenden alınan sosyal destek, 

aile değerlendirme ölçeği puanı) 

Blok 4 

Hastalığa ilişkin Öznel Algılar 

(anne, baba ve çocuğun hastalığa ilişkin 
öznel algıları) 

Blok 4 

Hastalığa ilişkin Öznel Algılar 

(anne, baba ve çocuğun hastalığa 
ilişkin öznel algıları) 

Blok 5 

Çocuğun Benlik Algısı 

Blok 5 

Çocuğun Benlik Algısı 

�ekil 3.1. Kronik hastalığı olan çocuklarda depresyon ve travma sonrası 

stres belirtilerini yordayan değişkenlere ilişkin hiyerarşik regresyon 

analizlerinin aşamaları 
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değişiklik olmamış (F [1,112] = .08, p >.05); ve bu bloktaki değişken 

depresyon belirtileri ile anlamlı ilişki göstermemiştir. Sosyal-ekolojik etkenleri 

temsil eden üçüncü blok, çocuğun aileden, arkadaşlardan ve öğretmenden 

alınan sosyal destek alt-ölçeklerinden ve aile değerlendirme ölçeği toplam 

puanını içermektedir. Bu bloğun denkleme girilmesiyle açıklanan toplam 

varyans %49’a yükselmiştir (F [4,108] = 16.47, p <.001). Bu blok 

değişkenlerinden, arkadaşlardan alınan sosyal destek (β= -.31, t (108) = -

3.20, p< .01) ve öğretmenden alınan sosyal destekteki azalma (β= -.25, t 

(108) = -2.62, p< .05), çocuğun depresif yakınmalarını anlamlı olarak 

yordamaktadır.  

Hastalığa ilişkin öznel algıları temsil eden dördüncü blok, annenin, babanın 

ve çocuğun hastalığa yönelik öznel algılarını içermektedir. Bu bloğun 

denkleme girilmesiyle, açıklanan toplam varyans %51’e yükselmiş (F [3,105] 

= 1.61, p >.05); ancak bu yükselme anlamlılık boyutuna ulaşmamış ve 

bununla tutarlı olarak bu blokta yer alan değişkenler ile çocuğun depresif 

yakınmaları arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. Beşinci ve son blok ise 

çocuğun benlik algısını temsil etmektedir. Bu bloğun denkleme girilmesiyle 

açıklanan toplam varyans %55’eyükselmiştir (F [1,104] = 8.06, p <.01). Bu 

blokta yer alan tek değişken olan benlik algısının olumsuzlaşması çocuğun 

depresif yakınmalarını yordamaktadır (β= .28, t (104) =2.84, p< .01). 

Regresyon analizi sonuçları Çizelge 3.12’de verilmektedir.  
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Çizelge 3.12. Kronik hastalığı olan çocuklarda depresyon puanlarının 

yordanmasına yönelik hiyerarşik regresyon analizleri sonuçları  

Yordayıcı Değişken (Regresyon 
denklemine giriş sırasına göre) 

Blok 
F 

(değişim) 
sd 

t  

set içi 
β 

Model 
R2 

Demografik Özellikler 1 4.86*** 5,113 --- --- .18 

Çocuğun cinsiyeti   113 -1.00 -.09  

Çocuğun yaşı   113 2.81* .24  

Annenin eğitim durumu   113 -1.15 -.11  

Babanın eğitim durumu   113 -2.57* -.24  

Ailenin aylık geliri   113 0.20 .02  

Hastalığın Nesnel Özellikleri 2 0.09 1,112 --- --- .18 

Hastalığın nesnel özellikleri   112 0.29 .03  

Sosyal-Ekolojik Değişkenler 3 16.47*** 4,108 --- --- .49 

Aileden alınan sosyal destek   108 -1.64 -.16  

Arkadaşlardan alınan sosyal des.   108 -3.20** -.31  

Öğretmenden alınan sosyal des.   108 -2.62* -.25  

Aile değerlendirme ölçeği puanı   108 -0.14 -.01  

Hastalığa ilişkin Öznel Algılar 4 1.61 3,105 --- --- .51 

Annenin öznel algısı   105 1.11 .11  

Babanın öznel algısı   105 1.19 .11  

Çocuğun öznel algısı   105 -0.43 -.04  

Çocuğun Benlik Algısı 5 8.06* 1,104 --- --- .55 

Benlik algısı ölçeği puanı   104 2.84* .28  

*p< .05, **p<.01,*** p<.001; (cinsiyet için kız =1 erkek =2) 
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3.5.1.2. Çocuklarda Travma Sonrası Stres Belirtilerini Yordayan 

Değişkenler  

Kronik bir hastalıkla yaşamak durumunda olan çocuklarda, demografik 

özellikler, hastalığın nesnel özellikleri, sosyal-ekolojik değişkenler, hastalığa 

ilişkin öznel algılar ve çocuğun benlik algısının travma sonrası stres 

belirtilerini ne düzeyde yordadığını değerlendirebilmek amacıyla hiyerarşik 

regresyon analizi yapılmıştır. Olayların Etkisi Ölçeği puanının bağımlı 

değişken olarak ele alındığı regresyon denklemine sırasıyla birinci adımda 

demografik değişkenler, ikinci adımda hastalığın nesnel özellikleri, üçüncü 

adımda sosyal-ekolojik değişkenler, dördüncü adımda hastalığa ilişkin öznel 

algılar, beşinci adımda da benlik algısı toplam puanı ayrı bloklar halinde 

alınmıştır. Bu regresyon analizinin aşama sırası �ekil 3.1.’de verilmektedir. 

Bu yöntemle, beş değişken grubunun, çocuğun travma sonrası stres 

belirtilerindeki varyansa ne düzeyde katkıda bulunduğu test edilmiştir.  

Demografik özellikleri temsil eden ilk blokta çocuğun cinsiyeti, yaşı, annenin 

eğitim durumu, babanın eğitim durumu ve ailenin aylık geliri yer almaktadır. 

Bu blok toplam varyansın % 9‘unu açıklamıştır (F [5,113] =2,26, p<.05). Bu 

blok içindeki değişkenlerden çocuğun cinsiyeti  (β= -.27, t(113)= -2.94, p< 

.01) travma sonrası stres belirtilerini anlamlı olarak yordamaktadır. İkinci 

blokta, hastalığın çocuğu izleyen hekim tarafından nesnel ölçütlere 

dayanılarak değerlendirilen nesnel yer almaktadır. Bu bloğun denkleme 

girilmesiyle açıklanan toplam varyansta herhangi bir değişiklik gözlenmemiş 

(F [1,112] = .36, p >.05) ve hastalığın nesnel özellikleri ile çocuktaki travma 
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Çizelge 3.13. Kronik hastalığı olan çocuklarda travma sonrası stres 

puanlarının yordanmasına yönelik hiyerarşik regresyon analizi sonuçları  

Yordayıcı Değişken (Regresyon 
denklemine giriş sırasına göre) 

Blok 
F 

(değişim) 
sd 

t  

set içi 
Β 

Model 
R2 

Demografik Özellikler 1 2.26* 5,113 --- --- .09 

Çocuğun cinsiyeti   113 -2.94** -.27  

Çocuğun yaşı   113 0.28 .03  

Annenin eğitim durumu   113 -1.12 -.11  

Babanın eğitim durumu   113 -0.13 -.01  

Ailenin aylık geliri   131 0.28 .03  

Hastalığın Nesnel Özellikleri 2 0.37 1,112 --- --- .09 

Hastalığın nesnel özellikleri   112 0.60 .06  

Sosyal-Ekolojik Değişkenler 3 7.60*** 4,108 --- --- .29 

Aileden alınan sosyal destek   108 -2.38* -.27  

Arkadaşlardan alınan sosyal des.   108 -1.33 -.15  

Öğretmenden alınan sosyal des.   108 -0.66 -.07  

Aile değerlendirme ölçeği puanı   108 0.81 .08  

Hastalığa ilişkin Öznel Algılar 4 9.30*** 3,105 --- --- .44 

Annenin öznel algısı   105 1.60 .17  

Babanın öznel algısı   105 -0.94 -.10  

Çocuğun öznel algısı   105 4.20*** .37  

Çocuğun Benlik Algısı 5 0.02 1,104 --- --- .44 

Benlik algısı ölçeği puanı   104 0.13 .02  

*p< .05, **p<.01,*** p<.001; (cinsiyet için kız =1 erkek =2) 
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sonrası stres belirtileri arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. Sosyal-ekolojik 

etkenleri temsil eden üçüncü blok, çocuğun aileden, arkadaşlardan ve 

öğretmenden alınan sosyal destek alt-ölçeklerinden ve aile değerlendirme 

ölçeği toplam puanını içermektedir. Bu bloğun denkleme girilmesiyle 

açıklanan toplam varyans %29’a yükselmiştir (F [4,108] = 7.60, p <.001). Bu 

blok değişkenlerinden, aileden alınan sosyal destekteki azalma (β=-.26, t 

(108) = -2.38, p< .05), çocuktaki travma sonrası stres belirtilerini anlamlı 

olarak yordamaktadır. Hastalığa yönelik öznel algıları temsil eden dördüncü 

blok, anne, baba ve çocuğun hastalığa ilişkin öznel algılarını kapsamaktadır. 

Bu bloğun denkleme eklenmesiyle açıklanan toplam varyans % 44’e 

yükselmiş (F [3,105] = 9.30, p <.001); bu blokta bulunan değişkenlerden 

çocuğun hastalığa ilişkin öznel algısının olumsuzlaşması ile travma sonrası 

stres belirtileri arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (β=.37, t (105) = 4.20, 

p< .001).   

Beşinci ve son blok ise çocuğun benlik algısını temsil etmektedir. Bu bloğun 

denkleme girilmesiyle açıklanan toplam varyansta herhangi bir değişiklik 

olmamış (F [1-104] = .02, p >.05) ve bu bloktaki değişkenin çocuktaki travma 

sonrası stres belirtilerini anlamlı düzeyde yordamadığı görülmüştür. 

Regresyon analizi sonuçları Çizelge 3.13’de verilmektedir.  
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3.5.2. Anne Örneklemi için Yapılan Regresyon Analizleri 

Anne örnekleminde depresyon ve travma sonrası stres belirtilerini yordayan 

değişkenleri incelemek üzere iki ayrı hiyerarşik regresyon analizi 

yürütülmüştür. 

 

3.5.2.1. Annelerde Depresyon Belirtilerini Yordayan Değişkenler 

Kronik hastalığı olan çocukların annelerinde, demografik özellikler, hastalığın 

nesnel özellikleri, sosyal-ekolojik değişkenler, hastalığa ilişkin öznel algılar ve 

çocuğun benlik algısının depresyon belirtilerini ne düzeyde yordadığını 

değerlendirebilmek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Beck 

Depresyon Envanteri puanının bağımlı (criterion) değişken olarak ele alındığı 

regresyon denklemine sırasıyla birinci adımda demografik değişkenler, ikinci 

adımda hastalığın nesnel özellikleri, üçüncü adımda sosyal-ekolojik 

değişkenler, dördüncü adımda  hastalığa ilişkin öznel algılar, beşinci adımda 

da çocuğun benlik algısı puanı ayrı bloklar halinde alınmıştır. Bu regresyon 

analizinin aşama sırası �ekil 2’de verilmektedir.  

Bu yöntemle, beş değişken grubunun, annelerin depresif belirtilerindeki 

varyansa ne düzeyde katkıda bulunduğu test edilmiştir.  
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Depresyon Belirtilerinin 
Yordanmasına Yönelik Regresyon 

Analizi Aşamaları 

Travma Sonrası Stres Belirtilerinin 
Yordanmasına Yönelik Regresyon 

Analizi Aşamaları 

Yordanan Değişken Yordanan Değişken 

Annenin Depresyon Belirtileri Annenin Travma Sonrası Stres Belirt. 

Yordayıcı Değişkenler 

(denkleme giriş sırasına göre) 

Yordayıcı Değişkenler 

(denkleme giriş sırasına göre) 

Blok 1 

Demografik Değişkenler 

(çocuğun cinsiyeti, yaşı, annenin yaşı, 
eğitim durumu, babanın eğitim durumu, 

ailenin aylık geliri) 

Blok 1 

Demografik Değişkenler 

(çocuğun cinsiyeti, yaşı, annenin 
yaşı, eğitim durumu, babanın eğitim 

durumu, ailenin aylık geliri) 

Blok 2 

Hastalığın Nesnel Özellikleri 

Blok 2 

Hastalığın Nesnel Özellikleri 

Blok 3 

Sosyal-Ekolojik Değişkenler 

(aileden alınan sosyal destek, 
arkadaşlardan alınan sosyal destek, özel 

bir insandan alınan sosyal destek, aile 
değerlendirme ölçeği puanı) 

Blok 3 

Sosyal-Ekolojik Değişkenler 

(aileden alınan sosyal destek, 
arkadaşlardan alınan sosyal destek, 

özel bir insandan alınan sosyal 
destek, aile değerlendirme ölçeği 

puanı) 

Blok 4 

Hastalığa ilişkin Öznel Algılar 

(anne, baba ve çocuğun hastalığa ilişkin 
öznel algıları) 

Blok 4 

Hastalığa ilişkin Öznel Algılar 

(anne, baba ve çocuğun hastalığa 
ilişkin öznel algıları) 

Blok 5 

Çocuğun Benlik Algısı 

Blok 5 

Çocuğun Benlik Algısı 

�ekil 3.2. Kronik hastalığı olan çocukların annelerinde depresyon ve travma 

sonrası stres belirtilerini yordayan değişkenlere ilişkin hiyerarşik regresyon 

analizlerinin aşamaları 
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Demografik özellikleri temsil eden ilk blokta çocuğun cinsiyeti, yaşı, annenin 

yaşı, eğitim durumu, babanın eğitim durumu ve ailenin aylık geliri yer 

almaktadır. Bu blok toplam varyansın % 8’ini açıklamıştır (F [6,108] = 1.64, 

p>.05); ancak bu bloktaki değişkenler depresyon belirtileri ile anlamlı ilişki 

göstermemiştir. Hastalığın nesnel özelliklerini temsil eden ikinci bloğun 

denkleme alınmasıyla açıklanan toplam varyans %9’a yükselmiş (F [1,107] = 

.99, p>.05); ancak bu blok içerisinde yer alan değişkenle annenin depresif 

belirtileri arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. Sosyal-ekolojik etkenleri 

temsil eden üçüncü blok, aileden, arkadaşlardan ve özel bir insandan alınan 

sosyal destek alt-ölçeklerinden ve aile değerlendirme ölçeği toplam puanını 

içermektedir. Bu bloğun denkleme girilmesiyle açıklanan toplam varyans 

%19’a yükselmiş (F [4,103] = 3.25, p <.05); bununla birlikte blok içerisinde 

yer alan değişkenlerle annenin depresif belirtileri arasında anlamlı bir ilişki 

gözlenmemiştir. Hastalığa ilişkin öznel algıları temsil eden dördüncü blokta, 

anne, baba ve çocuğun hastalığa yönelik öznel algıları yer almaktadır. Bu 

bloğun denkleme katılmasıyla açıklanan toplam varyans %31’e yükselmişir 

(F [3,100] = 5.80, p <.01) ve bu blokta yer alan değişkenlerden annenin 

hastalığa ilişkin öznel algısının olumsuzlaşması, annedeki depresif 

yakınmaları anlamlı olarak yordamaktadır (β= .35, t (100) = 2.86, p< .01).  

Beşinci ve son blok ise çocuğun benlik algısını temsil etmektedir. Bu bloğun 

denkleme girilmesiyle açıklanan toplam varyans %32’ye yükselmiş (F [1,99] 

= .32, p > .05); ancak bu bloktaki değişkenlerle annedeki depresif yakınmalar  

arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. Regresyon analizi sonuçları Çizelge 

3.14’de verilmektedir. 
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Çizelge 3.14. Kronik hastalığı olan çocukların annelerinde depresyon 

puanlarının yordanmasına yönelik hiyerarşik regresyon analizi sonuçları  

Yordayıcı Değişken 
(regresyon denklemine giriş 
sırasına göre) 

Blok 
F 

(değişim) 
sd 

t  

set içi 
Β 

Model 
R2 

Demografik Özellikler 1 1.64 6,108 --- --- .08 

Çocuğun cinsiyeti   108 0.22 .02  

Çocuğun yaşı   108 -0.26 -.03  

Annenin yaşı   108 -.076 -.08  

Annenin eğitim durumu   108 -0.18 -.02  

Babanın eğitim durumu   108 -0.07 -.01  

Ailenin aylık geliri   108 -2.36 -.25  

Hastalığın Nesnel Özellikleri 2 0.99 1,107 --- --- .09 

Hastalığın nesnel özellikleri   107 0.99 .10  

Sosyal-Ekolojik Değişkenler 3 3.25* 4,103 --- --- .19 

Aileden alınan sosyal destek   103 -1.48 -.17  

Arkadaşlardan alınan sosyal d.   103 -0.33 -.04  

Özel bir insandan alınan sos. d.   103 -0.34 -.04  

Aile değerlendirme ölçeği puanı   103 1.86 .20  

Hastalığa ilişkin Öznel Algılar 4 5.80** 3,100 --- --- .31 

Annenin öznel algısı   100 2.86* .35  

Babanın öznel algısı   100 0.04 .00  

Çocuğun öznel algısı   100 1.25 .12  

Çocuğun Benlik Algısı 5 0.32 1,99 --- --- .32 

Benlik algısı ölçeği puanı   99 -0.57 -.06  

*p< .05, **p<.01,*** p<.001; (cinsiyet için kız =1 erkek =2) 
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3.5.2.2. Annelerde Travma Sonrası Stres Belirtilerini Yordayan 

Değişkenler 

Kronik hastalığı olan çocukların annelerinde, demografik özellikler, hastalığın 

nesnel özellikleri, sosyal-ekolojik değişkenler, hastalığa ilişkin öznel algılar ve 

çocuğun benlik algısının travma sonrası stres belirtilerini ne düzeyde 

yordadığını değerlendirebilmek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi 

yapılmıştır. Travma Sonrası Stres Belirtileri Ölçeği puanının bağımlı 

(criterion) değişken olarak ele alındığı regresyon denklemine sırasıyla birinci 

adımda demografik değişkenler, ikinci adımda hastalığın nesnel özellikleri, 

üçüncü adımda sosyal-ekolojik değişkenler, dördüncü adımda hastalığa 

yönelik öznel algılar, beşinci adımda da çocuğun benlik algısı puanı ayrı 

bloklar halinde alınmıştır. Bu regresyon analizinin aşama sırası �ekil 3.2.’de 

verilmektedir. Bu yöntemle, beş değişken grubunun, annelerin travma 

sonrası stres belirtilerindeki varyansa ne düzeyde katkıda bulunduğu test 

edilmiştir.  

Demografik özellikleri temsil eden ilk blokta çocuğun cinsiyeti, yaşı, annenin 

yaşı, eğitim durumu, babanın eğitim durumu ve ailenin aylık geliri yer 

almaktadır. Bu blok toplam varyansın yaklaşık % 6‘ini açıklamıştır (F [6,108] 

= 1.13, p>.05); ancak bu bloktaki değişkenler travma sonrası stres belirtileri 

ile anlamlı ilişki göstermemiştir. Hastalığın nesnel özelliklerini temsil eden 

ikinci bloğun denkleme girilmesiyle açıklanan toplam varyans %8’e yükselmiş 

(F [1,107] = 2.72, p>.05), bununla birlikte bu bloktaki değişkenle annenin 

travma sonrası stres belirtileri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 
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Sosyal-ekolojik etkenleri temsil eden üçüncü blok, aileden, arkadaşlardan ve 

özel bir insandan alınan sosyal destek alt-ölçeklerinden ve aile 

değerlendirme ölçeği toplam puanını içermektedir. Bu bloğun denkleme 

girilmesiyle açıklanan toplam varyans %18’e yükselmiş (F [4,103] = 3.2, p < 

.05); bu blok içerisinde yer alan değişkenlerden aile işleyişi puanı ile annenin 

travma sonrası stres belirtileri arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir (β= .30, t 

(103) = 2.80, p<.05). Dördüncü blok hastalığa ilişkin öznel algıları temsil 

etmekte ve annenin, babanın ve çocuğun hastalığa yönelik öznel algılarını 

içermektedir. Bu bloğun denkleme eklenmesiyle açıklanan toplam varyans 

%36’ya yükselmiş (F [3,100] = 9.42, p < .001); bu blokta yer alan 

değişkenlerden annenin hastalığa ilişkin öznel algısının olumsuzlaşması ile 

annedeki travma sonrası stres belirtileri arasında anlamlı ilişki saptanmıştır 

(β= .49, t (100) = 4.22, p< .001). Beşinci ve son blok ise çocuğun benlik 

algısını temsil etmektedir. Bu bloğun denkleme girilmesiyle açıklanan toplam 

varyansta bir değişiklik olmamış (F [1,99] = .25, p >05) ve bu bloktaki 

değişkenlerle annenin travma sonrası stres belirtileri arasında anlamlı ilişki 

saptanmamıştır. Regresyon analizi sonuçları Çizelge 3.15’te verilmektedir.  
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Çizelge 3.15. Kronik hastalığı olan çocukların annelerinde travma sonrası 

stres puanlarının yordanmasına yönelik hiyerarşik regresyon analizi sonuçları  

Yordayıcı Değişken 
(Regresyon denklemine giriş 
sırasına göre) 

Blok 
F 

(değişim) 
Sd 

t  

set içi 
β 

Model 
R2 

Demografik Özellikler 1 1.13 6,108 --- --- .06 

Çocuğun cinsiyeti   108 -0.24 -.02  

Çocuğun yaşı   108 0.08 .01  

Annenin yaşı   108 -0.62 -.07  

Annenin eğitim durumu   108 -0.29 -.31  

Babanın eğitim durumu   108 0.04 .01  

Ailenin aylık geliri   108 -1.91 -.20  

Hastalığın Nesnel Özellikleri 2 2.72 1,107 --- --- .08 

Hastalığın nesnel özellikleri   107 1.65 .17  

Sosyal-Ekolojik Değişkenler 3 3.12* 4,103 --- --- .18 

Aileden alınan sosyal destek   103 -0.21 -.03  

Arkadaşlardan alınan sosyal d.   103 -0.86 -.10  

Özel bir insandan alınan sos. d.   103 0.09 .01  

Aile değerlendirme ölçeği puanı   103 2.80* .30  

Hastalığa ilişkin Öznel Algılar 4 9.42*** 3,100 --- --- .36 

Annenin öznel algısı   100 4.22*** .49  

Babanın öznel algısı   100 -0.70 -.08  

Çocuğun öznel algısı   100 1.25 .12  

Çocuğun Benlik Algısı 5 0.25 1,99 --- --- .36 

Benlik algısı ölçeği puanı   99 -0.50 -.05  

*p< .05, **p<.01,*** p<.001; (cinsiyet için kız =1 erkek =2) 
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3.5.3. Baba Örneklemi için Yapılan Regresyon Analizleri 

Baba örnekleminde depresyon ve trevma sonrası stres belirtilerini yordayan 

değişkenleri incelemek üzere iki ayrı hiyerarşik regresyon analizi 

yürütülmüştür. 

 

3.5.3.1. Babalarda Depresyon Belirtilerini Yordayan Değişkenler 

Kronik hastalığı olan çocukların babalarında, demografik özellikler, hastalığın 

nesnel özellikleri, sosyal-ekolojik değişkenler, hastalığa ilişkin öznel algılar ve 

çocuğun benlik algısının depresyon belirtilerini ne düzeyde yordadığını 

değerlendirebilmek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Beck 

Depresyon Ölçeği puanının bağımlı (criterion) değişken olarak ele alındığı 

regresyon denklemine sırasıyla birinci adımda demografik değişkenler, ikinci 

adımda hastalığın nesnel özellikleri, üçüncü adımda sosyal-ekolojik 

değişkenler, dördüncü adımda hastalığa yönelik öznel algılar, beşinci adımda 

da çocuğun benlik algısı puanı ayrı bloklar halinde alınmıştır. Bu regresyon 

analizinin aşama sırası �ekil 3.3’te verilmektedir. Bu yöntemle, beş değişken 

grubunun, babaların depresif belirtilerindeki varyansa ne düzeyde katkıda 

bulunduğu test edilmiştir.  

 

 
 



 

147 
 

Depresyon Belirtilerinin 
Yordanmasına Yönelik Regresyon 

Analizi Aşamaları 

Travma Sonrası Stres Belirtilerinin 
Yordanmasına Yönelik Regresyon 

Analizi Aşamaları 

Yordanan Değişken Yordanan Değişken 

Babanın Depresyon Belirtileri Babanın Travma Sonrası Stres 
Belirtileri 

Yordayıcı Değişkenler 

(denkleme giriş sırasına göre) 

Yordayıcı Değişkenler 

(denkleme giriş sırasına göre) 

Blok 1 

Demografik Değişkenler 

(çocuğun cinsiyeti, yaşı, babanın yaşı, 
eğitim durumu, annenin eğitim durumu, 

ailenin aylık geliri) 

Blok 1 

Demografik Değişkenler 

(çocuğun cinsiyeti, yaşı, babanın yaşı, 
eğitim durumu, annenin eğitim durumu, 

ailenin aylık geliri) 

Blok 2 

Hastalığın Nesnel Özellikleri 

Blok 2 

Hastalığın Nesnel Özellikleri 

Blok 3 

Sosyal-Ekolojik Değişkenler 

(aileden alınan sosyal destek, 
arkadaşlardan alınan sosyal destek, 

özel bir insandan alınan sosyal destek, 
aile değerlendirme ölçeği puanı) 

Blok 3 

Sosyal-Ekolojik Değişkenler 

(aileden alınan sosyal destek, 
arkadaşlardan alınan sosyal destek, 

özel bir insandan alınan sosyal destek, 
aile değerlendirme ölçeği puanı) 

Blok 4 

Hastalığa ilişkin Öznel Algılar 

(anne, baba ve çocuğun hastalığa 
ilişkin öznel algıları) 

Blok 4 

Hastalığa ilişkin Öznel Algılar 

(anne, baba ve çocuğun hastalığa 
ilişkin öznel algıları) 

Blok 5 

Çocuğun Benlik Algısı 

Blok 5 

Çocuğun Benlik Algısı 

�ekil 3.3. Kronik hastalığı olan çocukların babalarında depresyon ve travma 

sonrası stres belirtilerini yordayan değişkenlere ilişkin hiyerarşik regresyon 

analizlerinin aşamaları 
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Demografik özellikleri temsil eden ilk blokta çocuğun cinsiyeti, yaşı, babanın 

yaşı, eğitim durumu, annenin eğitim durumu ve ailenin aylık geliri yer 

almaktadır. Bu blok toplam varyansın % 5’ini açıklamıştır (F [6,109] = .94, 

p>.05); ancak bu bloktaki değişkenler depresyon belirtileri ile anlamlı ilişki 

göstermemiştir. Hastalığın nesnel özelliklerini temsil eden ikinci blokta, 

hastalığın çocuğu izleyen hekim tarafından nesnel ölçütlere dayanılarak 

değerlendirilen nesnel özellikleri yer almaktadır. Bu bloğun denkleme 

girilmesiyle açıklanan toplam varyansta herhangi bir değişiklik söz konusu 

olmamış (F [1,108] = .22, p <.001) ve bu bloktaki değişkenlerin de babanın 

depresif belirtileriyle anlamlı bir ilişki göstermediği anlaşılmıştır. Sosyal-

ekolojik etkenleri temsil eden üçüncü blok, aileden, arkadaşlardan ve özel bir 

insandan alınan sosyal destek alt-ölçeklerinden ve aile değerlendirme ölçeği 

toplam puanını içermektedir. Bu bloğun denkleme girilmesiyle açıklanan 

toplam varyans %24’e yükselmiştir (F [4,104] = 6.44, p <001). Bu bloktaki 

değişkenler arasından, aile değerlendirme ölçeği puanı  (β= .32, t (104) = 

3.23, p< .01) ile babanın depresif belirtileri arasında anlamlı ilişki 

saptanmıştır. Hastalığa ilişkin öznel algıları temsil eden dördüncü blokta, 

anne, baba ve çocuğun öznel algıları yer almaktadır. Bu bloğun denkleme 

eklenmesiyle açıklanan toplam varyans %37’ye yükselmiştir (F [3,101] = 

7.06, p <001); bu blokta yer alan değişkenlerden babanın hastalığa ilişkin 

öznel algısının olumsuzlaşması, depresyon belirtilerini anlamlı olarak 

yordadığı görülmüştür (β= .35, t (101) = 3.01, p< .01). Beşinci ve son blok ise 

çocuğun benlik algısını temsil etmektedir. Bu bloğun denkleme girilmesiyle  
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Çizelge 3.16. Kronik hastalığı olan çocukların babalarında depresyon 

puanlarının yordanmasına yönelik hiyerarşik regresyon analizi sonuçları  

Yordayıcı Değişken 
(Regresyon denklemine giriş 
sırasına göre) 

Blok 
F 

(değişim) 
Sd 

t  

set içi 
β 

Model 
R2 

Demografik Özellikler 1 0.94 6,109 --- --- .05 

Çocuğun cinsiyeti   109 0.21 .02  

Çocuğun yaşı   109 0.76 .08  

Babanın yaşı   109 0.37 -.04  

Babanın eğitim durumu   109 -0.31 -.03  

Annenin eğitim durumu   109 -1.08 -.11  

Ailenin aylık geliri   109 -1.02 -.11  

Hastalığın Nesnel Özellikleri 2 0.22 1,108 --- --- .05 

Hastalığın nesnel özellikleri   108 0.47 .05  

Sosyal-Ekolojik Değişkenler 3 6.44*** 4,104 --- --- .24 

Aileden alınan sosyal destek   104 -0.69 -.08  

Arkadaşlardan alınan sos. des.   104 -1.93 -.22  

Özel bir insandan alınan sos. d.   104 0.35 .04  

Aile değerlendirme ölçeği puanı   104 3.23** .32  

Hastalığa ilişkin Öznel Algılar 4 7.06*** 3,101 --- --- .37 

Annenin öznel algısı   101 0.05 .01  

Babanın öznel algısı   101 3.01** .35  

Çocuğun öznel algısı   101 1.37 .13  

Çocuğun Benlik Algısı 5 2.43 1,100 --- --- .39 

Benlik algısı ölçeği puanı   100 -1.56 -.15  

*p< .05, **p<.01,*** p<.001; (cinsiyet için kız =1 erkek =2) 
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açıklanan toplam varyans %39’a kadar yükselmiş (F [1,100] = .2.43, p >05); 

bununla birlikte bu bloktaki değişkenlerle babanın depresyon belirtileri 

arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Regresyon analizi sonuçları Çizelge 

3.16’da verilmektedir.  

 

3.5.3.2. Babalarda Travma Sonrası Stres Belirtilerini Yordayan 

Değişkenler 

Kronik hastalığı olan çocukların babalarında, demografik özellikler, hastalığın 

nesnel özellikleri, sosyal-ekolojik değişkenler, hastalığa ilişkin öznel algılar ve 

çocuğun benlik algısının travma sonrası stres belirtilerini ne düzeyde 

yordadığını değerlendirebilmek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi 

yapılmıştır. Travma Sonrası Stres Ölçeği puanının bağımlı (criterion) 

değişken olarak ele alındığı regresyon denklemine sırasıyla birinci adımda 

demografik değişkenler, ikinci adımda hastalığın nesnel özellikleri, üçüncü 

adımda sosyal-ekolojik değişkenler, dördüncü adımda hastalığa yönelik öznel 

algılar, beşinci adımda da çocuğun benlik algısı puanı ayrı bloklar halinde 

alınmıştır. Bu regresyon analizinin aşama sırası �ekil 3.3.’te verilmektedir. Bu 

yöntemle, beş değişken grubunun, babaların travma sonrası stres 

belirtilerindeki varyansa ne düzeyde katkıda bulunduğu test edilmiştir.  

Demografik özellikleri temsil eden ilk blokta çocuğun cinsiyeti, yaşı, babanın 

yaşı, eğitim durumu, annenin eğitim durumu ve ailenin aylık geliri yer 

almaktadır. Bu blok toplam varyansın %7’sini açıklamıştır (F [6,109] = 1.30, 

p>.05); ancak bu bloktaki değişkenler travma sonrası stres belirtileri ile 
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anlamlı ilişki göstermemiştir. Hastalığın nesnel özelliklerini temsil eden ikinci 

blokta, hastalığın çocuğu izleyen hekim tarafından nesnel ölçütlere 

dayanılarak değerlendirilen nesnel özellikleri bulunmaktadır. Bu bloğun 

denkleme girilmesiyle açıklanan toplam varyans %8’e yükselmiş (F [1,108] = 

1.58, p >.05); ancak bu blokta yer alan değişken ile babanın travma sonrası 

stres belirtileri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Sosyal-ekolojik 

etkenleri temsil eden üçüncü blok, aileden, arkadaşlardan ve özel bir 

insandan alınan sosyal destek alt-ölçeklerinden ve aile değerlendirme ölçeği 

toplam puanını içermektedir. Bu bloğun denkleme girilmesiyle açıklanan 

toplam varyans %21’e yükselmiştir (F [4,104] = 4.15, p < .01). Bu bloktaki 

değişkenler arasından, arkadaşlardan alınan destek (β= -.27, t (104) = -2.32, 

p< .05)  ve aile değerlendirme ölçeği puanı  (β= .32, t (104) = 3.15, p< .01) ile 

babanın travma sonrası stres belirtileri arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. 

Hastalığa ilişkin öznel algıları temsil eden dördüncü blokta anne, baba ve 

çocuğun hastalığa ilişkin öznel algıları yer almaktadır. Bu bloğun denkleme 

eklenmesiyle açıklanan toplam varyans %35’e yükselmiş (F [3,101] = 7.42, p 

< .001); bu bok içindeki değişkenlerden babanın öznel algısının 

olumsuzlaşması (β= .42, t (101) = 3.55, p< .01)  ile babanın travma sonrası 

stres belirtileri arasında anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Beşinci ve son blok 

ise çocuğun benlik algısını temsil etmektedir. Bu bloğun denkleme 

girilmesiyle açıklanan toplam varyans %36’a yükselmiş (F [1,100] = .72, p 

>05); bununla birlikte bu bloktaki değişkenlerle babanın travma sonrası stres 

belirtileri arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Regresyon analizi sonuçları 

Çizelge 3.17’de verilmektedir.  
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Çizelge 3.17. Kronik hastalığı olan çocukların babalarında travma sonrası 

stres puanlarının yordanmasına yönelik hiyerarşik regresyon analizi sonuçları  

Yordayıcı Değişken 
(Regresyon denklemine giriş 
sırasına göre) 

Blok 
F 

(değişim) 
Sd 

t  

set içi 
β 

Model 
R2 

Demografik Özellikler 1 1.31 6,109 --- --- .07 

Çocuğun cinsiyeti   109 -0.11 -.01  

Çocuğun yaşı   109 0.88 .09  

Babanın yaşı   109 -1.12 -.11  

Babanın eğitim durumu   109 0.03 .00  

Annenin eğitim durumu   109 -2.06 -.21  

Ailenin aylık geliri   109 0.29 .03  

Hastalığın Nesnel Özellikleri 2 1.58 1,108 --- --- .08 

Hastalığın nesnel özellikleri   108 1.26 .13  

Sosyal-Ekolojik Değişkenler 3 4.15** 4,104 --- --- .21 

Aileden alınan sosyal destek   104 0.79 .09  

Arkadaşlardan alınan sos. des.   104 -2.32* -.27  

Özel bir insandan alınan sos. d.   104 0.97 .11  

Aile değerlendirme ölçeği puanı   104 3.15** .32  

Hastalığa ilişkin Öznel Algılar 4 7.42*** 3,101 --- --- .35 

Annenin öznel algısı   101 0.83 .10  

Babanın öznel algısı   101 3.55** .42  

Çocuğun öznel algısı   101 -0.82 -.08  

Çocuğun Benlik Algısı 5 0.72 1,100 --- --- .36 

Benlik algısı ölçeği puanı   100 -0.85 -.08  

*p< .05, **p<.01,*** p<.001; (cinsiyet için kız =1 erkek =2) 
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BÖLÜM 4 

TARTI�MA 

 

Çocukluk döneminde ortaya çıkan kronik hastalıklar, aile sistemi açısından 

oldukça sarsıcı olabilmektedir. Hastalık yaşantısı tüm aile tarafından 

paylaşılan bir yaşantı olması nedeniyle, hem tek tek tüm aile bireylerini hem 

de aralarındaki ilişkiyi etkilemektedir (Papadopoulos, 1995; Wang ve 

Barnard, 2004).  

Bu araştırmanın temel amacı, sistem yaklaşımı ve sosyal-ekolojik yaklaşım 

çerçevesinde oluşturulan kavramsal model temel alınarak, ailelerin çocukluk 

dönemi kronik hastalıklarına psikolojik uyumunun yordanmasıdır. 

Araştırmanın temel hipotezi ise, kavramsal modelde yer alan beş grup 

değişkenin her birinin, model içerisinde uygun sırada yerleştirildiğinde, hem 

çocuk hem anne-baba, hem de bir bütün olarak ailenin psikolojik uyumundaki 

(travma sonrası stres ve depresyon belirtileri)  varyansa katkıda bulunacağı 

yönündedir. Çalışmanın bu bölümünde, araştırmanın temel amacına ulaşmak 

üzere yanıtı aranan araştırma sorularına uygun olarak yapılan analizlerden 

elde edilen bulgular, ilgili yazın çerçevesinde tartışılmaktadır.  
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4.1. Bu Çalışma için Geliştirilen Ölçme Araçlarının Psikometrik 

Özelliklerine Yönelik Bulguların Tartışılması 

Kronik hastalıkların psikososyal yönlerini incelemek üzere tasarlanan 

çalışmalarda, bu hastalıkların hem bilimsel ölçütlere dayanarak belirlenen 

nesnel özelliklerinin, hem de hasta ve ailesi tarafından algılanan 

özelliklerinin, incelenmesi gereken önemli değişkenler olduğu üzerinde 

durulmaktadır (Midence 1994; Vessey, 1999). Bununla birlikte, ilgili yazın 

incelendiğinde söz konusu alanda bulunabilen ölçme araçlarının yetersizliği 

dikkati çekmektedir.  

Bu nedenle, bu araştırma kapsamında öncelikle, hastalığın nesnel ve 

algılanan özelliklerini inceleyebilmek amacıyla üç farklı ölçek geliştirilmiştir. 

Geliştirilen ölçeklerden ilki hastalığın hekim tarafından nesnel ölçütlere dayalı 

olarak değerlendirilmesini amaçlayan “Hastalığın Nesnel Özelliklerine Yönelik 

Hekim Bilgi Formu”dur. İkinci olarak, anne-babanın çocuklarındaki kronik 

hastalığa ilişkin öznel algılarını anlamaya yönelik olarak “Hastalığa İlişkin 

Öznel Algılar – Annebaba Formu” geliştirilmiştir. Son olarak da, çocuğun 

kendi hastalığına ilişkin öznel algılarını değerlendirmek üzere “Hastalığa 

İlişkin Öznel Algılar – Çocuk/Ergen Formu” geliştirilmiştir. 

Hastalığın Nesnel Özelliklerine Yönelik Hekim Bilgi Formu, çocuğu izlemekte 

olan hekimden bilimsel ölçütlere dayalı olarak nesnel bilgi almak üzere 

hazırlanmış olan 7 maddelik bir formdur. Bu form ile, hastalığın ciddiyeti, 

beklenen prognozu, tedavinin ağırlığı, hastalığın ve tedavisinin yaşamı tehdit 

etme düzeyi ve çocuk ve ailesi için zorlayıcılığı, hastalığın çocuğun işlevsel 
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durumuna etkisi gibi konularda bilgi alınması amaçlanmıştır. Formun 

hazırlanmasında, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında, özellikle de çocukluk 

dönemi kronik hastalıkları konusunda uzman hekimlerden danışmanlık 

alınmıştır. Ayrıca ilgili alanda yapılmış diğer çalışmalarda benzer amaçla 

kullanılmış soru örnekleri de incelenmiştir. Maddelerin oluşturulmasında 

özellikle, Rolland’ın (1987) tipolojisinde hastalıkları aileler üzerindeki 

psikososyal etkileri açısından sınıflandırmak üzere kullanılan değişkenler 

(hastalığın seyri, sonuçları ve işlevsellik düzeyine etkisi) dikkate alınmıştır. 

Ölçeğin psikometrik özelliklerini değerlendirmek amacıyla yürütülen analizler 

sonucunda, ölçeğin “hastalığın ağırlığı”, “tedavinin ağırlığı” ve “hastalığın 

getirdiği ek zorluklar”ı temsil eden ve varyansın yaklaşık %90’ını açıklayan üç 

faktör altında toplandığı görülmektedir. Bulgular bölümünde de aktarıldığı 

gibi, ölçeğin ve alt-faktörlerinin güvenirliğini ölçmek amacıyla yapılan 

analizler, oldukça yüksek iç-tutarlık katsayıları ortaya koymaktadır.  

Çocuklarındaki kronik hastalık ve bu hastalığın gerektirdiği tedavinin anne ve 

baba tarafından ne şekilde algılandığını anlamak üzere geliştirilen “Hastalığa 

Yönelik Öznel Algılar Annebaba Formu”, 11 maddeden oluşmaktadır. 

Formun hazırlanmasında, öncelikle ilgili yazındaki bilgiler ve benzer amaçla 

kullanılmış soru örnekleri (örneğin, Hobbie, Stuber, Meeske, Wissler, Rourke 

ve ark., 2000) incelenmiştir. Ayrıca, araştırmacının kronik hastalıklarla baş 

etmekte olan ailelere ilişkin klinik gözlemlerine dayalı bilgilerden derlenen 

sorular da eklenerek forma son hali verilmiştir. Soru formunda, anne-babanın 

hastalığın ağırlık derecesi ve yaşamı tehdit etme düzeyine ilişkin öznel 
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algıları sorgulanmaktadır. Ayrıca, hastalığın anne-babanın kendisi, çocukları 

ve tüm aile için ne kadar kaygı verici olduğu, anne-babanın, çocuğun ve tüm 

ailenin gündelik yaşamını ne kadar etkilediği ve tedavinin anne-babanın 

kendisi, çocukları ve tüm aile için ne kadar zorlayıcı olduğu konusunda anne-

babanın öznel algılarını ölçen sorular da bulunmaktadır. 

Ölçeğin psikometrik özellikleri değerlendirildiğinde, ölçek maddelerinin 

“hastalığın aile yaşantısı üzerine etkisine ilişkin algılar”, “yaşamsal tehdit 

algısı” ve “hastalığın çocuk üzerine etkisine ilişkin algılar”ı temsil eden ve 

varyansın yaklaşık %73’ünü açıklayan üç faktör altında toplandığı 

gözlenmiştir. Ölçeğin güvenirliği hem anne hem de baba örneklemi için ayrı 

ayrı sınanmıştır. Analizler sonucunda, tüm ölçeğin ve alt-ölçeklerinin oldukça 

yüksek iç-tutarlık katsayılarına sahip olduğu anlaşılmıştır.  

Çocuk ve ergenlerin yaşamakta oldukları kronik bir hastalık ve bu hastalığın 

gerektirdiği tedaviye ilişkin öznel algılarını değerlendirmek üzere geliştirilen 

“Hastalığa Yönelik Öznel Algılar – Çocuk/Ergen Formu”, 11 maddeden 

oluşmaktadır. Form, ilgili yazındaki bilgilerin ve benzer amaçla kullanılmış 

soru örneklerinin (örneğin, Hobbie, Stuber, Meeske, Wissler, Rourke ve ark., 

2000) incelenmesi ve araştırmacının kronik hastalıklarla baş etmekte olan 

ailelere ilişkin klinik gözlemlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Soru formunda, hastalığın ağırlık derecesi; yaşamı tehdit etme düzeyi; 

çocuğun/ergenin kendisi, anne-babası ve tüm aile için ne kadar kaygı verici 

olduğuna ilişkin sorular yer almıştır. Ayrıca, hastalığın, çocuğun/ergenin, 

anne-babasının ve tüm ailenin gündelik yaşamını ne kadar etkilediği; 
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tedavinin çocuğun/ergenin kendisi, anne-babası ve tüm aile için ne kadar 

zorlayıcı olduğu konusunda çocuğun/ergenin öznel algılarını ölçen sorular da 

bulunmaktadır. Hastalığın ağırlğı, yaşamı tehdit etme düzeyi, kaygı vericiliği, 

gündelik yaşama etkisi ve tedavinin zorluğu ile ilgili doğrudan soruların, tıbbi 

olarak gerçekten ağır hastalıklara sahip olan çocuk ve ergenler için travmatik 

etki yaratabileceği; tıbbi olarak görece daha hafif hastalıklara sahip olan 

ergenler içinse, gereksiz yere kaygı yaşamalarına neden olabileceği 

düşüncesinden hareketle, bu tür olumsuz etkilere yol açmamak için formdaki 

sorular üçüncü çoğul şahıs kullanılarak, daha dolaylı biçimde hazırlanmıştır. 

Soruların dolaylı sorulmasına karşın, çocuk ve ergenlerin, projektif testlerde 

olduğu gibi (Gittelman-Klein, 1987), kendi iç dünyalarını yansıtan yanıtlar 

verecekleri düşünülmektedir.  

Ölçeğin psikometrik özelliklerini değerlendirmek amacıyla yürütülen analizler 

sonucunda, ölçeğin “hastalığın aile yaşantısı üzerine etkisine ilişkin algılar”, 

“yaşamsal tehdit algısı” ve “hastalığın diğer aile bireyleri üzerine etkisine 

ilişkin algılar”ı temsil eden ve varyansın yaklaşık %65’ini açıklayan üç faktör 

altında toplandığı görülmektedir. Ölçeğin ve alt-faktörlerinin güvenirliğini 

ölçmek amacıyla yapılan analizler, oldukça yüksek iç-tutarlık katsayıları 

ortaya koymaktadır.  

Bu araştırmanın birincil amacı ölçek geliştirme olmadığından, araştırma 

kapsamında geliştirilen ölçeklerin psikometrik özelliklerine ilişkin olarak 

yalnızca temel analizlerin yapılmasıyla yetinilmiştir. Elde edilen sonuçlar, söz 

konusu ölçeklerin, ölçmeyi amaçladıkları konularda geçerli ve güvenilir 
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araçlar olduğuna yönelik önemli kanıtlar sağlamakta ve güçlü psikometrik 

özellikler taşıdıklarına işaret etmektedir. Çocukluk dönemi kronik 

hastalıklarının nesnel özellikleri ile çocuk ve ailesinin hastalığa ilişkin öznel 

algılarını değerlendiren geçerli ve güvenilir ölçme araçlarının olması, hem 

araştırma hem de klinik uygulamalar açısından değer taşıyacaktır. Bu 

ölçeklerin kullanımıyla elde edilen bulgular yalnızca bu çalışmada yer alan 

araştırma sorularının yanıtlanmasını olanaklı kılmakla kalmayacak, bu alanda 

oluşacak yeni araştırma soruları ve varsayımların sınanmasına da katkı 

sağlayacaktır. Dolayısıyla sonraki çalışmalarda, bu ölçeklerin psikometrik 

özelliklerine yönelik daha ayrıntılı incelemelerin yapılması yararlı olacaktır. 

 

4.2. Betimleyici İstatistiksel Analizlerden Elde Edilen Bulguların 

Tartışılması 

4.2.1. Kronik Hastalığı Olan Çocukların Ailelerinde Psikososyal Uyuma 

Yönelik Değişkenlere İlişkin Bulguların Tartışılması 

4.2.1.1. Aile İşleyişi 

Yazında, hastalık gibi stres verici durumlarla karşı karşıya olan ailelerin,  

bilişsel, duygusal, sosyal ve araçsal anlamda dengelerinin sarsıldığı ve 

dolayısıyla ile işlevlerinin olumsuz yönde etkilendiği üzerinde durulmaktadır 

(Lee ve ark., 2004). Bu araştırmaya katılan aileler işlevsellik düzeyi açısından 

incelendiğinde, bu ailelerin yaklaşık %34’ünün işleyişinde sorunlar olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu çalışmada bir karşılaştırma grubu yer almadığı için, aile 

işleyişine ilişkin bu sonuçların, kronik hastalığı olan çocuk ve ergenlerin 
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ailelerine özgü olup olmadığı konusunda bir yorum yapmak olanaklı değildir. 

Ancak yine de bu bulgu, çocuktaki kronik hastalığın kimi ailelerde sağlıklı 

işleyişi bozabilecek bir durum olabileceğine yönelik yeni varsayım ve 

araştırma sorularının ortaya koyulabilmesi açısından önem taşımaktadır. 

 

4.2.1.2. Kronik Hastalığı Olan Çocuk ve Ergenlerin Benlik Algısı 

Araştırmanın örnekleminde yer alan kronik hastalığı olan çocuk ve ergenlerin 

yaklaşık %20’sinin olumsuz benlik algısına sahip olduğu görülmektedir. 

Araştırmada sağlıklı çocuklardan oluşan bir karşılaştırma grubu 

kullanılmadığı için bu sonuçları yorumlarken dikkatli olunmalıdır. İlgili yazında 

yer alan bir grup araştırma (örneğin, Evans, 2004), kronik hastalığın 

çocuklarda düşük benlik algısına neden olan bir durum olduğunu gösteren 

bulgular ortaya koymaktadır. Diğer bir grup araştırma ise, kronik hastalığı 

olan çocuklarla sağlıklı çocuklar arasında benlik algısı açısından fark 

olmadığına işaret etmektedir. Bu tür bir fark saptanamamasının nedenleri ise, 

çocukların yadsıma savunma düzeneğini kullanmaları ya da ölçekleri ideal-

benliklerini düşünerek yanıtlamaları olarak açıklanmaktadır (Yan, Kantawang 

ve Yinghua, 1999). 
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4.2.1.3. Kronik Hastalığı Olan Çocuk ve Ergenlerin Ailelerinde 

Depresyon ve Travma Sonrası Stres Belirtileri 

Bu çalışmanın temel amacı, kronik hastalığı olan çocukların kendileri ya da 

anne-babalarına depresyon ya da travma sonrası stres bozukluğu tanısı 

koymaktan çok, bu ailelerde depresyon ve travma sonrası stres belirtilerini 

yordayan etkenleri anlayabilmektir. Bununla birlikte, aile bireylerindeki 

psikolojik belirtilerin düzeyine ilişkin bilgi sahibi olmak amacıyla bazı 

betimleyici analizler de yapılmıştır. Buna göre, çocukların %16’sı, annelerin 

%40’ı, babaların ise %27’sinde kesme noktasının üzerinde depresyon 

belirtileri saptanmıştır. Çocukların %16’sı, annelerin %17’si ve babaların 

%12’sinde ise travma sonrası stres belirtileri düzeyinin kesme noktasının 

üzerinde olduğu görülmektedir. Çocuklar, ergenler ve anne-babalarındaki 

depresyon ve travma sonrası stres belirtilerinin kronik hastalığın bir sonucu 

olup olmadığını söylemek olanaklı olmasa da, kronik hastalığı olan çocuk ve 

ergenlerin ailelerindeki psikolojik belirtilere ilişkin bu oranlar kaydadeğer 

düzeylerdedir ve üzerinde durulmasında yarar bulunmaktadır. Bu sonuçlar, 

önceki başka çalışmaların sonuçlarıyla koşutluk göstermektedir (Alderfer, 

Cnaan, Annunziato ve Kazak, 2005; Landolt, Vollrath, Ribi, Gnehm ve 

Senhauser, 2003). Ayrıca, bu sonuçlardan kronik hastalığı olan tüm çocuklar 

ve anne-babalarının psikolojik uyum sorunları göstermediği anlaşılmakta; bu 

durum da psikolojik uyumu yordayan risk etkenleri ve koruyucu etkenlerin 

araştırılmasının öneminin altını çizmektedir. 
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4.3. Değişkenler Arası ilişkilerlere Yönelik Bulguların Tartışılması 

Araştırma değişkenlerinin birbirleriyle ilişkilerini belirlemek amacıyla yapılan 

analiz sonucunda genel olarak tüm değişkenlerin birbirleriyle ilişkilerinin 

beklenen yönde olduğu söylenebilir.  

 

4.3.1. Hastalığın Nesnel Özellikleri ve Aile Bireylerinin Hastalığa İlişkin 

Öznel Algıları Arasındaki İlişkiler  

Hastalığın hekim tarafından değerlendirilen nesnel özelliklerinin, hem 

annenin hem de babanın öznel algıları ile pozitif yönde ve anlamlı düzeyde 

ilişkili olduğu saptanmıştır. Hastalığın nesnel özellikleri, çocuğun hastalığa 

ilişkin algıları ile pozitif yönde bir ilişki gösterse de, bu ilişki istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. Anne, baba ve çocuğun hastalığa ilişkin algıları 

arasındaki ilişkiye bakıldığında ise, her biri arasında anlamlı ilişkilerin olduğu 

görülmektedir.  

Bu sonuçlar göz önüne alındığında, anne ve babanın hastalığa ilişkin öznel 

algılarının, hastalığın nesnel özelliklerine paralel biçimde oluştuğu; ancak 

çocuğun öznel algısının hastalığın nesnel özelliklerinden daha bağımsız 

olduğu düşünülebilir. Çocuğun öznel algısıyla, anne-babanın öznel algıları 

arasındaki güçlü ilişkiler ise, çocuğun hastalığını algılayışında büyük ölçüde 

anne ve babasının algılarından etkileniyor olabildiği şeklinde yorumlanabilir. 

Yazında da, bu yorumu destekleyen bulgular söz konusudur (Nugent, 

Ostrowski, Christopher ve Delahanty, 2007). Çocuğun öznel algısının, 
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hastalığın nesnel özellikleriyle ilişki göstermemesine karşın, anne-babanın 

algılarıyla güçlü ilişkilere sahip olması, hastalığın nesnel özelliklerine ilişkin 

bilginin, anne-babanın algısal filtresinden geçtikten sonra çocuğa ulaşıyor 

olabileceği düşüncesini akla getirmektedir. Ayrıca, her üç aile bireyinin öznel 

algıları arasındaki ilişkiler, hastalığın tüm aile içerisinde benzer biçimde 

algılandığına; bir başka deyişle, ailenin hastalığa ilişkin ortak bir algıyı 

paylaştığına işaret etmektedir. Buradan yola çıkarak, aile üyelerinden birinin, 

özellikle de anne ya da babanın, hastalığa ilişkin olumsuz algısı arttıkça, 

diğerlerinin algısında da olumsuza gidiş olacağı; tersine aile üyelerinden 

birinin hastalığı algılayışında olumluya doğru bir gidiş olması durumunda, 

diğerlerinin bakışının da daha olumluya gideceği çıkarımında bulunulabilir.  

 

4.3.2. Hastalığın Nesnel Özellikleri ve Hastalığa İlişkin Öznel Algılar ile 

Psikososyal Uyuma İlişkin Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Hastalığın nesnel özellikleri ile ailenin psikososyal uyumuna ilişkin 

değişkenler (aile işleyişi, çocuğun benlik algısı, anne, baba ve çocuğun 

depresyon ve travma sonrası stres belirtileri) arasındaki ilişki incelendiğinde, 

nesnel özelliklerin yalnızca annenin travma sonrası stres belirtileri ile pozitif 

yönde anlamlı ilişkisi olduğu; diğer değişkenlerle ise anlamlı bir ilişkisinin 

bulunmadığı anlaşılmaktadır. Yazında da, hastalığın şiddeti ve süresinin, 

psikolojik belirtilerle ilişkisinin yeterince açık olmadığı belirtilmektedir 

(Vessey, 1999). Buradan hareketle, ailenin bir çocukluk dönemi kronik 

hastalığıyla karşı karşıya olmasının, ailenin psikolojik uyumu için bir risk 
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etkeni olma olasılığı tamamen dışlanamasa da; beraberinde mutlaka aile içi 

psikolojik uyum sorunları getireceği görüşünün doğru olmayabileceği 

söylenebilir.  

Annenin ve babanın hastalığa ilişkin öznel algılarının, aile işleyişi, çocuğun 

benlik algısı, anne, baba ve depresyon ve travma sonrası stres belirtileri 

olmak üzere ailenin psikososyal uyumuna ilişkin tüm değişkenlerle anlamlı 

ilişki içinde olduğu saptanmıştır. Anne ve babanın öznel algıları olumluya 

gittikçe, aile işleyişi ve aile bireylerinin psikolojik durumları da kalkınmakta; 

tersine, anne ve babanın algıları olumsuzlaştıkça, aile işleyişi ve aile 

bireylerinin psikolojik durumları da sağlıksızlaşmaktadır. Çocuğun hastalığa 

ilişkin öznel algısının ise, çocuğun benlik algısı ve travma sonrası stres 

belirtileri, anne ve babanın depresyon belirtileri ve annenin travma sonrası 

stres belirtileri ile anlamlı ilişkisi olduğu gözlenmektedir. Bununla birlikte, bu 

değişkenin aile işleyişi, çocuğun depresyon belirtileri ve babanın travma 

sonrası stres belirtileri ile ilişkisinin ise anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır.  

Hastalığın nesnel özellikleri, psikososyal uyuma ilişkin değişkenlerle hiçbir 

ilişki göstermezken; hastalığa ilişkin öznel algıların bu değişkenlerle ilişkisi 

dikkate değer bir bulgudur. Bu bulgu, ailelerin psikososyal uyumu açısından, 

çocuktaki kronik hastalığın gerçekte varolan özelliklerinden çok, ailenin ona 

ilişkin algılarının önemli olduğunu düşündürmektedir. Aile işleyişi ve aile 

bireylerinin psikolojik durumu yönünden, özellikle anne ve babanın öznel 

algısının oldukça belirleyici olabileceğini akla getirmektedir.  İlgili yazında da 
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da, hastalığın algılanan özelliklerinin, psikolojik uyumla ilişkisine işaret 

edilmektedir (Vessey, 1999). 

 

4.3.3. Sosyal-Ekolojik Değişkenler ile Ailenin Psikososyal Uyumuna 

İlişkin Değişkenler Arasındaki İlişkiler 

Aile bireylerinin birbirleriyle ve çevreyle olan etkileşimlerini temsil eden 

sosyal-ekolojik değişkenler ve bu değişkenlerin diğer değişkenlerle ilişkileri 

üzerinde dururken, “bir sistem olarak aile” anlayışını göz önünde 

bulundurmak özellikle yararlı olacaktır.  

Anne, baba ve çocuğun sahip olduğu sosyal destek düzeyinin birbiriyle 

ilişkisini anlamak üzere, her üçünün de sosyal destek ölçeklerinden aldıkları 

puanlar arasındaki korelasyona bakılmış ve her üçünün de sosyal destek 

puanları arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. 

Sistem yaklaşımına göre, aile bireylerinin çevreyle etkileşimi, içinde yer 

aldıkları aile sistemi tarafından belirlenir. Aile bireylerinin sosyal destek akışı 

hem aile içi, hem de ailenin diğer sistemlerle olan sınırlarının yapısıyla 

oldukça ilişkilidir ve bu yapı tüm aile bireylerini etkilemektedir (Dallos ve 

Draper, 2005). Aile içinde yer alan bireylerin sosyal destek düzeylerinin 

birbiriyle ilişkili olması, ailenin tek tek bireylerden çok bir sistem olarak 

varolduğuna ve bireylerin bu sistemin tanıdığı olanaklar ölçüsünde dış 

kaynaklarla alışveriş içinde olabileceği görüşünü desteklemektedir. Aile, 

dışarıdan gelen desteğe olanak tanıyacak esnek sınırlara sahip olduğunda, 
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tüm aile bireylerinin aldıkları sosyal destek düzeyi artmaktadır. Aile 

bireylerinin kendi aralarındaki ya da dış çevreyle olan temasları katı bir 

biçimde sınırladığında ise, tüm aile bireylerinin alabildiği sosyal destek düzeyi 

düşmektedir. Dolayısıyla, anne, baba ve çocuğun sosyal destek düzeyleri 

birbirinden bağımsız değildir.  

Bu sonuçlara, yine sistem yaklaşımını temel alan bir başka yorum getirmek 

de olanaklıdır. Bir aile bireyinin aldığı sosyal destek arttıkça, diğer aile 

bireylerine daha fazla destek olabilmekte, sonuçta, tüm diğer aile bireylerinin 

de aldığı sosyal destek düzeyi artmaktadır. Bir aile bireyinin sosyal destekten 

yoksun kalması ise, diğer aile bireylerine destek olabilmesi için gereken gücü 

bulamamasına, dolayısıyla diğer aile bireylerinin de kendilerine sağlanan 

sosyal desteği düşük düzeyde algılamalarına yol açabilmektedir. Bu 

açıklama, sistem yaklaşımının, “sistemin bir parçasında meydana gelen bir 

değişiklik, diğer parçaları da etkiler” görüşü (Becvar ve Becvar, 1982) ile 

örtüşmektedir. 

Aile bireylerinin sahip oldukları sosyal destek düzeyleri ile aile işleyişi 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, hem annenin, hem babanın, hem de çocuğun 

sahip olduğu sosyal destek düzeyi ile aile işleyişi arasında anlamlı ilişki 

olduğu görülmektedir. Aile bireylerinin sosyal destek düzeyi artarken, aile 

işleyişindeki sorunlar azalmakta; sosyal destek düzeyi azalırken aile 

işlevlerindeki bozulmalar artmaktadır. Bu bulgulardan yola çıkarak, hem 

ailenin dış çevreyle olan ilişkisinin aile işleyişini kalkındırdığı, hem de sağlıklı 

işleyen ailelerin üyelerinin dış çevreyle daha olumlu ilişkiler kurabildiği 
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yorumunu yapmak yanlış olmayacaktır. Bu yorum, sosyal-ekolojik modelin 

sistem ile çevresi arasında iki yönlü bir etkileşim bulunduğu”na ilişkin görüşü 

(Kazak, 1989) ile koşutluk göstermektedir. 

Çocuğun sahip olduğu sosyal destek düzeyi ile diğer değişkenler arasındaki 

ilişkiler incelendiğinde; bu değişkenin çocuğun benlik algısı, çocuğun 

depresyon belirtileri ve travma sonrası stres belirtileri ile beklendiği gibi 

negatif yönde ve anlamlı ilişkisi olduğu görülmektedir. Ancak burada, 

nedensel bir ilişkiden söz edilemediğinden, sonuçlara iki türlü açıklama 

getirilebilir. İlk açıklama, yazında da sıklıkla üzerinde durulduğu gibi (örneğin, 

Cheung, 1995; Demaray ve Malecki, 2003), sosyal desteğin genel psikolojik 

durumu kalkındırdığı; dolayısıyla sosyal destek düzeyi arttıkça çocukların 

benlik algısının güçlendiği ve psikolojik belirtilerin azaldığı yönünde olacaktır. 

Ancak, bu bulguya tam tersi açıdan bir açıklama getirmek de olasıdır. 

Psikolojik anlamda sorunlar yaşayan, düşük benlik algısına sahip çocuk ve 

gençlerin, besleyici ve destekleyici sosyal ilişkiler kurmakta zorluk 

yaşayabilecekleri, dolayısıyla bu çocuk ve gençlerin özellikle de akranlardan 

alınan sosyal destek düzeylerinin düşük olabileceği de düşünülmelidir.  

Çocuğun sosyal destek düzeyi ile, anne ve babanın depresyon ve travma 

sonrası stres belirtileri arasında ise negatif yönde bir ilişkisi gözlenmişse de, 

bu ilişkiler anlamlı değildir.  

Annenin sahip olduğu sosyal destek düzeyi ile psikososyal uyuma ilişkin 

diğer değişkenler arasındaki ilişkiler incelendiğinde, bu değişkenin annenin, 

babanın ve çocuğun depresyon belirtileri ile negatif yönde anlamlı ilişkisi 
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olduğu gözlenmektedir. Aynı şekilde, babanın sahip olduğu sosyal destek 

düzeyinin de annenin, babanın ve çocuğun depresyon puanıyla negatif 

yönde anlamlı ilişkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Başka araştırmacılar 

tarafından da bu bulguları destekler nitelikte sonuçlar rapor edilmiştir 

(örneğin, Barrera, Fleming ve Khan, 2004; Jackson ve Warren, 2000). Buna 

karşılık ne annenin ne de babanın sosyal destek düzeyi, annenin, babanın ve 

çocuğun travma sonrası stres belirtileri ile anlamlı ilişki göstermemiştir. Anne 

ve babanın sosyal destek düzeyi arttıkça, aile bireylerinin depresyon 

belirtilerinde azalma gözlenmekte; ancak travma sonrası stres belirtileri 

açısından benzer bir durum ortaya çıkmamaktadır. Bu bulgu, kronik hastalığı 

olan çocukların anne ve babaların sahip oldukları sosyal desteğin aile 

içindeki depresif belirtileri yatıştırabildiği; ancak travma sonrası strese bağlı 

kaygı belirtilerini yatıştıramadığı şeklinde yorumlanabilir. Bir başka açıdan 

bakıldığında ise, kaygısı yüksek olan ailelerin sosyal desteğe açık olma ya da 

varolan desteği algılama konusunda bir güçlükleri olabileceği de akla 

gelmektedir.  

Anne ve babanın sosyal destek düzeylerinin, yalnızca kendi depresyon 

belirtileriyle ilişkili olmakla kalmayıp, diğer aile bireylerinin depresyon 

belirtileriyle de ilişkili olması, yine aile sisteminin parçaları arasındaki 

etkileşime iyi bir örnek oluşturmaktadır. Aile üyelerinden birinde ortaya çıkan 

bir değişim (anne ya da babanın sosyal destek düzeyinin artması), diğer 

bireylerdeki değişimleri (diğer aile bireylerindeki depresyon belirtilerinin 

azalması) beraberinde getirmektedir. 
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4.3.4. Anne, Baba ve Çocuğun Psikolojik Uyumuna İlişkin Değişkenler 

Arasındaki İlişkiler 

Aile bireylerinin depresyon belirtileri arasındaki ilişki incelendiğinde, anne ile 

babanın depresyon belirtileri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu 

görülmektedir. Annenin depresyon belirtileri ile çocuğun depresyon belirtileri 

arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmakla birlikte, bu ilişki istatistiksel olarak 

anlamlı değildir. Babanın depresyon belirtileri ile çocuğun depresyon belirtileri 

arasında ise pozitif yönde anlamlı ilişki söz konusudur. 

Aile bireylerinin travma sonrası stres belirtileri arasındaki ilişki incelendiğinde 

ise, anne, hem ve çocuğun travma sonrası stres belirtileri arasında pozitif 

yönlü bir ilişki bulunduğu görülmektedir.  

Sistem yaklaşımı tarafından öne sürülen ve aile sistemini oluşturan bireylerin 

karşılıklı olarak birbirlerine bağımlı oldukları ve birbirlerinden etkilendikleri 

görüşüne dayalı olan “karşılıklı bağımlılık” kavramı (Dallos ve Draper, 2005), 

bu bulguların yorumlanmasına katkı sağlamaktadır. Bu kavram göz önüne 

alınarak, aile bireylerinin birinde ortaya çıkan psikolojik sorunların diğerlerine 

de yansıdığı söylenebilir. Ancak, her üç aile bireyinde de depresyon ve 

travma sonrası stres belirtilerinin aynı anda artıp azalmasında rol oynayan bir 

ortak etkenin varlığını da araştırmak önem taşıyacaktır. Bu araştırmanın 

örneklemi düşünüldüğünde, bu ortak etkenin, kronik hastalık yaşantısının 

kendisi olabileceği akla gelmektedir. 

Burada, beklenmedik ve ilginç olan bulgu ise, anne ve çocuğun depresyon 

belirtilerinin anlamlı bir ilişki göstermiyor olmasıdır. Yazında, depresyonda 
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olan annelerin çocuklarının, sağlıklı annelerin çocuklarına kıyasla depresyon 

belirtileri açısından iki kat daha fazla risk altında oldukları belirtilmektedir 

(Hammen ve Brennan, 2003). Yazınla büyük oranda çelişen bu bulguyu 

yorumlarken yine aile sistemleri kuramının önermelerine başvurulabileceği 

düşünülmektedir. Aile Sitemleri Kuramı, ailenin denge arayışından söz 

etmektedir (Dallos ve Draper, 2005). Kronik hastalıkla dengesi sarsılan 

ailelerde, dengenin yeniden kurulabilmesi için bireylerin güçlü kalması 

gerekmektedir. Bu durumda, annelerin aileyi çekip çeviren bir role sahip 

oldukları yadsınamayacak bir gerçektir (Coffey, 2006). Depresyonun bireyi 

ketleyen, yaşamı ağır çekime saran ve mücadele gücünü ortadan kaldıran bir 

yanı olduğu düşünüldüğünde, böyle büyük bir sorumluluk taşımakta olan 

annelerin, yaşadıkları depresif durumu dışa yansıtma konusunda kendilerine 

izin vermiyor olabilecekleri ileri sürülebilir. Dolayısıyla annelerin, hem 

durumla kendileri başaçıkabilmek, hem de çocuklarının başaçıkmasını 

kolaylaştırmak adına, depresif belirtiler yaşasalar bile, bunu çocuklarına 

yansıtmıyor olabilecekleri akla gelmektedir. Veri toplama aşamasında 

ailelerle yapılan görüşmeler sırasında araştırmacının edindiği izlenimler de 

bu savı destekler niteliktedir. Dolayısıyla, annelerle çocukların depresif 

belirtilerinin düzeyinin bir arada artıp azalmaması, annelerin yaşadıkları 

depresyonu çocuklarına yansıtmamalarına bağlanabilir. Tam bu noktada, bu 

açıklamaların, annelerle çocukların travma sonrası stres belirtileri arasında 

anlamlı bir ilişki olduğunu gösteren bulgularla çelişip çelişmediği sorusu 

gündeme gelmektedir. Burada, annelerin depresyonu daha örtük bir biçimde 

yaşarken, travmatik strese bağlı olarak ortaya çıkan ve çoğunlukla kontrolü 
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kişinin elinde olmayan belirtilerle (girici düşünceler, yeniden yaşama, aşırı 

uyarılmışlık) seyreden kaygıyı (Carvajal, 2007) dışavurmama konusunda 

zorlanıyor olabilecekleri yönünde bir çıkarımda bulunulabilir. Ayrıca, yazında 

bu bulguyu destekleyen bir başka görüş de çocukların diğer aile bireylerinin 

kaygılarını çok kolay hissedip yansıttıkları yönündedir (Kazak ve Nachman, 

1991). 

Hem anne, hem baba, hem de çocukta görülen depresyon belirtilerinin 

düzeyi ile, travma sonrası stres belirtilerinin düzeyi arasında güçlü bir ilişki 

olduğu görülmektedir. Buradan yola çıkarak, kronik hastalık gibi bir travmanın 

ardından depresyon ve travma sonrası stres bozukluğunun komorbid tanılar 

olarak ortaya çıkmakta olduğu düşünülebilir. Travma yazınında bu görüşü 

destekleyen başka çalışmalar da yer almaktadır (Başoğlu, Kılıç, �alcıoğlu ve 

Livanou, 2004; Cascardi, O’leary, Schlee, 1999). Depresif belirtilerle, travma 

sonrası stres belirtilerinin birbirini tetiklediği ya da kişinin bu belirtilerden 

birine sahip olmasının diğeriyle başaçıkmasını güçleştirdiği ve dolayısıyla 

diğer belirtilerin de artmasına yol açıyor olabileceği görüşü de (O’Donnell, 

Cramer ve Pattison, 2004) akılda tutulmalıdır. Bir diğer olasılık da, 

depresyonun, üstesinden gelinmesi zor olan travma sonrası stres belirtilerinin 

bir uzantısı olarak da ortaya çıkıyor olabileceğidir (Foa ve Kazak, 1989).  

Çocuğun benlik algısı ile aile bireylerinin psikolojik uyumuna ilişkin diğer 

değişkenler arasındaki ilişkilere bakıldığında, bu değişkenin çocuğun 

depresyon belirtileri ve travma sonrası stres belirtileri anlamlı ilişkisinin 

olduğu saptanmıştır. Çocuğun benlik algısı güçlendikçe, psikolojik belirtileri 
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azalmaktadır. Bu bulgu, yazındaki önceki araştırma bulgularını destekler 

niteliktedir (Rosenberg, Schooler ve Schoenbach, 1989; Sweitzer, 1992). 

Çocuğun benlik algısının, aynı zamanda annenin travma sonrası stres 

belirtileri ile anlamlı ilişki içinde olduğu gözlenmektedir. Bu bulguya 

dayanarak, travmaya dayanıklı annelerin, çocuklarının benlik algısının olumlu 

yönde gelişmesi konusunda destekleyici bir tutum içinde oldukları öne 

sürülebilir. 

 

4.4. Gruplararası Karşılaştırmalar Sonucunda Elde Edilen Bulguların 

Tartışılması 

4.4.1. Anne, Baba ve Çocuğun, Hastalığa İlişkin Öznel Algıları Açısından 

Karşılaştırılması 

Yapılan gruplararası karşılaştırmalar, anne ve babaların hastalığa ilişkin 

öznel algılarının, çocuklarınınkinden daha olumsuz olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bununla birlikte anneler ve babaların algıları arasında anlamlı 

bir fark saptanmamıştır. Çocuğa birincil bakım veren kişiler olarak hastalığın 

ele alınışı ve tedavinin uygun biçimde yürütülmesinde temel sorumluluk anne 

ve babanın üzerindedir. Hastalığa ilişkin olarak, hekim ve sağlık personeli, 

çocuktan da önce anne-babayı bilgilendirmektedir. Dolayısıyla, anne ve baba 

hastalığın ağırlığı, seyri, tedavinin zorlukları konusundaki her türlü bilgiye 

doğrudan maruz kalmaktadırlar. Hastalıkla ilgili olarak çocuklara aktarılan 

bilgiler ise, onları korumak adına korku, kaygı ya da yoğun üzüntüye yol 

açacak öğeler elenerek çok daha yumuşatılmış, elekten geçirilmiş biçimde 
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sunulmaktadır. Örneklemde yer alan kimi çocuğa, anne-babası tarafından 

hastalığının adının bile söylenmediği dikkati çekmiştir. Bütün bunlar göz 

önüne alındığında, bu bulgular açıklık kazanmaktadır. Bununla birlikte, 

özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda, benlik imgesini güçlü tutmak 

adına, yadsıma savunma düzeneğinin devreye giriyor olabileceği ve bu 

çocukların hastalıklarına yönelik gerçek algılarını yansıtmıyor olabileceklerine 

ilişkin görüşler de (Kazak ve Nachman, 1991; Lin, Lin ve Raghubir, 2003; 

Powers, Gerstle ve Lapey, 2001) akılda tutulmalıdır. Son olarak, çocukların 

anne-babalarına daha fazla yük olmamak ya da üzüntü vermemek için “ben 

iyiyim” görüntüsünü korumaya çalışıyor olabilecekleri ve bu nedenle 

hastalıklarına ilişkin olumsuz algılarını daha az dışa vuruyor ya da ifade 

ediyor olabilecekleri olasılığından da söz etmek yerinde olacaktır. 

 

4.4.2. Anne ve babaların sosyal-ekolojik değişkenler açısından 

karşılaştırılması  

Annelerle babalar, sosyal-ekolojik değişkenlere ilişkin ölçümlerden aldıkları 

puanlar açısından da karşılaştırılmışlardır. Bu karşılaştırmalar sonucunda, 

anne ve babaların sahip oldukları sosyal destek düzeyi ve aile işleyişine 

ilişkin değerlendirmeleri açısından farklılık göstermedikleri anlaşılmıştır. 

Örneklemde yer alan ailelerde, annelerin, kronik hastalığı olan çocuğun 

bakımı için ev dışına çıkışı oldukça sınırlanmışken; babaların en azından iş 

için bile olsa ev dışına daha fazla açılıyor olabildikleri gözlenmiştir. 

Dolayısıyla, babaların sahip oldukları sosyal desteğin daha fazla olabileceği 

düşünülmüştür. Ancak, sonuçlar bu sayıltıyı doğrulamamaktadır.   
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4.4.3. Anne ve babaların depresyon ve travma sonrası stres belirtileri 

açısından karşılaştırılması  

Anne ve babaların depresyon ve travma sonrası stres belirtileri ölçeklerinden 

aldıkları puanlar karşılaştırıldığında, annelerin hem depresyon hem de 

travma sonrası stres belirtilerinin düzeyinin babalarınkinden daha yüksek 

olduğu gözlenmektedir. Yazında, annelerin babalara kıyasla daha fazla 

psikolojik sorun yaşadığını gösteren başka araştırmalar da yer almaktadır 

(Punamäki, Qouta, El Sarraj ve Montgomery, 2006; Youngblut, Brooten ve 

Kuluz, 2005). Bu bulgu, travmatik yaşantılar ardından genel olarak kadınların 

erkeklere oranla daha fazla duygusal yakınma dile getirdiğine işaret eden 

önceki araştırma bulguları ile de (örneğin, Karancı, Alkan, Akşit, Sucuoğlu ve 

Balta, 1999) örtüşmektedir.  

 

4.4.4. Farklı Tanı Gruplarında Yer Alan Çocuklar ve Ailelerinin 

Araştırmada Kapsanan Değişkenler Açısından Karşılaştırılması 

Araştırma örnekleminde yer alan çocuklar birbirinden farklı tanılara 

sahiptirler. Bu çalışmada, kendine özgü özellikleri nedeniyle farklı kronik 

hastalıklarda psikolojik uyum açısından ayrışan yanlara ilişkin ipuçları elde 

edilmiştir. Farklı tanı gruplarında olan çocuklar ve anne-babaları arasında, 

araştırma kapsamındaki değişkenler açısından farklılık olup olmadığı 

incelendiğinde, hastalığın nesnel özellikleri; anne-baba ve çocuğun öznel 

algıları, travma sonrası stress ve depresyon belirtileri yönünden anlamlı 

farklılık olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın kapsamı dışında kalmakla 



 

174 
 

birlikte, ileriki çalışmalarda aralarında anlamlı fark bulunan tanı gruplarının 

kendine özgü özelliklerini incelemek ve psikolojik uyum sorunlarıyla daha 

fazla ilişkili bulunan tanı gruplarının hangi özelliklerinin bu sorunlara neden 

olduğunu anlamaya çalışmak önemli olacaktır. Örneğin, bu çalışmada, uygun 

tedavi ile kolayca kontrol altına alınabilen, çocuğun ve ailenin yaşantısını 

neredeyse hiç etkilemeyen ve yaşamsal tehdit içermeyen bir hastalık olan 

astımın, psikolojik uyum açısından, ailenin gündelik yaşamını büyük ölçüde 

değiştirmesini gerektiren, süregiden belirtilerle seyreden ve çocuğun 

yaşamına tehdit oluşturan diğer pek çok hastalıktan farklılaştığı 

görülmektedir.  Hentinen ve Kyngas (1998) de, hastalıklar arasında yaptıkları 

karşılaştırma sonucunda, ailelerin, günlük yaşamı sekteye uğratan, kalıcı 

olumsuz etkileri olan ve çocuğu aileye bağımlı kılan hastalıklara kıyasla 

(örneğin, romotoid artirit), çocuğun geleceği adına kaygı yaratmayan, 

kabullenilmesi ve kontrolü çok daha kolay olan hastalıklara (örneğin, astım) 

çok daha rahat uyum yaptıklarını ortaya koymuşlardır. 

 

4.5. Önerilen Kavramsal Model ve Bu Modeli Temel Alarak Yürütülen 

Regresyon Analizi Sonuçlarının Tartışılması 

Bu çalışmanın temel amacı, kronik hastalığı olan çocuklar/ergenler ve 

ailelerinin psikolojik uyumunu yordayan değişkenlerin incelenmesidir. Bu tür 

bir incelemenin yapılabilmesi için sağlam kuramsal temellere dayalı bir 

kavramsal modelin oluşturulmasına öncelik verilmiştir. �imdiye kadarki yazın 

gözden geçirildiğinde, kronik hastalıkların çocuklar ve aileleri üzerindeki 
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psikososyal etkilerini inceleyen modellere rastlanmakla birlikte (kaynak), bu 

modellerde çocuğun bireysel özellikleri, hastalığa özgü değişkenler ve 

ailesel/sosyal değişkenlerin kümeler halinde yordayıcılık düzeylerine 

yeterince odaklanılmamış olduğu dikkati çekmektedir. Bazı yazarlar (örneğin, 

Hinds, Burghen, Haase ve Phillips, 2006), geliştirilecek olan kavramsal 

modellerin, daha bilgi verici olabilmesi açısından, hem kronik hastalığı olan 

çocuk ve ailesine ilişkin değişkenleri, hem de bunlar arasındaki karşılıklı 

etkileri birarada ele alması gerektiği üzerinde durmaktadır. Bu araştırma 

kapsamında kronik hastalığı olan çocuklar ve ailelerinde psikolojik uyumu 

bozan risk etkenleri ile uyuma katkıda bulunan koruyucu etkenleri anlamak 

üzere önerilen model, Sistem Yaklaşımı ve Sosyal-Ekolojik yaklaşımı 

bütünleştirmektedir. Bu kavramsal model içinde sırasıyla demografik 

değişkenler (çocuğun cinsiyeti ve yaşı, anne-babanın yaşları ve eğitim 

durumları, ailenin aylık geliri), hastalığın nesnel özellikleri, sosyal-ekolojik 

değişkenler (anne, baba ve çocuğun sosyal destek ölçeği alt-testleri ve aile 

değerlendirme ölçeği puanları); hastalığa ilişkin öznel algılar (anne, baba ve 

çocuğun hastalığa ilişkin öznel algıları) ve çocuğun benlik algısı yer 

almaktadır. 

Modelde yer alan değişkenlerin kronik hastalığı olan çocuklar ve anne-

babalarında depresyon ve travma sonrası stres belirtilerini ne düzeyde 

yordadığını anlamak amacıyla hiyerarşik regresyon analizleri yapılmıştır.  

Kronik hastalığı olan çocuklar ve anne-babalarında depresyon ve travma 

sonrası stres belirtilerini yordayan değişkenlerin neler olduğunun belirlenmesi 
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amacıyla hiyerarşik regresyon analizleri yapılmıştır. Depresyon ve travma 

sonrası stres belirtilerinin bağımlı değişken olarak ele alındığı analizlerde, 

yordayıcı değişkenler, öne sürülen kavramsal modelde sunuldukları sırayla 

beş blok halinde analize sokulmuşlardır.  

Bu bölümde öncelikle çocuk/ergen, anne ve baba örneklemeleri için yapılan 

resresyon analizi sonuçları ayrı ayrı tartışılacaktır. Ardından önerilen 

kavramsal modelin bir travma olarak çocukluk dönemi kronik hastalıklarında 

çocuk ve ailenin uyumu yordamak üzere kullanımına ilişkin genel bir tartışma 

sunulacaktır.  

 

4.5.1. Kronik hastalığı Olan Çocuklarda Depresyon Belirtilerinin 

Yordanması 

Kronik bir hastalıkla yaşamak durumunda olan çocuklarda, demografik 

özellikler, hastalığın nesnel özellikleri, sosyal-ekolojik değişkenler, hastalığa 

ilişkin öznel algılar ve çocuğun benlik algısının depresyon belirtilerini ne 

düzeyde yordadığını değerlendirebilmek amacıyla yapılan hiyerarşik 

regresyon analizi sonucuna göre, önerilen kavramsal model çocukların 

depresyon belirtilerindeki varyansın %55’ini açıklamaktadır. 

Kavramsal modeldeki ilk değişken kümesi olan demografik özellikler, 

çocuklarda depresyon belirtilerini anlamlı düzeyde yordamaktadır. İncelenen 

demografik özellikler içinde, çocuğun yaşı ve babanın eğitim durumunun 
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çocuğun depresif yakınmaları açısından yordayıcı değere sahip olduğu 

görülmektedir.  

Yaş büyüdükçe, depresif belirtilerin de arttığına ilişkin bulguyu yorumlarken, 

yaşa bağlı olarak bilişsel kapasitedeki farklılaşmayı göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir. Araştırmacılara göre, hastalığın çocuğun hangi gelişimsel 

dönemine denk geldiği psikolojik uyum açısından ayırtedici olabilmektedir 

(Kazak ve Nachman, 1991). Yaş ilerledikçe bilişsel yeteneklerin artmasıyla 

birlikte, hastalık ve ölüm kavramlarına ilişkin anlayış da artmaktadır 

(Himelstein, 2006; O’Halloran ve Altmaier, 1996). Dolayısıyla kronik hastalığı 

olan çocuklar, sahip oldukları hastalığın yaşamları üzerindeki etkisini daha iyi 

kavramaktadır. Çocuk, ergenlik dönemi içerisinde ilerledikçe, yaşam, 

hastalık, ölüm kavramalarını daha fazla sorgulamaya başlamaktadır. Bu 

sorgulama sürecinde önce hastalığa meydan okuyabileceğini düşünen ergen, 

hastalığın kronik seyri nedeniyle depresyona girebilmektedir (Bilir ve Baykoç-

Dönmez, 1995).  

Babanın eğitim durumunun çocuğun depresif yakınmaları açısından 

yordayıcı değere sahip olması ile ilgili olarak da, babaların eğitim düzeyi 

arttıkça, çocuğunun hastalığını uygun şekilde ele alma becerilerinin artıyor 

olabileceği, bunun da çocukların psikolojik uyumuna katkıda bulunuyor 

olabileceği akla gelmektedir. Tsiantis ve arkadaşları (1996) da kronik 

hastalığı olan çocuklar ve aileleriyle yaptıkları araştırma da, babanın eğitim 

durumu ile ailenin psikolojik uyumu arasında ilişki saptamışlardır. Bu 

araştırmacılara göre, babanın eğitim durumunun düşük olması ve bunun 
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ailenin sosyo-ekonomik düzeyine yansımaları, kronik hastalıklara yönelik bilgi 

ve anlayış eksikliği, hizmetlerin yetersiz kullanımı ve hasta bireye yönelik 

artan önyargılarla yakından ilişkilidir.   

Modelde ikinci sırada hastalığın hekim tarafından değerlendirilen nesnel 

özellikleri yer almaktadır. Ancak bu değişken, çocuklardaki depresyon 

düzeyini yordamadığı gibi, varyansın açıklanmasına ek bir katkı da 

getirmemiştir. Bu oldukça dikkate değer bir bulgudur ve aşağıda diğer 

bulgularla birlikte tartışılacaktır. 

Modelde üçüncü sırada yer alan sosyal-ekolojik değişkenlerin, çocuklardaki 

depresyon belirtilerini anlamlı düzeyde yordadığı saptanmıştır. Bu 

değişkenlerden, arkadaşlardan alınan ve öğretmenden alınan sosyal 

desteğin çocuğun depresif yakınmaları açısından yordayıcı değere sahip 

olduğu görülmektedir. Bu bulgu, sosyal desteğin çocukların psikolojik uyumu 

açısından bir koruyucu etken olduğuna ilişkin önceki araştırma bulgularıyla 

(Patterson ve Geber, 1991) örtüşmektedir.  

Modelde dördüncü sırada yer alan hastalığa ilişkin öznel algılar ile çocuğun 

depresif yakınmaları arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. Bu da üzerinde 

durulması gereken bir diğer bulgudur. Bu bulgu, diğer bulgularla birlikte 

aşağıda tartışılacaktır. 

Modelde son olarak çocuğun benlik algısı yer almakta ve bu değişken, 

modelde yer alan tüm diğer değişkenlerin etkisi kontrol altın alındıktan sonra 

bile çocuktaki depresyon belirtilerini anlamlı düzeyde yordamaktadır. 

Buradan, kronik hastalığı olan çocuklarda depresyonun yordanmasında 
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benlik algısının çok önemli bir değişken olduğu anlaşılmaktadır. Çocuğun 

benlik algısı olumsuzlaştıkça, depresif yakınmaları da artmaktadır.  Olumsuz 

benlik algısının depresyonun birincil yordayıcıları arasında olduğuna yönelik, 

yazında da çok sayıda araştırma bulunmaktadır (Cicchetti ve Toth, 1998; 

Kaslow, Rehm ve Siegel, 1984). 

Burada dikkati çeken iki bulgu, hastalığın nesnel özellikleri ve hastalığa ilişkin 

öznel algıların çocuktaki depresyon belirtilerini yordayıcı değere sahip 

olmamasıdır. Hastalığın nesnel özellikleri ve öznel algıların, daha çok 

yaşamsal tehdit algısı ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Tehdit algısının hem 

depresyon hem de kaygı ile ilişkili olduğunu öne süren çalışmalar bulunsa da 

(Muris, Luermans, Merkelbach ve Mayer, 2000), tehdit algısının 

depresyondan çok kaygı belirtilerinin ortaya çıkmasında belirleyici olduğu 

vurgulanmaktadır (Alfano, Beider ve Turner, 2002). Depresyon belirtilerinin 

ortaya çıkmasında ise tehdit algısı yerine, çocuğun kendisine yönelik 

olumsuz atıfları ve algıları (değersiz olduğu, sevilmediği gibi) ve bu algının 

pekişmesine yol açan destekleyici olmayan ilişkiler önemli rol oynamaktadır 

(Hammen, 1988; Jeanicke, Hammen, Zupan, Hiroto, Gordon ve ark., 1987). 

Modelde yer alan sosyal destek ve benlik algısına ilişkin değişkenler, 

çocuğun kendini algılayışı ile oldukça yakından ilgilidir (Schroevars, Ranchor 

ve Sanderman, 2003). Araştırma örneklemini oluşturan 12-18 yaş grubu 

çocuk ve ergenlerde, kendine ilişkin algı aileden çok okul ve arkadaş çevresi 

ile etkileşimler doğrultusunda biçimlenmektedir (Vasta, Haith ve Miller, 1995). 

Aileden alınan sosyal destek depresif belirtilerin anlamlı bir yordayıcısı 

değilken, arkadaş ve öğretmenden alınan sosyal desteğin anlamlı bir 
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yordayıcı olması da bu görüşü desteklemektedir. Bu çerçeveden 

bakıldığında, hastalığın nesnel özellikleri ve hastalığa ilişkin öznel algılar 

çocuktaki depresyonu yordamazken, sosyal destek ve benlik algısının 

yorduyor olması yönündeki bulgular açıklık kazanmaktadır. 

 

4.5.2. Kronik Hastalığı Olan Çocuklarda Travma Sonrası Stres 

Belirtilerinin Yordanması 

Kronik bir hastalıkla yaşamak durumunda olan çocuklarda, demografik 

özellikler, hastalığın nesnel özellikleri, sosyal-ekolojik değişkenler, hastalığa 

ilişkin öznel algılar ve çocuğun benlik algısının travma sonrası stres 

belirtilerini ne düzeyde yordadığını değerlendirebilmek amacıyla yapılan 

hiyerarşik regresyon analizi sonucuna göre, önerilen kavramsal model 

çocukların travma sonrası stres belirtilerindeki varyansın %44’ünü 

açıklamaktadır. 

Kavramsal modeldeki ilk değişken kümesi olan demografik özellikler, 

çocuklarda travma sonrası stres belirtilerini anlamlı düzeyde yordamaktadır. 

İncelenen demografik özellikler içinde, çocuğun cinsiyetinin travma sonrası 

stres belirtileri açısından yordayıcı değere sahip olduğu görülmektedir. Çeşitli 

travmalar karşısında çocuklardaki psikolojik uyumu ele alan pek çok başka 

çalışmada olduğu gibi (Breslau, 1997; Gökler, 2001; Smith ve Carlson, 1997) 

kız çocuklar erkeklere göre daha fazla travma sonrası stres belirtisi 

bildirmektedirler. Vogel ve Vernberg’e  (1993) göre, bu durum, iki cinsiyet 

arasında psikolojik belirtilerin yaşantılanması açısından gerçek bir farklılık 
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olmasına bağlanabileceği gibi; kızların erkeklere oranla bu yakınmalarını 

daha rahat dile getiriyor olabilecekleri ile de ilişkilendirilebilir.  

Modelde ikinci sırada hastalığın hekim tarafından değerlendirilen nesnel 

özellikleri yer almaktadır. Ancak bu değişken, çocuklardaki travma sonrası 

stres belirtilerinin düzeyini yordamamakta ve varyansın açıklanmasına ek bir 

katkı da getirmemiştir.  

Modelde üçüncü sırada yer alan sosyal-ekolojik değişkenlerin, çocuklardaki 

travma sonrası stres belirtilerini anlamlı düzeyde yordadığı saptanmıştır. Bu 

değişkenler içerisinden, aileden alınan sosyal destek, çocuktaki travma 

sonrası stres belirtilerini yordamaktadır.  Bu bulgu, sosyal desteğin çocukların 

psikolojik uyumu açısından bir koruyucu etken olduğuna ilişkin önceki 

araştırma bulgularıyla (Varni, Setoguchi, Rappaport ve Talbot, 1992) 

örtüşmektedir. Travma ile karşı karşıya kalan çocukların korunup kollandıkları 

“güvenli bir yer”e sahip olduklarını bilmeleri, travmanın etkilerine karşı daha 

dayanıklı olmalarını sağlamaktadır (Van der Kolk, 1987). Bu çocuklar için 

temel “güvenli yer”in aile olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu 

nedenle, çocukların travmanın etkisinden korunabilmesinde aile desteğinin 

önemi büyüktür.  

Modelde dördüncü sırada yer alan ve hastalığa yönelik öznel algıları temsil 

eden değişken kümesi, açıklanan varyansa anlamlı katkıda bulunmaktadır. 

Bu değişkenler arasından, çocuğun hastalığa ilişkin öznel algısının travma 

sonrası stres belirtilerini yordadığı gözlenmektedir. Modelde son değişken 

olarak yer alan benlik algısı ise açıklanan toplam varyansa anlamlı bir katkıda 
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bulunmamaktadır. Yazında da, travma sonrası stres belirtilerinin 

tetiklenmesinde tehdit algısının rolü sıklıkla vurgulanırken (Labay, 2003), bu 

belirtilerin çocuğun benlik algısıyla ilişkisini kuran araştırmaya 

rastlanmamıştır. 

Anne ve babanın öznel algıları ve aile işleyişinin, çocuklarda gözlenen 

depresyon ve travma sonrası stres belirtilerini anlamlı düzeyde yordamıyor 

olması ilgi çekici bulgulardır. Önceki araştırmaların sonuçları göz önüne 

alındığında, çocukların psikolojik uyumunun anne-babanın öznel algısına 

göre değişiklik göstermesi beklenmektedir. Ancak, bu araştırmanın sonuçları 

beklenen yönde değildir. Değişkenler arası ilişkiler incelendiğinde, anne, 

baba ve çocuğun öznel algılarının birbiriyle ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu 

durumda, bu üç değişkenin benzer bir boyutu ölçüyor olabileceği akla 

gelmektedir. Dolayısıyla, çocuğun öznel algısı ile ilgili değişkenin, annenin ve 

babanın öznel algılarıyla ilişkili değişkenlerin yordayıcılığını baskılıyor 

olabileceği olasılığı gündeme gelmektedir.  

 

4.5.3. Kronik Hastalığı Olan Çocukların Annelerinde Depresyon 

Belirtilerinin Yordanması 

Kronik hastalığı olan çocukların annelerinde, demografik özellikler, hastalığın 

nesnel özellikleri, sosyal-ekolojik değişkenler, hastalığa ilişkin öznel algılar ve 

çocuğun benlik algısının depresyon belirtilerini ne düzeyde yordadığını 

değerlendirebilmek amacıyla yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucuna 
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göre, önerilen kavramsal model annelerin depresyon belirtilerindeki 

varyansın %32’sini açıklamaktadır. 

Modelde ilk sırada yer alan demografik özellikler ve ikinci sırada yer alan 

hastalığın nesnel özellikleri, annelerdeki depresyon belirtilerini anlamlı 

düzeyde yordamamaktadır.  

Modelde üçüncü sırada yer alan sosyal-ekolojik değişkenlerin, annelerin 

depresyon belirtilerindeki varyansa anlamlı katkısının olduğu saptanmıştır. 

Sosyal-ekolojik değişkenler bir grup olarak bir araya geldiğinde, annenin 

depresyon düzeyini yordamaktadır. Bununla birlikte bu küme içinde yer alan 

değişkenlerin, hiç birinin tek başına annedeki depresyon belirtileri açısından 

yordayıcı güce sahip olmağı anlaşılmaktadır. 

Hastalığa ilişkin öznel algıları temsil eden dördüncü değişken kümesi, 

annelerin depresyon belirtilerindeki varyansın açıklanmasına anlamlı katkı 

yapmaktadır. Bu kümedeki değişkenlerden annenin hastalığa ilişkin öznel 

algısının olumsuzlaşması, annedeki depresif yakınmaları anlamlı düzeyde 

yordamaktadır. 

Modelde en son sırada yer alan değişken olan çocuğun benlik algısı 

annedeki depresif yakınmaları yordamamaktadır.  

Annelerin depresyon belirtilerindeki varyansa en fazla kendi öznel algılarının 

katkı yaptığı görülmektedir. Sosyal-ekolojik değişkenlerin etkisi kontrol altına 

alındıktan sonra bile, annenin öznel algısı depresyonu anlamlı düzeyde 

yordamaktadır. Buradan yola çıkarak, çocuklarıyla ilgili bir zorluk olduğunda, 
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annelerin psikolojik uyumu açısından (depresyon belirtileri bağlamında) 

dışsal koşullardan çok, kendi içsel süreçlerinin belirleyici role sahip olduğu 

söylenebilir.  

4.5.4. Kronik Hastalığı Olan Çocukların Annelerinde Travma Sonrası 

Stres Belirtilerinin Yordanması 

Kronik hastalığı olan çocukların annelerinde, demografik özellikler, hastalığın 

nesnel özellikleri, sosyal-ekolojik değişkenler, hastalığa ilişkin öznel algılar ve 

çocuğun benlik algısının travma sonrası stres belirtilerini ne düzeyde 

yordadığını değerlendirebilmek amacıyla yapılan hiyerarşik regresyon analizi 

sonucuna göre, önerilen kavramsal model annelerin travma sonrası stres 

belirtilerindeki varyansın %36’sını açıklamaktadır. 

Modelde ilk sırada yer alan demografik özellikler ve ikinci sırada yer alan 

hastalığın nesnel özellikleri, annelerdeki travma sonrası stres belirtilerini 

anlamlı düzeyde yordamamaktadır.  

Modelde üçüncü sırada yer alan sosyal-ekolojik değişkenlerin, annelerin 

travma sonrası belirtilerindeki varyansa anlamlı katkısının olduğu 

saptanmıştır. Bu küme içinde yer alan değişkenlerden aile işleyişinin, 

annedeki tavma sonrası stres belirtilerini yordayıcı güce sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Travmanın etkileriyle başedilebilmesi için, yaşamın devam 

etmekte olduğu duygusu çok önemlidir. Bu duygunun kazanılabilmesi için de, 

kişilerin belli bir düzen içerisinde gündelik yaşam etkinliklerini sürdürmeleri 

önem taşımaktadır (Rehm ve Bradley, 2005). Bütün bunların gerçekleştiği 

temel çevre olan ailenin işlevlerini sağlıklı biçimde yerine getiriyor olmasının, 
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travma sonrası stres belirtileri açısından anneleri koruyucu bir işlev taşıdığı 

ileri sürülebilir. Thompson, Gustafson, Hamlett, ve Spock (1992) da, kistik 

fibrozis hastalığı olan çocukların anneleriyle yaptıkları çalışmada, destekleyici 

aile işlevlerini annelerin psikolojik uyumunu yordayan en önemli değişkeler 

arasında sıralamaktadırlar. 

Hastalığa ilişkin öznel algıları temsil eden dördüncü değişken kümesi de, 

annelerin travma sonrası stres belirtilerindeki varyansın açıklanmasına 

anlamlı katkı yapmaktadır. Bu kümedeki değişkenlerden annenin hastalığa 

ilişkin öznel algısının olumsuzlaşması, annedeki travma sonrası stres 

belirtilerini anlamlı düzeyde yordamaktadır. Travma sonrası stres belirtilerinin 

ortaya çıkmasında, kişilerin kendilerinin ya da yakınlarının fiziksel 

bütünlüğüne ya da yaşamına yönelik bir tehdit algılamaları tetikleyici 

olmaktadır (DSM-IV-R; APA, 1994). Dolayısıyla, annelerin, çocuklarının 

hastalığına ilişkin öznel algılarının, travma sonrası stres belirtileri açısından 

güçlü bir yordayıcı olarak karşımıza çıkması şaşırtıcı değildir. 

Modelde en son sırada yer alan değişken olan çocuğun benlik algısı 

annedeki depresif yakınmaları yordamamaktadır.  

 

4.5.5. Kronik Hastalığı Olan Çocukların Babalarında Depresyon 

Belirtilerini Yordayan Değişkenler 

Kronik hastalığı olan çocukların babalarında, demografik özellikler, hastalığın 

nesnel özellikleri, sosyal-ekolojik değişkenler, hastalığa ilişkin öznel algılar ve 
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çocuğun benlik algısının depresyon belirtilerini ne düzeyde yordadığını 

değerlendirebilmek amacıyla yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucuna 

göre, önerilen kavramsal model babaların belirtilerindeki varyansın %39’unu 

açıklamaktadır. 

Modelde ilk sırada yer alan demografik özellikler ve ikinci sırada yer alan 

hastalığın nesnel özellikleri, babalardaki depresyon belirtilerini anlamlı 

düzeyde yordamamaktadır.  

Modelde üçüncü sırada yer alan sosyal-ekolojik değişkenlerin, babaların 

depresyon belirtilerindeki varyansa anlamlı katkısının olduğu saptanmıştır. 

Bu küme içinde yer alan değişkenlerden aile işleyişinin, babalardaki 

depresyon belirtilerini yordayıcı güce sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

Hastalığa ilişkin öznel algıları temsil eden dördüncü değişken kümesi de, 

babaların depresyon belirtilerindeki varyansın açıklanmasına anlamlı katkı 

yapmaktadır. Bu kümedeki değişkenlerden babanın hastalığa ilişkin öznel 

algısının olumsuzlaşması, travma sonrası stres belirtilerini anlamlı düzeyde 

yordamaktadır. 

Modelde en son sırada yer alan değişken olan çocuğun benlik algısı 

babalardaki depresif yakınmaları yordamamaktadır.  

4.5.6. Kronik Hastalığı Olan Çocukların Babalarında Travma Sonrası 

Stres Belirtilerinin Yordanması 

Kronik hastalığı olan çocukların babalarında, demografik özellikler, hastalığın 

nesnel özellikleri, sosyal-ekolojik değişkenler, hastalığa ilişkin öznel algılar ve 
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çocuğun benlik algısının travma sonrası stres belirtilerini ne düzeyde 

yordadığını değerlendirebilmek amacıyla yapılan hiyerarşik regresyon analizi 

sonucuna göre, önerilen kavramsal model babaların travma sonrası stres 

belirtilerindeki varyansın %36’sını açıklamaktadır. 

Modelde ilk sırada yer alan demografik özellikler ve ikinci sırada yer alan 

hastalığın nesnel özellikleri, babalardaki travma sonrası stres belirtilerini 

anlamlı düzeyde yordamamaktadır.  

Modelde üçüncü sırada yer alan sosyal-ekolojik değişkenlerin, babaların 

travma sonrası stres belirtilerindeki varyansa anlamlı katkısının olduğu 

saptanmıştır. Bu küme içinde yer alan değişkenlerden ikisinin babalardaki 

travma sonrası stres belirtilerini yordayıcı güce sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Bunlardan ilki arkadaşlardan alınan sosyal destektir. Katz ve Krulik (1999) 

gibi bazı yazarlara göre, gündelik yaşamda da babalar için önem taşıyan 

sosyal destek, çocuklarında bir kronik hastalık bulunması gibi stresli 

durumlarda iyice önemli hale gelmektedir. Bu yazarlar, babaların sahip 

oldukları sosyal destek ile başaçıkma düzeyleri arasında bir ilişki olduğundan 

söz etmektedir. Babalardaki travma sonrası stres belirtilerini yordama gücüne 

sahip diğer değişkense aile işleyişidir. Kronik hastalıkları olan çocukların 

anne-babalarının psikolojik sağlığı açısından aile işleyişinin temel bir rol 

oynadığı görüşü başka araştırmacılar tarafından da desteklenmektedir 

(Raina, O'Donnell, Rosenbaum, Brehaut, Walter ve ark., 2005).  

Hastalığa ilişkin öznel algıları temsil eden dördüncü değişken kümesi de, 

babaların travma sonrası stres belirtilerindeki varyansın açıklanmasına 



 

188 
 

anlamlı katkı yapmaktadır. Bu kümedeki değişkenlerden babanın hastalığa 

ilişkin öznel algısının olumsuzlaşması, travma sonrası stres belirtilerini 

anlamlı düzeyde yordamaktadır.  

Modelde en son sırada yer alan değişken olan çocuğun benlik algısı 

babalardaki travma sonrası stres belirtilerini yordamamaktadır.  

 

4.5.7. Kronik Hastalığı Olan Çocuklar ve Ailelerinde Psikolojik Uyumun 

Yordanmasında Sistem Yaklaşımı ve Sosyal-Ekolojik Yaklaşıma Dayalı 

Modelin Tartışılması 

Bu çalışma, kronik hastalıkların çocuklar ve aileleri üzerindeki psikolojik 

etkilerini kavramsal bir modele dayanarak ve sistematik olarak inceleyen 

ender çalışmalar arasında olmanın yanı sıra; bu kapsamda ülkemizde 

yürütülen ilk çalışmadır. Araştırma kapsamında yer alan çocuk, anne ve baba 

örneklemleriyle yapılan regresyon analizleri, bu modelin ailelerin çocukluk  

dönemi kronik hastalıkları karşısındaki tepkilerini ve bu tepkileri yordayan 

etkenleri anlamak üzere kullanılabilirliğini destekler niteliktedir.  

Lazarus ve Folkman’a (1984) göre başaçıkma, zorlu durumun ortadan 

kaldırılmasından çok, onun uygun şekilde ele alınması ve yönetilmesi olarak 

tanımlanmalıdır. Bu, tanım özellikle ortadan kaldırılması olanaklı olmayan 

kronik hastalıklar açısından işlevsel bir bakış açısı sunmaktadır. Bu yazarlar 

aynı zamanda başaçıkmayı, bireyle çevresi arasındaki etkileşimsel bir 

sürecin ürünü olarak görmektedirler. Bu çalışmada önerilen kavramsal 
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model, ailenin psikolojik uyumunu bu tür bir bakış açısıyla yordamaya 

çalışmaktadır. 

Modelin çocuk, anne ve baba örneklemlerinde sınanması sonucunda, 

çocukluk dönemi kronik hastalıklarıyla karşı karşıya olan ailelerde bireylerin 

psikolojik uyumu açısından nelerin koruyucu nelerin ise risk etmeni olarak rol 

oynayabileceğine yönelik önemli ipuçları elde edilmiştir.  

Analizler sonucunda ortaya çıkan tabloyu daha iyi somutlaştırabilmek için 

çocuk, anne ve baba örneklemlerinin her biri için kavramsal model sırasıyla 

�ekil 4.1, �ekil 4.2 ve �ekil 4.3’te yeniden çizilmiştir. Koyu renkli kutucuklar 

varyansa anlamlı katkıda bulunan değişken kümeleri ile yordayıcı güce sahip 

değişkenleri gösterirken, kesik çizgili kutucuklar ise varyansa anlamlı katkısı 

olmayan değişken kümelerini ve bu kümeler içinde yer alan değişkenleri 

göstermektedir. 
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�ekil 4.1. Kronik Hastalığı Olan Çocuklarda Depresyon ve Travma Sonrası 

Stres Belirtilerinin Yordanmasında Anlamlı Rol Alan Değişkenler 
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 �ekil 4.2. Kronik Hastalığı Olan Çocukların Annelerinde Depresyon ve 

Travma Sonrası Stres Belirtilerinin Yordanmasında Anlamlı Rol Alan 

Değişkenler 
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Değişkenler 
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Modelde demografik özellikleri temsil eden değişkenlerin, yalnızca çocuk 

örneklemi açısından yordayıcı niteliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

Demografik özellikler içerisinden ise, çocuğun yaşı ve cinsiyeti ile babanın 

eğitim durumunun çocuğun psikolojik uyumu açısından önem taşıdığı 

görülmektedir. Büyük yaşta olan çocuklar ile babalarının eğitim düzeyi düşük 

olan çocuklar depresyon belirtileri açısından, kız çocukları ise travma sonrası 

stres belirtileri açısından risk grubuna girmektedirler. Anne ve babalar için ise 

demografik özellikler herhangi bir yordayıcı özellik taşımamaktadır. Bu 

bulguya getirilebilecek bir açıklama, çocuklarına kronik hastalık tanısı 

koyulan anne ve babaların, yaş, eğitim ya da gelir düzeyi fark etmeksizin, bu 

durumdan benzer şekilde etkileniyor olabilecekleridir. Bu konuda yapılan 

önceki çalışmalarda ise anne-babaya ilişkin sosyodemografik özelliklerin 

psikolojik uyum açısından bir risk etkeni olup olmadığı konusunda çelişkiler 

bulunmakla birlikte (Hoekstra-Weebers, Jaspers, Kamps ve Klip, 1999); 

çocuğa ilişkin demografik özelliklerin anne-babanın uyumu ile ilişkili olduğu 

belirtilmektedir (Barakat, Kazak, Meadows, Casey, Meeske ve ark., 1997).  

Hastalığın hekim tarafından değerlendirilen nesnel özellikleri, ne çocuk, ne 

anne ne de babanın psikolojik uyumu açısından yordayıcı özelliğe sahip 

bulunmamıştır.  

Son dönemlerde araştırmacılar bu bulgularla oldukça örtüşen bir biçimde, 

aynı olayın, farklı bireyler tarafından farklı şekillerde algılanabileceğine; 

zorlayıcı bir yaşam olayının travma olarak yaşantılanıp yaşantılanmamasında 

ve dolayısıyla bu olaya verilen tepkilerde, olayın özelliklerinden çok, kişinin o 
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olaya ilişkin algılarının belirleyici olduğuna vurgu yapmaktadırlar (Kaysen, 

Morris, Rizvi ve Resick, 2005). Nitekim, bu çalışmada da hastalığa ilişkin 

öznel algıların çocuk, anne ve babanın uyumu açısından önemli bir yordayıcı 

olduğu saptanmıştır. Burada, hastalığa ilişkin öznel algılar ile aile bireylerinde 

ortaya çıkan umutsuzluk arasında bir bağlantı kurulabilir. Umutsuzluğa Bağlı 

Depresyon Kuramı’nı (Hopelessness Depresion Theory) geliştiren Abramson, 

Metalsky ve Alloy’a (1989) göre umutsuzluk, kişinin çok değer verdiği 

durumlara ilişkin olumsuz beklentiler taşıması ve bu olumsuz sonuçları 

değiştirme konusunda kendini çaresiz algılaması olarak tanımlanmaktadır. 

Aile bireylerinin hastalığın ağırlığı, seyri, yaşamı etkileme düzeyi gibi 

konulardaki öznel algılarının, bir anlamda bu bireylerin umutsuzluk 

düzeylerini yansıtıyor olabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Yazarlara 

göre, olumsuz bir yaşam olayı sonucu ortaya çıkan umutsuzluk, depresyonun 

altında yatan temel unsurdur. Aile bireylerinin hastalığa ilişkin öznel algıları 

olumsuzlaştıkça, psikolojik belirtilerinin artma olasılığı güçlenmektedir. Bu 

durum yalnızca, çocuklardaki depresyon belirtileri açısından geçerli değildir. 

Çocuklarda, hastalığa ilişkin algıların depresyon belirtileriyle ilişkili 

bulunmamasına ilişkin olası açıklamalar daha önceki bölümde tartışıldığı için 

burada yeniden ele alınmayacaktır. Hastalığa ilişkin öznel algılar açısından 

dikkati çeken bir diğer nokta ise, aile bireylerinin her üçü için de kendi öznel 

algılarının yordayıcı değere sahip olması, diğerlerinin algılarının ise psikolojik 

belirtiler açısından yordayıcı olmamasıdır. Ancak, üç aile bireyinin öznel 

algıları arasında anlamlı ilişki olduğunu hatırlamakta da yarar vardır. 



 

195 
 

Dolayısıyla, aile bireylerinin birinin algısındaki değişikliğin, diğerlerinin 

algısına da yansıyacağı varsayılabilir. 

Hastalığın nesnel özelliklerinin yordayıcı değere sahip olmaması, yazındaki 

diğer çalışmalarla destekleniyor olsa da, yine de bu bulguları yorumlarken 

dikkatli olunması gerekmektedir. Burada özellikle, “hastalığın nesnel 

özellikleri”nin, gerçekte ne kadar “nesnel” olduğu sorgulanmalıdır. Hastalığın 

nesnel özellikleri, her ne kadar hekimler tarafından bilimsel ölçütler göz 

önüne alınarak değerlendirilmiş olsa da, yine de bu değerlendirmelerde 

hekimlerin kişisel yargılarının da devreye girmiş olabileceği unutulmamalıdır. 

Bundan sonraki çalışmalarda, değerlendiriciler arası güvenirlik analizlerinin 

yürütülmesiyle, bu konunun daha fazla açıklık kazanabileceği 

düşünülmektedir.                                                                                                                                                                               

Modelde, hastalığın nesnel özelliklerini temsil eden değişken kümesiyle, 

hastalığa ilişkin öznel algıları temsil eden değişken kümesinin arasında, 

sosyal-ekolojik değişkenler yer almaktadır. Bu tür bir sıralama yaparken, 

hastalığın nesnel özelliklerinin aile bireylerinin aldıkları sosyal destek 

düzeyini ve aile işleyişini etkileyebileceği, bu değişkenlerin de hastalığa ilişkin 

algıları etkileyebileceği görüşü temel alınmıştır. 

Modelde üçüncü sırada yer alan sosyal-ekolojik değişkenler, hem çocuk, 

hem anne, hem de babanın psikolojik uyumunu yordayan değişkenler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu bulgular, ailenin travma karşısında verdikleri 

tepkileri anlamaya çalışırken, aile bireylerini sosyal-ekolojik bağlamda var 

olan bir sistemin üyeleri olarak ele almanın önemine işaret etmektedir. Sosyal 
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destek ve sağlıklı aile işleyişinin, çocukluk dönemi kronik hastalıklarıyla baş 

etmeye çalışan ailelerin psikolojik uyumu adına koruyucu etkenler olduğu pek 

çok başka araştıma (örneğin, Hentinen ve Kyngäs, 1998; Malecki ve 

Demaray, 2002; Patterson ve Geber, 1991; Speechley ve Noh, 1992) 

tarafından da desteklenen bir bulgudur. Çocuk ve baba için, sosyal ekolojik 

değişkenlerden bazıları tek başına uyumu yordayıcı güce sahipken, anneler 

için sosyal-ekolojik değişkenler bir araya geldiklerinde yordayıcı güce sahip 

olmaktadırlar. Speechly ve Noh (1992) da yaptıkları bir araştırmada benzer 

sonuçlar elde etmişlerdir.   Bu sonuçlara göre, babaların psikolojik uyumunda 

aileden ve arkadaşlardan alınan desteğe ilişkin algı gibi daha belirgin 

değişkenler önem taşırken; annelerin uyumunda sosyal çevrelerine ilişkin 

genel bir olumlu algının varlığı önemlidir. 

Modelde en son sırada yer alan değişken çocuğun benlik algısıdır. Bu 

değişkenin yalnızca, çocuktaki depresyon belirtilerinin yordanmasında 

anlamlı katkı sağladığı gözlenmiştir. Çocuğun benlik algısı, çocuğun travma 

sonrası stres belirtileri ya da anne-babanın depresyon ve travma sonrası 

stres belirtileri açısından yordayıcı bir değer taşımamaktadır. Buradan yola 

çıkarak, kronik hastalığı olan çocukların ailelerini değerlendirirken, çocuğun 

bireysel özelliklerinden çok aileyi çevreleyen sosyal-ekolojik değişkenlerin 

üzerinde durulması gerektiği ileri sürülebilir. 

Bu model, risk etkenlerini anlamayı sağladığı kadar, koruyucu etkenleri ve 

başarılı psikolojik uyum yapan ailelerin özelliklerini de anlamayı 

sağlamaktadır. Bu da, son dönemlerde yazında özellikle vurgulanan “güçlü 
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yanlara odaklanan yaklaşım” (“Strenghts Approach”; Wertlieb, 2003) ile 

uyumlu bir bakış açısı sunmaktadır. 

Sonuç olarak, bu çalışmada önerilen kavramsal modelin, kronik hastalığı olan 

çocuklar ve anne-babalarının psikolojik uyumunu zorlaştıran risk etkenlerini 

ve uyumuna katkıda bulunan koruyucu etkenleri anlamak açısından, gerekli 

pek çok değişkenin kapsandığı sistematik bir çerçeve sağladığı 

düşünülmektir.  

 

4.6. Araştırmanın Doğurguları 

Kronik bir hastalıkla yaşamak durumunda olan aileler, anormal koşullar 

altında yaşayan normal aileler olarak değerlendirilmektedir. Ancak, hastalığa 

bağlı çoklu ve süreğen stres kaynakları nedeniyle bu ailelerin bireyleri ruh 

sağlığı açısından risk altındadırlar (Patterson ve Geber, 1991). Bu 

araştırmanın sonuçları da, kronik hastalığı olan çocuklar ve anne-babalarında 

depresyon ve travma sonrası stres belirtilerinin varlığını ortaya koymaktadır.  

Bununla birlikte, her çocuk ve anne-babanın bu belirtileri yaşamadığı, 

yaşayanlar arasında da belirtilerin düzeyi açısından farklılıklar olduğu 

görülmektedir. Çalışmada önerilen kavramsal model doğrultusunda yapılan 

analizler, aile bireylerini bir travma olarak kronik hastalık karşısında daha 

incinebilir kılan risk etkenleri ve daha dayanıklı duruma getiren koruyucu 

etkenlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Saptanan risk etkenlerinin 

kimisi demografik değişkenler gibi, değiştirilmesi olanaklı olmayan durumları 

içermektedir. Buna karşın, psikolojik uyumu yordadığı belirlenen risk 
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etkenlerinden bir kısmının ortadan kaldırılması ya da en aza indirgenmesi;  

koruyucu etkenlerin ise devreye sokulması ya da desteklenmesi olanaklıdır.  

Kronik hastalığı olan çocuklarda, arkadaşlardan ve öğretmenden gelen 

sosyal desteğin depresyon belirtilerinin önlenmesinde yararlı olabileceği 

görülmektedir. Dolayısıyla, Kazak ve Nachman (1991) gibi diğer 

araştırmacıların da önerdiği gibi, bu çocukların arkadaş ve öğretmenleriyle 

olan ilişkilerini güçlendirmek önem taşıyacaktır. Bu ilişkilerin yaşandığı birincil 

kurum olan okulla işbirliği yapılması; okul sistemi, sağlık sistemi ve aile 

sistemi arasındaki bağlantıların sağlamlaştırılması gerekmektedir. Çocuğun 

örselenmeden ve sosyal-yalıtılmışlık yaşamadan, gereken desteği 

alabilmesini kolaylaştırmak amacıyla, sosyal çevresinin, kronik hastalık 

konusunda bilinçlendirilmesi öncelikler arasında tutulmalıdır. Bu çocuklar 

açısından sosyal desteğin koruyucu önemi dikkate alındığında, akranlarıyla 

bir araya gelip duygusal ve sosyal alışverişte bulunabilecekleri bir ortam olan 

grup terapisinin de uygun bir seçenek olduğu söylenmektedir (Plante, Lobato, 

Engel, 2001). Çocuğun benlik algısı da, depresyonu yordayan oldukça 

önemli bir değişkendir. Grup terapisi çocuğun olumlu özelliklerinin 

aynalanması ve olumlu bir benlik algısı oluşturabilmesi için de olanak 

sağlamaktadır. Grup tarafından kabul edilmek, bu çocukların incinebilir ve 

zayıf yönleri kadar, güçlü yanlarını da görmelerine yardımcı olur  (Gökler ve 

Gökler, 2007). Buna ek olarak, benlik algısını güçlü tutmak üzere uygun 

yaştaki çocuklarla kendilerine yönelik olumsuz bilişleri üzerinde bireysel 

olarak da çalışılması yararlı olacaktır (Öktem, 2007; Yurtbay, 2007).  
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Çocuktaki travma sonrası stres belirtileri açısından bakıldığında, çocuğun 

aileden aldığı sosyal desteğin ve çocuğun hastalığa ilişkin öznel algılarının 

yordayıcı özelliğe sahip olduğu görülmektedir. Bu durumda, çocuğun diğer 

aile bireyleriyle etkileşiminin sağlamlaştırılması; aile bireylerinin çocuğa 

uygun ve yeterli desteği vermek üzere bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yapılacak olan çalışmalar bir anlamda, 

yaşadığı travmayla birlikte güvende olma duygusu sarsılan çocuk için, aileyi 

ortamını gerçek bir “güvenli yer”e dönüştürmeyi hedeflemelidir. Ayrıca, 

çocuğun öznel algılarının da ele alınmasında yarar olacağı düşünülmektedir. 

Hastalığı konusunda, onu ürkütmeyecek, korkutmayacak, kontrol duygusu ve 

umudunu olabildiğince pekiştirecek biçimde bilgilendirilmesi yoluyla, çocuğun 

hastalığına ilişkin öznel algılarının kendisini daha az kaygılandıracak bir 

düzeye çekilmesi söz konusu olabilecektir.  

Anne ve babaların psikolojik uyumunun yordanmasında sosyal-ekolojik 

değişkenler ve öznel algıların yordayıcı rolü olduğu saptanmıştır. Hem anne, 

hem de babanın psikolojik uyumu açısından ailenin sağlıklı işliyor olması 

önem taşımaktadır. Dolayısıyla, anne ve babayla bireysel olarak çalışmak 

yerine tüm aile ile aile işlevleri üzerinde çalışılması ön planda tutulmalıdır. 

McMaster Modeli’nde yer alan boyutlar açısından aile işleyişinin 

desteklenmesi yararlı olacaktır. Ayrıca anne-babanın yeterli düzeyde sosyal 

destek alabilmeleri için, çevreleriyle olan ilişkilerinin güçlendirilmesi ve destek 

isteme konusunda becerilerinin geliştirilmesi yönünde de çalışılmalıdır.  
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Ailedeki sosyal destek akışını arttırmak üzere, ailenin kendi içindeki ve diğer 

sistemlerle arasındaki sınırlar üzerinde durmak ve bu sınırlara gerekli 

esnekliğin kazandırılmasına çalışmak, tüm aile bireylerinin psikososyal 

uyumu açısından yarar sağlayacaktır. 

Diğer yandan, anne-babaların çocuklarının hastalığına ilişkin algılarının ele 

alınması da gerekmektedir. Anne-babaların öznel algıları ile hastalığın hekim 

tarafından değerlendirilen nesnel özellikleri arasında anlamlı ilişki 

saptanmıştır. Dolayısıyla, hekim tarafından sunulan bilginin, anne-babanın 

öznel algısının oluşmasına katkıda bulunuyor olabileceği varsayılabilir. Açık 

olmayan ve yetersiz bilgi, genellikle aile bireyleri tarafından gerçekte 

varolandan daha olumsuz “hastalık senaryoları”nın oluşturulmasına neden 

olabilmektedir. Dolayısıyla, hastalığın başından itibaren, ailelere uygun 

bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir. Anne-babalara, hastalığa ilişkin 

bilgi aktarılırken, bu bilginin gerçekçi olduğu kadar; yalnızca olumsuzluklara 

odaklanmak yerine olumluları da olabildiğince görebilecekleri şekilde 

sunulması önemlidir. Anne-babalara, hastalığın kendi kontrollerinde olan 

yönleriyle başaçıkabilmeleri için gereken beceriler kazandırılmalı ve 

kontrolleri dışında kalan yönleri kabullenebilmeleri için destek sağlamalıdır.  

Psikososyal müdahale yaklaşımlarının, genel olarak, kronik hastalığı olan 

çocuklar ve ailelerinin desteklenmesinde etkili olduğu bilinmektedir (Beale, 

2006). Ülkemizde de özellikle “konsültasyon liyezon” bağlamında, kronik 

hastalığı olan çocuklar ve ailelerinin psikososyal açıdan desteklenmesine 

yönelik çok önemli çalışmalar yürütülmektedir (Kerimoğlu, 1994; Tüzün ve 
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Hergüner, 2007). Bu araştırma, söz konusu müdahalelerin daha etkili 

olabilmesi için hangi kapsamda yapılması gerektiğine yönelik yol gösterici 

bulgular ortaya koymaktadır. Kronik hastalıkla yaşayan ailelerle çalışırken, 

zaman zaman aile üyeleriyle bireysel olarak çalışmak gerekse de, daha çok 

bir bütün olarak aileyle ve sosyal çevreyle çalışmak öncelikli görünmektedir. 

Psikoeğitim, sosyal çevre düzenlemesi, sosyal beceri eğitimi, grup terapisi ve 

aile görüşmelerinin uygun yaklaşımlar olabileceği düşünülmektedir.  

 

4.7. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Geleceğe Yönelik Öneriler 

Son olarak, bu araştırmanın sınırlılıklarına değinmek ve elde edilen 

bulgulardan yola çıkarak, ileride yapılacak araştırmalar için bazı önerilerde 

bulunmak yararlı olacaktır.  

Bu çalışma, çocukluk dönemi kronik hastalıklarında ailenin uyumunu 

yordamak üzere Sistem Yaklaşımı ve Sosyal-Ekolojik Yaklaşım’ı dayanak 

alan bir model öne sürmektedir. Araştırma sonuçları, bu modelin söz konusu 

popülasyonda, psikolojik uyumla ilişkili etkenleri anlamak üzere 

kullanılabileceğine yönelik ilk bulguları sağlamaktadır. Modelin, başka 

örneklemlerle denenerek, sınanması ve geliştirilmesi önem taşıyacaktır.  

Aile Sistemleri Kuramı’nı temel alan bir modelin tüm aile bireylerini 

kapsamasının önemi bilinmekte birlikte, bu çalışmada bazı yöntemsel 

gerekçelerle, kardeşler örneklem içine alınmamıştır. Çocukluk dönemi kronik 

hastalıklarının psikososyal yönlerini inceleyen bir gözden geçirme 
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çalışmasında (Gökler, 2004), kardeşleri ele alan çalışmaların oldukça sınırlı 

sayıda olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu çalışmada önerilen kavramsal 

model kullanılarak, kronik hastalığı olan çocukların kardeşlerinin psikolojik 

uyumunun incelenmesinin, yazına önemli katkı sağlayabileceği 

düşünülmektedir. 

Sosyal-ekolojik yaklaşım bağlamında bakıldığında, bu çalışmada öne sürülen 

model içerisinde daha çok birincil çevreleri oluşturan mikrosistem (aile, okul, 

arkadaş çevresi, yakın çevre) ve bu birincil çevreler arasındaki 

etkileşimlerden oluşan mezosistem kapsanmakta olduğu görülmektedir. İleriki 

çalışmalarda, bu model egzosistem ve makrosistemi, yani sosyal ve kültürel 

bağlamı da ele alacak biçimde genişletilebilir. 

 Bu araştırmanın örnekleminde, farklı kronik hastalık tanılarına sahip olan 

çocuklar ve aileleri yer almıştır. Bunun nedeni, kronik hastalıklara ilişkin 

yazında son dönemlerde “kategorik olmayan” yaklaşımın yeğlenmesidir. Bu 

yaklaşım, durumun “kronikliğinin” çocuk ve ailesi üzerindeki etkisinin, tek tek 

hastalıkların kendine özgü özelliklerinden daha önemli olduğunu ileri 

sürmektedir. Bu yaklaşımı benimseyen yazarlar, farklı kronik koşullar 

arasındaki benzerliklerin, farklılıklardan daha fazla olduğunu; bu kronik 

koşullara bağlı olarak ortaya çıkan duygusal sorunların da farklı olmaktan çok 

benzer olduğunu savunmaktadırlar (Vessey, 1999). Yine de, farklı kronik 

hastalık gruplarını ayrı ayrı ele almayı öneren ve hastalıklar arasında 

yapılacak karşılaştırmaların önemli sonuçları olacağını ileri süren bazı 

yazarlar da bulunmaktadır (Hentinen ve Kyngas, 1998). Bu çalışma 
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kapsamında da, farklı tanı grupları arasında yapılan karşılaştırmalar, bazı 

önemli değişkenler açısından farklılıklar ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, 

ileriki çalışmalarda, kavramsal modelin, farklı tanı gruplarının psikolojik 

uyumunu yordamak üzere kullanılmasıyla karşılaştırma yapmaya olanak 

sağlayacak yeni ve önemli bilgiler elde edilebileceği düşünülmektedir. 

Önceki travmaların ve psikolojik sorunların, kronik hastalık tanısı sonrası 

psikolojik uyumla ilişkili olduğunu öne süren çalışmalar bulunmaktadır 

(Asarnow, Glyn, Pynoos, Nahum, Guthrie ve ark., 1999; Keppel-Benson ve 

Ollendick, 1993). Bu araştırmada, örneklem grubunun betimsel özelliklerini 

daha fazla bilgi sunabilmek için, aile bireylerinin önceki travmalarına ve 

psikolojik yakınmalarına ilişkin sorular sorulmuş; ancak bu özellikler birer 

yordayıcı değişken olarak model içine alınmamıştır. Bundan sonraki 

çalışmalarda model içinde bu değişkenlere de yer verilebilir. 

Örneklemin, kronik hastalığı olan çocuklar ve ailelerinden oluştuğu bir 

çalışma yürütmenin en önemli zorluklarından biri, yöntem bölümünde de 

aktarılan çeşitli nedenlerle örnekleme dahil edilebilen katılımcı sayısının 

yeterince yüksek olamamasıdır. Katılımcı sayısı sınırlandığında, istatistiksel 

açıdan modelde yer alacak değişken sayısını da sınırlı tutmak gerekmektedir. 

Bu nedenle, bu çalışmada Sosyal Destek Ölçeği dışındaki tüm ölçeklerin 

toplam puanları değişken olarak modele sokulmuş, tek tek alt-boyutları 

incelenememiştir. Oysaki, örneklemdeki katılımcı sayısı arttırılarak, bu alt-

boyutların da incelemeye alınması, çok daha zengin içerikli sonuçlar elde 

etmeyi sağlayacaktır. 
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Bu araştırmada, kronik hastalığı olan çocukların ailelerinde, aile işleyişindeki 

sorunlar; aile bireylerinin depresyon ve travma sonrası stres belirtileri ve 

çocukların benlik algılarının düzeyine ilişkin çeşitli oranlar sunulsa da, 

herhangi bir karşılaştırma grubu kullanılmadığı için bu oranların bu ailelere 

özgü olup olmadığı konusunda bir yorum yapılamamaktadır. Karşılaştırma 

grupları kullanılarak yapılacak benzer çalışmaların, bu bulgular açısından 

aydınlatıcı olacağına inanılmaktadır. 

 Bu araştırmanın bulguları, kullanılan ölçeklerin güvenirliği ile sınırlıdır. 

Kendini değerlendirme türü ölçeklerle katılımcının öznel değerlendirmesini 

almanın yarattığı sınırlılık, bu araştırmada da geçerlidir. Bugüne kadar 

travma sonrası stres belirtilerini ölçmek için geliştirilen ve yaygın olarak 

kullanılan ölçme araçları daha çok akut travmaların ortaya çıkardığı belirtileri 

değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. Oysa ki, bu araştırmanın konusu olan 

çocukluk dönemi kronik hastalıkları süregiden travmalar sınıfı altında yer 

almaktadır (Kira, 2001). Courtois (2004), travma sonrası stres belirtilerini 

değerlendirmek üzere DSM-IV tanı ölçütlerine göre hazırlanmış ölçeklerin, 

‘travma öyküsün gelişimsel yönleri’ gibi süregiden ve karmaşık travmaların 

bazı önemli yönlerini kapsamadığını dile getirmektedir. Bu çalışmada, 

süregiden travmalar için kullanılabilecek en uygun ölçeklerin seçilmesine 

özen gösterilmiş olsa da, yine de sonraki çalışmalarda, bu ölçeklerin 

süregiden travmalar için uyarlanması gerekliliği vurgulanmalıdır. 

Bu çalışmada, hastalığın nesnel özellikleri ile anne-baba ve çocuğun 

hastalığa ilişkin öznel algılarını değerlendirmek üzere üç farklı ölçme aracı 
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geliştirilmiş ve bu araçların geçerlik ve güvenirliğine işaret eden temel 

bulgular elde edilmiştir. Bu ölçeklerin, psikometrik özelliklerinin başka 

araştırmalarla da sınanması, bu ölçeklerin geçerli ve güvenilir araçlar olarak 

kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. Bu ölçeklerin kullanımı da, 

ilgili alanda ortaya çıkan yeni araştırma sorularının yanıtlanmasına yardımcı 

olacaktır. 

Hastalığa ilişkin Öznel Algılar Formu ve Aile Değerlendirme Ölçeği dışında, 

anne-baba ve çocuğa verilen ölçekler birbirinden farklı olduğu için, anne, 

baba ve çocuk örneklemelerini pek çok boyut açısından karşılaştırmak 

olanaklı olamamıştır. İleriki çalışmalarda, bu tür karşılaştırmaları olanaklı 

kılacak yöntemsel yolların denenmesi önerilebilir.  

Bu çalışma kapsamında, kendini değerlendirme ölçekleri kullanıldığı için, bu 

ölçekleri uygun şekilde doldurabilecek olmaları nedeniyle 12-18 yaş arası 

çocuk ve ergenler örnekleme alınmıştır. İleriki çalışmalarda okul çağı ve okul 

öncesi dönem çocuklarının da örnekleme katılmasıyla yapılacak olan 

incelemelerin çok daha zengin bilgiler vereceği düşünülmektedir.   

Sonuç olarak, bu çalışma, çeşitli sınırlılıklarına karşın, çocukluk dönemi 

kronik hastalıkları ile yaşamak durumunda olan ailelerin psikolojik uyumu ile 

ilişkili etkenlere ilişkin kuramsal anlayışa katkıda bulunmakta ve bu ailelere 

yönelik koruyucu ve destekleyici psikolojik yaklaşımların planlanması 

konusunda önemli ipuçları sağlamaktadır. 
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ÖZET 
 

Çocukluk dönemi kronik hastalıklarının yoğun tedavi gerektirmesi, uzun 

dönemli olası medikal etkilere yol açması ve yaşamsal tehdit taşıması, 

araştırmacıları, bu hastalıkların travmatik doğası üzerinde çalışma yapmaya 

yönlendirmiştir. Kronik hastalığı olan çocuklar ve ailelerinde travma sonrası 

stres belirtileri özellikle üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir. Aile 

Sistemleri Kuramı ile birlikte, kronik hastalıkların etkisinin yalnızca çocukla 

sınırlı kalmadığı, tüm aile bireylerine yayıldığı konusundaki farkındalık 

artmıştır. Çocuğun sağlığına ya da yaşamına yönelik tehditler içermesi 

nedeniyle ağır bir kronik hastalık tanısı, hem çocuk hem de ailesinde travma 

tepkilerine yol açabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, ailelerin yaşam 

döngüsünü etkileyen travmatik bir yaşantı olarak çocukluk dönemi kronik 

hastalıklarının, çocuklar ve anne-babalarının depresyon ve travma sonrası 

stres belirtileri ile ilişkisini çeşitli yordayıcı değişkenler yönünden incelemektir. 

Araştırmada travmatik stresi yordayan değişkenlerin seçimi önceki kuramlar 

ve araştırmalara dayanılarak yapılmış ve seçilen değişkenler, sistem 

yaklaşımı ve sosyal ekolojik yaklaşım çerçevesinde bir kavramsal model 

içinde entegre edilmişlerdir. Bu model, psikolojik uyumun yordayıcıları olarak 

demografik özellikler, hastalığın özellikleri (nesnel ve algılanan özellikler), 

sosyal-ekolojik değişkenler ve çocuğun bireysel özelliklerini içermektedir. 

Araştırmanın örneklemi kronik astalığı olan 125 çocuk/egen ve anne-

babalrından oluşmaktadır. Veriler, öz-bildirim ölçekleri aracıyla toplanmıştır. 

Depresyon ve travma sonrası stres belirtileri puanlarının bağımlı değişken 

olarak ele alındığı analiz hiyerarşik regresyon yöntemiyle yapılmıştır. Bu yolla 
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kavramsal modelde yer yordayıcı değişkenlerin depresyon ve travma sonrası 

stres belirtilerine katkısına bakılmıştır. Elde edilen bulguların, ailelerle çalışan 

psikologlar açısından önemli doğurguları olduğuna inanılmaktadır. Kronik 

hastalığı olan çocuklar ve ailelerine yönelik psikososyal müdahaleler 

planlanırken, stres kaynaklarının olabildiğinde azaltılması ve destekleyici 

etkenlerin devreye sokulması önem taşımaktadır.  
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ABSTRACT 
 

In line with the developments in medicine, the survival of children with 

chronic illnesses has increased progressively. However, chronic illnesses still 

have consequences in terms of the psychosocial well-being. Family Systems 

Perspective, brought about the realization that a chronic illness does not only 

impact the individual child, but also transmit its effects to the entire family 

system. Living with a chronic illness can be considered as an ongoing trauma 

both for the child and his/her parents. The present study aims to evaluate the 

psychological adjustment of families of children with chronic illnesses by 

investigating the emergence of depression and posttraumatic stress 

symptoms by utilizing a conceptual model. The model incorporates 

demographics, illness characteristics (objective and appraised), social-

ecological variables and child characteristics as predictors of adjustment. The 

sample consists of 125 children living with a chronic illness and their parents. 

The data has been gathered through the use of self-report questionnaires. 

Hierarchical Regression Technique was used to analyze the data. The 

results constitute an initial support for the validitity of the proposed 

conceptual model in predicting depressive and posttraumatic stress 

symptomatolgy in children with chronic illness and their families. The results 

are believed to provide a useful framework to organize researchers’ and 

clinicians’ thinking about the psychological responses of the families living 

with chronic illnesses and the factors that influence them. An improved 

understanding of the role of different predictive variables, functioning either 
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as risk or protective factors, is expected to be helpful in designing 

psychosocial interventions for the families. 
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EK 1 

ÖRNEKLEMDE YER ALAN ÇOCUKLARIN TANILARINA İLİ�KİN 

AÇIKLAMALAR 

 

Nefrolojik Hastalıklar 

Kronik böbrek yetmezliği: Tüm böbrek işlevlerinin büyük ölçüde işlemez 

duruma gelmesi, böbrek yetmezliği olarak nitelenir. Kronik böbrek yetmezliği, 

tüm birincil (örneğin,  kistik böbrekler) ya da ikincil (yüksek tansiyon, şeker 

hastalığına bağlı olarak böbrekte hasar, v.b.) böbrek hastalıkları sonucunda 

ortaya çıkabilir. Kronik böbrek yetmezliğinin sonuçları yavaş yavaş gelişir ve 

kendisine yol açan hastalıktan bağımsız bir hal alır. Böbreğin organizmadaki 

farklı işlevlerine uygun olarak, böbrek yetmezliğinde de farklı belirtiler ortaya 

çıkar. Zehirden arındırma işlevinin yerine getirilememesinden dolayı vücut 

yavaş yavaş kendini zehirlemeye başlar ve bu, mide bulantısı, iştahsızlık, 

kusma, kilo kaybı, halsizlik ve tüm vücutta kaşıntı türünden belirtilerle kendini 

gösterir. Böbreğin vücuttaki fazla suyu dışarı atma görevini de yeterince 

yerine getirememesi halinde, bacaklarda su atıcı ilaçlarla da tedavi 

edilemeyecek hale gelen su toplaması görülür. Ayrıca akciğerde de su 

toplaması meydana gelir ve bu da, gittikçe daha artan biçimde nefes 

darlığına neden olur. Vücuttaki bu su birikmesi yüzünden tansiyon da gittikçe 

yükselir. Kandaki asit miktarının artması, mide bulantısına ve iştahsızlığa yol 

açar. Böbreklerde eritropoetin hormonunun üretiminin azalmasıyla, ileri 

derecede kansızlık meydana gelerek, genel halsizlik durumu artar ve aynı 
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zamanda da nefes almakta güçlük çekme ve baş dönmesi gibi belirtiler 

ortaya çıkabilir. 

Gastroenterolojik Hastalıklar 

Siroz: Siroz kronik bir karaciğer hastalığıdır. Çeşitli nedenlerden 

kaynaklanabilir, ancak hücre temelindeki oluşum süreci hep aynıdır. Sirozda 

yineleyen hücre ölümü, halka biçiminde bağdoku artışı ve yumrular biçiminde 

doku yenilenmesi görülür. Belirtileri ise toplardamar sisteminde portal kan 

basıncı yükselmesi ve ilerleyici karaciğer yetmezliğidir. Başlangıçta hastanın 

yakınmaları çok azdır ve belirtiler yalnızca bu hastalığa özgü değildir. 

İştahsızlık, çabuk yorulma, bulantı, sindirim bozukluklan, barsak işlevlerinde 

düzensizlik, midede ağırlık duygusu, yağlı besinleri sindirememe, aşırı gaz, 

ayaklarda ödem, hafif ateş gibi bu belirtilerin çoğu sirozdan başka 

hastalıklarda da görülür. Hastalığın ileri evresine hasta halsizdir ve sürekli 

zayıflar; çünkü genellikle dokularda su tutulmaz. Siroz ağır bir hastalıktır ve 

genel kabule göre tedavisinden çok, önlenmesine ağırlık verilmesi gerekir. 

Sirozlu hastanın yaşaması hekimin önerilerine uymasına bağlıdır.  

Çölyak hastalığı: Çölyak hastalığı, bağırsaklardaki sindirimi sağlayan 

yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin 

emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim 

hastalığıdır. Çölyak hastası olan kişilerin buğday, arpa, çavdar ve yulafta 

bulunan ve gluten olarak adlandırılan bir proteinine tahammül 

edememektedir. Dolayısıyla, gluten içeren yiyecekler yediklerinde, bağışıklık 

sistemleri bunu ince bağırsaklara zarar vererek yanıtlar. Özellikle çok küçük 
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ve parmak şekline benzeyen villus olarak adlandırılan ince bağırsaktaki 

emilimi sağlayan yapılar düzleşir ve görevini yapamaz hale gelir. Çölyak 

hastalığında, çok sık tekrarlanan karın ağrıları, kronik ishal, kilo kaybı, anemi 

(kırmızı kan hücrelerinin düşüklüğü), eklem ve kemik ağrısı, davranış 

değişiklikleri, yorgunluk, büyüme ve gelişim geriliği, felç, ağrılı deri hastalığı 

gibi belirtiler ortaya çıkabilir. 

Burkitt Lenfoma: Burkitt lenfoma, yüksek düzeyde mortaliteye sahip, agresif 

bir lenfomadır. En çok çene kemiklerinden başlar. Genellikle çocuklarda ve 

genç erişkinlerde görülür. Yayılımı en hızlı olan tümördür. Endemik Burkitt 

lenfomada çene kemiklerinde çok büyük kitleler oluşturabilir. Sporadik Burkitt 

lenfomalarda ise gastrointestinal sistemde lenf bezleri tutulumu sıktır. Çok 

hızlı seyreden bir hastalık olduğu için tanı konur konmaz hemen tedaviye 

başlanmalıdır.  

Familial Polipozis: Ailenin tüm bireylerinde polip gelişimi ve erken yaşlarda 

kalın bağırsakta kanser gelişimi ile seyreden bir hastalıktır.  

Solunum Yolu Hastalıkları 

Astım: Astım, solunum yollarının süregelen bir iltihap sonucu aşırı derecede 

duyarlı olmasına ve bazı etkenlerle zaman zaman daralmasına neden olan 

bir solunum yolu hastalığıdır. Nefes alma sırasında atmosfer havasının 

solunum olayının olduğu alveol denilen hava boşluklarına naklini sağlayan 

iletici hava yollarında daralma, tıkanıklık ve buna bağlı olarak hava akımında 

zorluklar söz konusudur. Hava yollarında mikrobik olmayan süreğen bir 

iltihaplanma söz konusudur. Astım, tedavisi olan, tedaviyle tamamen kontrol 
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altına alınabilen bir hastalıktır. Astım tedavisi, etkin bir tedavidir ve hasta 

tedavi ile tamamen normal bir yaşam sürdürebilir. Hastalar hastalıkları ile 

birlikte yaşamakta; kendilerine önerilen tedavi ve önerilere uydukları sürece 

önemli bir yakınmaları olmamakla birlikte, tedaviyi kestiklerinde, bir süre 

sonra yakınmaları yeniden başlamaktadırlar. 

Göğüs Hastalıkları 

Kistik fibrozis: Kistik fibrozis kalıtsal bir hastalıktır. Yaşam süresini kısaltan 

bu hastalık, doğumdan itibaren birden çok organı etkileyerek, bu organlarda 

işlev bozukluklarına yol açar. Kistik fibrozis hastalığında esas olarak 

etkilenen organlar, dış salgı bezlerinin bulunduğu organlardır. Akciğer, 

pankreas, barsak, ter bezleri dış salgı bezlerinin en çok yer aldığı organlardır. 

Normalde dış salgı bezlerinin ince ve akışkan salgısı vardır. Bu salgılar ile 

akciğerlerin temiz ve sağlam kalması sağlanır; toz ve yabancı cisimler, 

mikroplar bu akıcı salgı ile atılabilirler. Kistik fibrozisli hastalarda ise bu 

salgıların kıvamı artmış, akıcı özelliğini kaybetmiştir. Küçük hava yollarının 

balgamla tıkanması sonucu akciğer rahatsızlıkları öksürük, hırıltı, zatürre, 

bronşit gibi) oluşur. Pankreas, ağızdan alınan besin maddelerinin sindirilerek 

vücuda yararlı hale gelmesini sağlayan enzimler salgılar. Kistik fibrozisli 

hastaların büyük çoğunda bu salgıların hastalık nedeniyle salınamaması 

veya kanallardaki tıkanıklıklar nedeniyle bağırsaklara akamaması sonucu 

alınan besinler sindirilemez. Hastalarda karın şişliği ve gaz oluşur, tedavi 

edilmezse yeteri kadar kilo alamazlar ve büyümeleri geri kalır. Yine, 

hastaların ter bezlerindeki bozukluk nedeniyle terleri normal çocuklara göre 
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daha tuzludur. Fazla tuz kaybetmeleri özellikle sıcak ve kuru havalarda fazla 

terleme sonucu çocuğu susuz bırakıp sorun oluşturabilir. Böyle durumlarda 

önerildiği şekilde tuz ve sulu gıdaların fazla alınması gerekir. 

Hematolojik Hastalıklar 

Aplastik Anemi: Kemik iliğinin yeteri kadar periferik kan elamanlarını 

yapamamasıyla oluşan genel gidişi yavaş olan bir anemi tipidir. Hematolojik 

sistem, lenfatik sistem ve bağışıklık sistemini etkiler. 

Talasemi (Akdeniz Anemisi): Kalıtımsal olarak geçen bir çeşit “kansızlık” 

hastalığıdır. Kansızlık oluşmasına neden olan etmen, kanda alyuvarların 

yapısında yer alan “hemoglobin” maddesinin yapımındaki kusurdur. Talasemi 

majör, ağır seyreden ve ölümcül olabilen bir hastalıktır. Çoğunlukla bebek 

daha 6 aylıkken birdenbire başlayan ağır kansızlık sonucu kalp yetmezliği 

gelişir. Bunun olmaması için düzenli olarak sık sık kan nakli yapılmalıdır. Kan 

nakli yapılmazsa hasta birkaç yıl içerisinde kaybedilir. Kan nakli yetersiz 

yapılırsa kemik iliğinin aşırı kan yapması sonucu harap olan kemiklerde 

kırılmalar olur, çocuğun yüz şekli değişir. Dalak ve karaciğer büyür. Boy kısa 

kalır. Çocuk ergenlik çağına giremez. Kan nakilleriyle vücutta biriken aşırı 

demirin yol açtığı kalp problemleri (myokardit, kalp yetmezliği vb.) ileri 

yaşlarda çoğunlukla ölüm sebebidir.  

Lösemi: Günümüzde lösemilerin nedenleri tam olarak bilinmemekle beraber, 

hastanın içinde bulunduğu çevresel etkenler ve genetik yapısı arasındaki 

karşılıklı etkileşim sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Lösemi blast 

adi verilen lösemi hücresinin kontrolsüz çoğalması sonucu başta kemik iliği 
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olmak üzere çeşitli organ ve dokuları tutan malin bir hastalıktır. Bu hücreler 

hızla yayılarak kemik iliğini, lenf bezlerini, dalağı, karaciğeri, beyin ve merkezi 

sinir sistemini tutmaktadır. Çocuklarda lösemi hastalığının gözlenen ilk 

belirtileri iştahsızlık, kansızlık, zayıflama, bacaklarda kemik ağrıları, cilt 

altında kanamalar (kırmızı noktalar veya morarmalar), burun ve dişeti 

kanamaları ve ateştir. Ayrıca yayıldığı organlara ait belirtiler, örneğin 

başağrısı, kusma, karın ağrısı, görme bozuklukları önem taşıyabilir. Lösemi 

tedavi edilmediği zaman ölüm ile sonuçlanır. Ancak, günümüzde kullanılan 

etkili ilaçlar ve kemik iliği nakli çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. 

Nörolojik Hastalıklar 

Duchenne müsküler distrofi (DMD): İlerleyici müsküler distrofiler, iskelet 

kaslarının genetik olarak gelişen primer dejeneratif bir hastalığıdır. Müsküler 

distrofinin en ciddi ve en yaygın formu DMD’dir. Başlangıcı genellikle erken 

çocukluktadır (ilk 5 yaş içinde). İlk olarak kalçayı saran kaslar simetrik olarak 

tutulmakta ve bunu 3-5 yıl sonra omuzu saran kasların tutulumu izler. 

Kaybolan kas dokusu yerine yağ birikir. Hastalığın ilk belirtileri genellikle ilk 9 

yaşta görülür. Hastaların, beklenen yaşta yürümeyi ve koşmayı öğrenmede 

gecikme, yerden kalkmakta güçlük ve merdiven çıkamama gibi yakınmaları 

vardır. Sonraki safhalarda omuz kuşağı kaslarının yetersizliğinden 

kaynaklanan belirtiler ortaya çıkar. Hastalık hızla ilerler ve 10-12 yaşlarında 

yürüyememeye neden olur ve hastalar tekerlekli sandalyeye bağlanırlar. 

Tekerlekli sandalyeye bağlı kalmak kalça, diz ve dirsekte fleksion 

kontraktiirlerine yol açar. Hastalar, 20 yaşlarında akciğer enfeksiyonu ve 
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kardiak arrest (pnomoni ve muhtemelen buna ilave olan akut kardiak tutulum) 

nedeniyle kaybedilirler. 

Spinal Müsküler Atrofi (SMA): Spinal müsküler atrofi (SMA), sinir-kası tutan 

(nöro-müsküler) kalıtsal bir hastalıktır. Vücutta bulunan istemli kasların 

güçsüzlüğüne ve erimesine yol açar. Bu hastalıkta, ön boynuz denilen bir 

bölgedeki hücreler etkilenir. İstemli kaslar, ancak omurilikteki ön boynuz 

hücrelerinden bir sinir yolu ile ileti aldıklarında kasılabilirler. Spinal müsküler 

atrofide, ön boynuz hücreleri anormal olduğundan bu ileti kasa gelemez. 

Bunun sonucunda ise istemli kaslarda güçsüzlük ve erime (atrofi) görülür. 

Mesane ve bağırsak işlevleri gibi istemsiz durumlarla ilgili kaslar bu 

hastalıklarda etkilenmez. Görme ve işitme duyuları sağlamdır. Zeka, normal 

veya normalin üzerindedir. En ağır olan tip, yeni doğan dönemi (tip 1) spinal 

müsküler atrofidir. Hastalık hayatın ilk 6 aylık döneminde başlar. Ara tip 

spinal müsküler atrofi (tip 2), 7-8 aylık dönemde başlar. Daha öncesinde 

bebeğin gelişimi normaldir. Tip 1’deki hızlı kötüleşme burada görülmez. 

Çocukluk çağı (tip 3) spinal müsküler atrofi ise daha hafif bir tiptir (Kugelberg 

Welander). Başlangıç 18 aylıktan sonradır, sıklıkla 5-15 yaşlarında başlar. 

Hastalar güçlükle de olsa yürüyebilirler. Bu hastalar erişkinlik çağına kadar 

yaşayabilirler. 

Kardiyolojik Hastalıklar 

Konjenital kalp ve damar hastalıkları: Konjenital kalp ve damar hastalıkları, 

doğumda var olan yapısal ya da işlevsel kalp ve damar hastalıkları olarak 
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tanımlanırlar. Tanısı doğumdan sonra konulsa bile doğumda var olduğu 

düşünülen kalp-damar hastalıkları bu tanımlamaya girerler. 

Endokrinolojik Hastalıklar 

Diyabet (�eker Hastalığı): Diyabet, insülin eksikliği sonucu, kan şekerinin 

yükselmesidir. Çocuklarda görülen diyabet, çoğunlukla tip 1 diyabettir ve 

erişkinler görülenden farklılık gösterir. Diyabet, genetik yatkınlığı olan 

bireyde, çevresel etmenlerin de etkisiyle β hücrelerinde meydana gelen yıkım 

sonucu, vücudun insülin üretemez duruma gelmesidir.  Etkin tedavi 

edilemeyen diyabetli bir çocuk, kan şekerinin düşmesi ya da artması 

nedeniyle kısa sürede komaya girebilir ve kaybedilebilir. Ayrıca, iyi izlenmez 

ve tedavi edilmezse, uzun dönemde gelişen komplikasyonlar sonucu kalıcı 

hasarlara (örneğin, körlük; böbrek yetmezliği) yol açabilir. Diyabet bir kez 

başlayınca, devam eden bir sağlık sorunudur. Çocuğun yaşamını 

sürdürebilmesi için ömür boyu, günde 2-3 kez insülin enjeksiyonu yapması ve 

aynı sıklıkta parmak ucunu delerek kan şekerine bakması gerekir. Ayrıca 

beslenmesi düzenli olmalıdır.  Egzersiz ve sporu rastgele değil, programlı 

yapmalıdır.  

Büyüme Hormonu Eksikliği: Hipofiz bezinin yetersiz işlev görmesi 

sonucunda normal oranlarla, anormal yavaş büyüme ve boy kısalığıdır. Bu 

çocuklarda boy kısalığı olsa da üst ve alt gövde arasındaki orantılar 

normaldir. Ancak ergenlik gelişimi bir türlü başlamaz. Vakaların yarısında 

büyüme geriliği birinci yaşa doğru farkedilir. Diğerleri, doğumdan itibaren düşük 

hızda büyürler. Akranlarına göre kısadırlar. Bir kısmında kısa süreli büyüme 
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dönemlerini, büyüme eksikliği dönemleri izler. Başları yuvarlaktır. Baş 

büyüklüğü, boylarıyla değil, kronolojik yaşlarıyla uyumludur. Ancak yüz 

görünümü kronolojik yaşa göre daha gençtir. Larinks küçük olduğu için ve yüz 

kemikleri iyi gelişmediği için sesleri incedir ve puberteden sonra da ince kalır. 

Seksüel olgunlaşma gecikebilir. Zekaları normaldir.  

Onkolojik Hastalıklar 

Rabdomyosarkom (RMS): Rabdomiyosarkoma çocuk çağında en sık görülen 

yumuşak doku tümörüdür. Kas dokusundan menşeini alır. Vucuttta kas olan her 

yerden ortaya çıkabilir. Sıklıkla üriner ve perianal bölgeden, baş,boyun ve 

ekstremitelerden ortaya çıkar. Tümör kas dokusunun bulunduğu her yerden 

ortaya çıktığı için klinik bulgular tuttuğu yere göre değişir. En önemli bulgu 

tuttuğu aldığı yerde kitle görünümünün olmasıdır. Tutulan yere göre değişen 

bozukluklar ortaya çıkar. En sık ilk 2-5 yaşları arasında görülür. Farklı tipleri 

vardır. Vücudun her yerine yayılabilir.Hastalık bir bölgede ise sonuç daha iyidir. 

Tedavinin son aşamasında kemik iliği nakli yapılır. Tedavilerle sağlanan 

başarıya rağmen uzun dönemde gelişen kemik incelmesi, katarakt, görme 

kayıpları, büyüme hormonu eksiklikleri gibi yapısal ve işlevsel kayıplar ve ikincil 

kanser gelişimi gibi komplikasyonları bulunabilmektedir. 

Nöroblastoma: Nöroblastoma, sempatik sinir sistemini tutan bir malin 

tümördür. Çocukluk çağının en hızlı büyüyen tümörlerinden biridir. Hastalık tanı 

konduğunda genellikle metastaz yapmıştır. Öncelikle kemik iliğine metastaz 

yapmaya eğilimlidir. Yeni doğan bebeklikten itibaren tüm yaş gruplarında 

görülmekle birlikte, en çok 2-5 yaş grubu çocuklarda görülür. Genellikle karında 
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kitle ile kendini belli eder. Ayrıca ateş, kansızlık, zayıflık, ishal, tansiyon 

yüksekliği , gözlerinin öne doğru çıkması, kemik ağrısı ve kilo kaybı gibi belirtiler 

görülebilir. Ana tedavi cerrahidir. Tümörün çıkarıldığı durumlarda tedavi daha 

kolay ve kısa sürelidir. Tümörün çıkarılamadığı durumlarda ise kemoterapi ve 

radyoterapi yapılır. Tedavi 1 yıl ile 2 yıl arasında değişir. Tedavisi en güç kanser 

türüdür. Başarı oranı hastalığın yaygınlığına göre %25 ile %70 arasında değişir. 

Bir yaşın altındaki çocuklarda prognoz daha iyidir.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

242 
 

EK 2 

 

HEKİM FORMUNDA YER ALAN ÖLÇEKLER 

 

Hasta Adı:  _________      Tanı:   ________   Tanı  Alınan Tarih: ________ 

 

Hastalık hangi aşamadadır?  

[   ] Kriz dönemi / Yeni Tanı   [   ] Kronik dönem   

 

[   ] Terminal dönem              [   ] İyileşme Dönemi 

 

1. Hastalığın ciddiyet derecesi nedir? 

(1) oldukça hafif bir hastalıktır 

(2) kısmen hafif bir hastalıktır 

(3) kısmen ağır bir hastalıktır 

(4) oldukça ağır bir hastalıktır 

2. Hastalığın, bu hasta için beklediğiniz prognozu nasıldır? 

(1) Kesinlikle olumludur 

(2) Kısmen olumludur 

(3) Kısmen olumsuzdur 

(4) Kesinlikle olumsuzdur 

3. Tedavinin çocuk açısından zorlayıcılığı ne düzeydedir? 

(1) oldukça kolay bir tedavi gerektirmektedir 

(2) kolay bir tedavi gerektirmektedir 

(3) ağır bir tedavi gerektirmektedir 

(4) oldukça ağır bir tedavi gerektirmektedir 
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4. Tedavinin aile açısından zorlayıcılığı (maddi yük, zaman ayırma, evde yeni 
düzenlemeler gerektirme gibi) ne düzeydedir? 

(1) oldukça kolay bir tedavi gerektirmektedir 

(2) kolay bir tedavi gerektirmektedir 

(3) ağır bir tedavi gerektirmektedir 

(4) oldukça ağır bir tedavi gerektirmektedir 

5. Hastalığın yaşamı tehdit eden bir yönü var mıdır? 

(1) Kesinlikle böyle bir tehlike beklenmemektedir. 

(2) Çoğu zaman böyle bir tehlike beklenmemektedir. 

(3) Bazen bu tür yaşantılar ortaya çıkabilir. 

(4) Çoğu zaman böyle bir tehlike vardır. 

6. Uygulanan tedavilerin yaşamı tehdit eden bir yönü var mıdır? 

(1) Kesinlikle böyle bir tehlike beklenmez. 

(2) Çoğu zaman böyle bir tehlike beklenmez. 

(3) Bazen bu tür yaşantılar ortaya çıkabilir. 

(4) Çoğu zaman böyle bir tehlike vardır. 

7. Hastalığın çocuğun işlevsel durumuna etkisi ne düzeydedir? 

(1) Herhangi bir işlevsel bozulmaya neden olması beklenmez. 

(2) Çok düşük düzeyde işlevsel bozulmaya neden olması beklenir. 

(3) Orta düzeyde işlevsel bozulmaya neden olması beklenir 

(4) Yüksek düzeyde işlevsel bozulmaya neden olması beklenir. 
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EK 3 

 

ANNE VE BABA FORMLARINDA YER ALAN ÖLÇME ARAÇLARI  

 

Kİ�İSEL BİLGİ FORMU  

 

(Kişisel bilgileriniz gizli tutulacaktır) 

1. Yaşınız: _____ 

2. Eğitim durumunuz (bitirdiğiniz okul):  

 ( ) Okur yazar                ( ) Lise 

 ( ) İlkokul                      ( ) Üniversite 

 ( ) Ortaokul                    ( ) Yüksek lisans veya doktora 

3. Mesleğiniz: ________________ 

4. Halen bir işte çalışıyor musunuz ? 

( ) Çalışıyorum 

( ) Çalışmıyorum ancak işle ilgim devam ediyor 

( ) Çalışmıyorum 

( ) Emekliyim 

5. Çalıştığınız veya ilişkinizi kesmediğiniz işteki durumunuz nedir? 

( ) Ücretli 

( ) Yevmiyeli 

( ) İşveren 

( ) Kendi hesabına 

( ) Ücretsiz aile işçisi 

6. Ailenizin bir aylık toplam geliri yaklaşık  ne kadardır?  
_______________________ 
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7. Ailenizin gelir düzeyini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

             ( ) Düşük 

             ( ) Orta 

             ( ) Yüksek 

8. En uzun süre yaşadığınız yerleşim birimi hangisidir? 

( ) Metropol (Ankara, İzmir, İstanbul) 

( ) İl 

( ) İlçe 

( ) Kasaba 

( ) Köy 

9. Hanenizde sizden başka kaç kişi yaşamaktadır? ________ Bu kişilerin size olan 
yakınlığı nedir? 

   (Tek Tek Belirtiniz) 
______________________________________________________________ 

 

10. Kaç çocuğunuz var? _____ Sırasıyla Cinsiyet ve Yaşları ______ ______ ______ 
______  

 

11. Bu çalışmaya katılan çocuğunuz dışında ailenizde herhangi bir önemli hastalığı 
olan kimse var mı? 

     (   ) Hayır    (   ) Evet     Evet ise,    Kim(ler)                Hastalığı 

            __________          ____________ 

                                                       __________          ____________  

12. Çocuğunuzun hastalığı ortaya çıkmadan once herhangi bir psikolojik / psikiyatrik 
sorununuz var mıydı? (örneğin, depresyon, kaygı bozukluğu, uyku bozukluğu vb.) 

(  ) Hayır    (  ) Evet  (belirtiniz) _______ 

13. �u anda herhangi bir psikolojik/psikiyatrik sorununuz var mı? (örneğin, 

depresyon, kaygı bozukluğu, uyku bozukluğu vb.) 

(   ) Hayır    (   ) Evet  (belirtiniz) ________ 
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Çocuğunuzla İlgili Bilgiler: 

Bu çalışmaya katılan ve soruları yanıtlayacak olan çocuğunuzun… 

1. Yaşı: ______ 

2. Eğitim Durumu: İlköğretim ( ___’inci sınıf) öğrencisi 

  İlköğretim mezunu (   )           

                                Lise ( ___’inci sınıf) öğrencisi 

  Üniversite (.___’inci sınıf) öğrencisi 

  Lise mezunu (   ) 

  İlköğretim terk (   ) 

  Lise terk (   ) 

 

3. Almış olduğu tanı:  

(  ) Diyabet 

(  ) Kronik Astım 

(  ) Kronik Böbrek Hastalığı 

(  ) Konjenital Kalp Hastalığı 

(  ) Talasemi 

(  ) Lösemi 

(  ) Kanser 

(  ) Kistik fibrosis 

(  ) Kas Hastalığı 

(  ) Siroz 

(  ) Onkolojik Hastalık (belirtiniz) ______________ 

(  ) Diğer (belirtiniz) _______________ 

 

4. Çocuğunuzu İzleyen Hekimin adı: __________________ 
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5. Tanı aldığında kaç yaşındaydı? _____ yaş _____ ay 

 

6. Ne kadar zaman önce tanı aldı? ____ gün ____ ay ____ yıl 

 

7. Ne kadar süredir tedavi görmekte? ____ gün ____ ay ____ yıl 

 

8. Tanı almadan önce herhangi bir psikolojik / psikiyatrik sorunu var mıydı? 
(örneğin, kekemelik, dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü vb.) 

(  ) Hayır    (  ) Evet  (belirtiniz) _______ 

 

9. �u anda herhangi bir psikolojik/psikiyatrik sorunu var mı? (örneğin, 
kekemelik, dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü vb.) 

(   ) Hayır    (   ) Evet  (belirtiniz) ________ 
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Birçok kişinin başından, yaşamının herhangi bir döneminde, oldukça stresli ve 
travmatik bir olay geçmiş ya da böyle bir olaya tanık olmuştur. Aşağıda belirtilen 
olaylar içinde, başınızdan geçen ya da birebir tanık olduğunuz olayların HEPSİNİ 
kendiniz ve çocuğunuz için yanındaki kutucukları işaretleyerek belirtiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

Stresli / Travmatik Olay Kendim Çocuğum 

1. Ciddi bir kaza, yangın ya da patlama 
olayı  

�  �  

2. Doğal afet (örneğin, deprem, sel 
baskını gibi) 

�  �  
3. Fiziksel bir saldırıya maruz kalma  �  �  

4. Cinsel bir saldırıya maruz kalma �  �  

5. Askeri bir çarpışma ya da savaş 
alanında bulunma 

�  �  

6. Hapsedilme (örneğin, cezaevine 
düşme, savaş esiri olma, rehin 
alınma gibi) 

�  �  

7. İşkenceye maruz kalma �  �  

8. Yaşamı tehdit eden bir hastalık �  �  

9. Sevilen ya da yakın birinin ani ve 
beklenmedik ölümü 

�  �  

10. Bunların dışında bir travmatik olay 
(kısaca yazınız): 
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
.......................... 

�  �  
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HASTALIĞA İLİ�KİN ÖZNEL ALGILAR  - ANNE/BABA FORMU 

 

Aşağıda çocuğunuzun hastalığına  (diyabet) yönelik bazı sorular yer almaktadır. Lütfen, 

bu soruları sizin için en uygun seçeneği işaretleyerek yanıtlayınız. Doğru ya da yanlış 

yanıt yoktur, önemli olan sizin ne düşündüğünüzdür. 

 

1. Çocuğunuzun hastalığı sizce ne derece ağır bir hastalıktır? 

(  ) Pek ağır değildir        

(  ) Biraz ağırdır        

(  ) Oldukça ağırdır 

 

2. Hastalığından dolayı çocuğunuzun başına kötü bir şey geleceğinden korkar 
mısınız? 

(  ) Pek korkmam            

(  ) Biraz korkarım     

(  ) Oldukça korkarım 

 

3. Çocuğunuzun hastalığı sizi ne derece endişelendirmektedir? 

(  ) Pek endişelendirmemektedir   

(  ) Biraz endişelendirmektedir  

(  ) Oldukça endişelendirmektedir 

 

4. Çocuğunuzun hastalığı, sizce çocuğunuzu ne derece endişelendirmektedir? 

(  ) Pek endişelendirmemektedir  

(  ) Biraz endişelendirmektedir    

(  ) Oldukça endişelendirmektedir 

 

5. Çocuğunuzun hastalığı sizce tüm ailenizi ne derece endişelendirmektedir? 
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(  ) Pek endişelendirmemektedir   

(  ) Biraz endişelendirmektedir      

(  ) Oldukça endişelendirmektedir 

 

6. Çocuğunuzun tedavisi sizin için ne kadar zorlayıcıdır? 

(  ) Pek zorlayıcı değildir              

(  ) Biraz zorlayıcıdır                       

(  ) Oldukça zorlayıcıdır 

 

7. Çocuğunuzun tedavisi sizce çocuğunuz için ne kadar zorlayıcıdır? 

(  ) Pek zorlayıcı değildir              

(  ) Biraz zorlayıcıdır                      

(  ) Oldukça zorlayıcıdır 

 

8. Çocuğunuzun tedavisi sizce tüm aileniz için ne kadar zorlayıcıdır? 

(  ) Pek zorlayıcı değildir              

(  ) Biraz zorlayıcıdır                       

(  ) Oldukça zorlayıcıdır 

 

9. Çocuğunuzun hastalığı sizin gündelik yaşamınızı ne kadar etkilemektedir? 

(  ) Pek etkilememektedir             

(  ) Biraz etkilemektedir                  

(  ) Oldukça etkilemektedir 
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10. Sizce, hastalığı çocuğunuzun gündelik yaşamını ne kadar etkilemektedir? 

(  ) Pek etkilememektedir             

(  ) Biraz etkilemektedir                  

(  ) Oldukça etkilemektedir 

 

11. Sizce, çocuğunuzun hastalığı tüm ailenizin gündelik yaşamını ne kadar 
etkilemektedir? 

(  ) Pek etkilememektedir             

(  ) Biraz etkilemektedir                  

(  ) Oldukça etkilemektedir 
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ÇOK BOYUTLU ALGILANAN SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞİ 

 

Aşağıda 12 cümle ve her bir cümle altında da yanıtlarınızı işaretlemeniz için 
1 ’den 7 ’ye kadar rakamlar verilmiştir. Her cümlede söylenenin sizin için ne 
kadar doğru olduğunu veya olmadığını belirtmek için o cümle altındaki 
rakamlardan yalnız bir tanesini daire içine alarak işaretleyiniz. Bu şekilde 12 
cümlenin her birine bir işaret koyarak yanıtlarınızı veriniz. Lütfen hiçbir 
cümleyi yanıtsız bırakmayınız. Sizce doğruya en yakın olan rakamı 
işaretleyiniz. 

 

1. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve ihtiyacım olduğunda yanımda olan bir insan 
(örneğin, flört, nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor) var. 

1 

Kesinlikle 
Hayır 

2 

Çoğunlukla 
hayır 

 

3  

Genellikle 
hayır 

4  

Bazen 
hayır -
bazen 
evet 

5  

Genellikle 
evet 

6  

Çoğunlukla 
evet 

 

7 

Kesinlikle 
Evet 

 

2. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve sevinç ve kederlerimi paylaşabileceğim bir insan 

(örneğin, flört, nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor) var. 

1 

Kesinlikle 
Hayır 

2 

Çoğunlukla 
hayır 

 

3  

Genellikle 
hayır 

4  

Bazen 
hayır -
bazen 
evet 

5  

Genellikle 
evet 

6  

Çoğunlukla 
evet 

 

7 

Kesinlikle 
Evet 

 

3. Ailem (örneğin ,annem, babam, eşim, çocuklarım, kardeşlerim) bana gerçekten yardımcı 
olmaya çalışır. 

1 

Kesinlikle 
Hayır 

2 

Çoğunlukla 
hayır 

 

3  

Genellikle 
hayır 

4  

Bazen 
hayır -
bazen 
evet 

5  

Genellikle 
evet 

6  

Çoğunlukla 
evet 

 

7 

Kesinlikle 
Evet 
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4. İhtiyacım olan duygusal yardımı ve desteği ailemden (örneğin, annem, babam, eşim, 
çocuklarım, kardeşlerimden)  alırım. 

1 

Kesinlikle 
Hayır 

2 

Çoğunlukla 
hayır 

 

3  

Genellikle 
hayır 

4  

Bazen 
hayır -
bazen 
evet 

5  

Genellikle 
evet 

6  

Çoğunlukla 
evet 

 

7 

Kesinlikle 
Evet 

 

5. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve beni gerçekten rahatlatan bir insan (örneğin, flört, 
nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor) var. 

1 

Kesinlikle 
Hayır 

2 

Çoğunlukla 
hayır 

 

3  

Genellikle 
hayır 

4  

Bazen 
hayır -
bazen 
evet 

5  

Genellikle 
evet 

6  

Çoğunlukla 
evet 

 

7 

Kesinlikle 
Evet 

 

6. Arkadaşlarım bana gerçekten yardımcı olmaya çalışırlar. 

1 

Kesinlikle 
Hayır 

2 

Çoğunlukla 
hayır 

 

3  

Genellikle 
hayır 

4  

Bazen 
hayır -
bazen 
evet 

5  

Genellikle 
evet 

6  

Çoğunlukla 
evet 

 

7 

Kesinlikle 
Evet 

 

7. İşler kötü gittiğinde arkadaşlarıma güvenebilirim. 

1 

Kesinlikle 
Hayır 

2 

Çoğunlukla 
hayır 

 

3  

Genellikle 
hayır 

4  

Bazen 
hayır -
bazen 
evet 

5  

Genellikle 
evet 

6  

Çoğunlukla 
evet 

 

7 

Kesinlikle 
Evet 

 

8. Sorunlarımı ailemle (örneğin, annem, babam, eşim, çocuklarım, kardeşlerimle) 
konuşabilirim. 

1 

Kesinlikle 
Hayır 

2 

Çoğunlukla 
hayır 

 

3  

Genellikle 
hayır 

4  

Bazen 
hayır -
bazen 
evet 

5  

Genellikle 
evet 

6  

Çoğunlukla 
evet 

 

7 

Kesinlikle 
Evet 
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9. Sevinç ve kederlerimi paylaşabileceğim ardaşlarım var. 

1 

Kesinlikle 
Hayır 

2 

Çoğunlukla 
hayır 

 

3  

Genellikle 
hayır 

4  

Bazen 
hayır -
bazen 
evet 

5  

Genellikle 
evet 

6  

Çoğunlukla 
evet 

 

7 

Kesinlikle 
Evet 

 

10. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve duygularıma önem veren bir insan (örneğin, flört, 
nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor) var. 

1 

Kesinlikle 
Hayır 

2 

Çoğunlukla 
hayır 

 

3  

Genellikle 
hayır 

4  

Bazen 
hayır -
bazen 
evet 

5  

Genellikle 
evet 

6  

Çoğunlukla 
evet 

 

7 

Kesinlikle 
Evet 

 

11.Kararlarımı vermede ailem (örneğin, annem, babam, eşim, çocuklarım, kardeşlerim) bana 
yardımcı olmaya isteklidir. 

1 

Kesinlikle 
Hayır 

2 

Çoğunlukla 
hayır 

 

3  

Genellikle 
hayır 

4  

Bazen 
hayır -
bazen 
evet 

5  

Genellikle 
evet 

6  

Çoğunlukla 
evet 

 

7 

Kesinlikle 
Evet 

 

12.Sorunlarımı arkadaşlarımla konuşabilirim. 

1 

Kesinlikle 
Hayır 

2 

Çoğunlukla 
hayır 

 

3  

Genellikle 
hayır 

4  

Bazen 
hayır -
bazen 
evet 

5  

Genellikle 
evet 

6  

Çoğunlukla 
evet 

 

7 

Kesinlikle 
Evet 
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AİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

Aşağıda aileler hakkında 60 cümle bulunmaktadır. Lütfen her cümleyi 
dikkatlice okuduktan sonra, o cümlenin sizin ailenize ne derece uyduğuna 
karar veriniz. Önemli olan, sizin, ailenizi nasıl gördüğünüzdür. Her cümle için 
dört seçenek bulunmaktadır.  

Aynen katılıyorum: Eğer cümle sizin ailenize tamamen uyuyorsa bu 
seçeneği işaretleyiniz. 

Büyük ölçüde katılıyorum: Eğer cümle sizin ailenize çoğunlukla uyuyorsa 
bu seçeneği işaretleyiniz. 

Biraz katılıyorum: Eğer cümle sizin ailenize çoğunlukla uymuyorsa bu 
seçeneği işaretleyiniz. 

Hiç katılmıyorum: Eğer cümle sizin ailenize hiç uymuyorsa bu seçeneği 
işaretleyiniz. 

Her cümlenin yanında dört seçenek için ayrı yer ayrılmıştır. Size uyan 
seçeneği  (X) işareti koyunuz. Her cümle için uzun uzun düşünmeyiniz. 
Mümkün olduğu kadar çabuk ve samimi yanıtlar veriniz. Kararsız kalırsanız 
ilk aklınıza gelen seçeneği işaretleyiniz. Lütfen hiç bir cümleyi yanıtsız 
bırakmayınız. 

1. Ailece ev dışında 
program yapmada güçlük 
çekeriz; çünkü aramızda 
fikir birliği sağlayamayız. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

2. Günlük hayatımızdaki 
sorunların (problemlerin) 
hemen hepsini aile içinde 
hallederiz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

3. Evde biri üzgün ise, 
diğer aile üyeleri bunun 
nedenini bilir. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

4. Bizim evde, kişiler 
verilen her görevi düzenli 
bir şekilde yerine 
getirmezler. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 
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5. Evde birinin başı derde 
girdiğinde, diğerleri de 
bunu kendilerine 
fazlasıyla dert ederler. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

6. Bir sıkıntı ve üzüntü ile 
karşılaştığımızda, 
birbirimize destek oluruz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

7. Ailemizde acil bir 
durum olsa, şaşırıp 
kalırız. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

8. Bazen evde ihtiyacımız 
olan şeylerin bittiğinin 
farkına varmayız. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

9. Birbirimize karşı olan 
sevgi, şefkat gibi 
duygularımızı açığa 
vurmaktan kaçınırız. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

10. Gerektiğinde aile 
üyelerine görevlerini 
hatırlatır, kendilerine 
düşen işi yapmalarını 
sağlarız. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

11. Evde dertlerimizi, 
üzüntülerimizi 
birbirimize söylemeyiz.  

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

12. Sorunlarımızın 
çözümünde genellikle 
ailece aldığımız kararları 
uygularız. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

13. Bizim evdekiler, 
ancak onların hoşuna 
giden şeyler 
söylediğinizde sizi 
dinlerler. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

14. Bizim evde bir kişinin 
söylediklerinden ne 
hissettiğini anlamak pek 
kolay değildir. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 
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15. Ailemizde eşit bir 
görev dağılımı yoktur. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

16. Ailemiz üyeleri, 
birbrilerine hoşgörülü 
davranırlar. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

17. Evde herkes, başına 
buyruktur. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

18. Bizim evde herkes, 
söylemek istediklerini 
üstü kapalı değil de 
doğrudan birbirlerinin 
yüzüne söyler. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

 

19. Ailemizde 
bazılarımız, 
duygularımızı belli 
etmeyiz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

20. Acil bir durumda ne 
yapacağımızı biliriz.  

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

21. Ailecek, 
korkularımızı ve 
endişelerimizi 
birbirimizle tartışmaktan 
kaçınırız.  

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

22. Sevgi, şefkat gibi 
olumlu duygularımızı 
birbirimize belli etmekte 
güçlük çekeriz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

23. Gelirimiz (ücret, 
maaş) ihtiyaçlarımızı 
karşılamaya yetmiyor. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

24. Ailemiz, bir problemi 
çözdükten sonra, bu 
çözümün işe yarayıp 
yaramadığını tartışır. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 
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25. Bizim ailede herkes 
kendini düşünür. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

26. Duygularımızı 
birbirimize açıkça 
söyleyebiliriz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

27. Evimizde banyo ve 
tuvalet bir türlü temiz 
durmaz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

28. Aile içinde 
birbirimize sevgimizi 
göstermeyiz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

29. Evde herkes her 
istediğini birbirinin 
yüzüne söyleyebilir. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

30. Ailemizde, her 
birimizin belirli görev ve 
sorumlulukları vardır. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

31. Aile içinde genellikle 
birbirimizle pek iyi 
geçinmeyiz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

32. Ailemizde sert-kötü 
davranışlar ancak belli 
durumlarda gösterilir. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

33. Ancak hepimizi 
ilgilendiren bir durum 
olduğu zaman 
birbirimizin işine 
karışırız. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

 

34. Aile içinde 
birbirimizle ilgilenmeye 
pek zaman bulamıyoruz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

35. Evde genellikle 
söylediklerimizle, 
söylemek istediklerimiz 

Aynen 
Katılıyorum 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

Biraz 
Katılıyorum 

Hiç 
Katılmıyorum 
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birbirinden farklıdır. (   ) (   ) (   ) (   ) 

36. Aile içinde 
birbirimize hoşgörülü 
davranırız. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

37. Evde birbirimize, 
ancak sonunda kişisel bir 
yarar sağlayacaksak ilgi 
gösteririz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

38. Ailemizde bir dert 
varsa, kendi içimizde 
hallederiz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

39. Ailemizde sevgi, 
şefkat gibi güzel duygular 
ikinci plandadır. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

40. Ev işlerinin kimler 
tarafından yapılacağını 
hep birlikte konuşarak 
kararlaştırırız. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

41. Ailemizde herhangi 
bir şeye karar vermek her 
zaman sorun olur. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

42. Bizim evdekiler 
sadece bir çıkarları 
olduğu zaman birbirlerine 
ilgi gösterirler. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

43. Evde birbirimize karşı 
açık sözlüyüzdür. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

44. Ailemizde hiç bir 
kural yoktur. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

45. Evde birinden birşey 
yapması istendiğinde, 
mutlaka takip edilmesi ve 
kendisine hatırlatılması 
gerekir. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 
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46. Aile içinde, herhangi 
bir sorunun (problemin) 
nasıl çözüleceği hakkında 
kolayca karar verebiliriz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

47. Evde kurallara 
uyulmadığı zaman ne 
olacağını bilmeyiz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

48. Bizim evde aklınıza 
gelen her şey olabilir. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

49. Sevgi, şefkat gibi 
olumlu duygularımızı 
birbirimize ifade 
edebiliriz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

50. Ailede her türlü 
problemin üstesinden 
gelebiliriz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

51. Evde birbirimizle pek 
iyi geçinemeyiz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

52. Sinirlenince 
birbirimize küseriz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

53. Ailede bize verilen 
görevler pek hoşumuza 
gitmez çünkü genellikle 
umduğumuz görevler 
verilmez. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

54. Kötü bir niyetle 
olmasa da evde 
birbirimizin hayatına çok 
karışıyoruz.  

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

55. Ailemizde kişiler 
herhangi bir tehlike 
karşısında (yangın, kaza 
gibi) ne yapacaklarını 
bilirler, çünkü böyle 
durumlarda ne yapılacağı 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 
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aramızda konuşulmuş ve 
belirlenmiştir. 

56. Aile içinde 
birbirimize güveniriz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

57. Ağlamak 
istediğimizde 
birbirimizden 
çekinmeden rahatlıkla 
ağlayabiliriz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

 

58. İşimize (okulumuza) 
yetişmekte güçlük 
çekiyoruz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

59. Aile içinde birisi 
hoşlanmadığımız bir şey 
yaptığında, ona bunu 
açıkça söyleriz. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 

60. Problemlerimizi 
çözmek için ailecek 
çeşitli yollar bulmaya 
çalışırız. 

Aynen 
Katılıyorum 

(   ) 

Büyük Ölçüde 
Katılıyorum 

(   ) 

Biraz 
Katılıyorum 

(   ) 

Hiç 
Katılmıyorum 

(   ) 
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TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ ÖLÇEĞİ 

 

Kronik bir hastalığı olan çocukların anne-babaları, bu hastalığın üstesinden 
gelmeye çalışırken ve hastalığın tedavisi sırasında yoğun stresli olaylar 
yaşamaktadırlar.  Çocuğunuzun hastalığı ortaya çıktığından bu yana sizi en 
çok etkileyen zorlu, stresli olayları düşünün. Aşağıda zor bir olaya bağlı 
olarak yoğun bir stres yaşamış kişilerin zaman zaman yaşadığı bazı durumlar 
sıralanmıştır. Listedeki her bir maddeyi dikkatle okuyun ve geçtiğimiz ay 
içinde o maddede sözü edilen durumun, sizin için ne kadar geçerli olduğunu, 
o maddenin hemen altındaki ölçek üzerinde işaretleyin.  

 

 

1- O olayla / olaylarla ilgili bazı rahatsızlık verici görüntüler, düşünceler ve anılar tekrar tekrar 

aklıma geliyor. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

2- Tekrar tekrar o olayla / olaylarla ilgili rahatsız edici rüyalar görüyorum. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

3- O olayla / olaylarla ilgili konuları konuşmaktan kaçınıyorum. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

4- Arada sırada o olayı / olayları sanki yeniden oluyor sanıyorum ve bununla ilişkili bazı 

davranışlarda bulunuyorum. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

5- Herhangi bir şey ya da konu, yaşadığım o olayı / olayları hatırlattığında rahatsız oluyorum. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

6- Herhangi bir şey bana o olayı / olayları hatırlattığında, bedenimde değişmeler oluyor (kalp 

çarpıntısı, nefes almada güçlük, terleme, vb.). 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

7-  O olayı / olayları düşünmekten kaçınıyorum.  

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 
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8- Yaşadığım olayı / olayları hatırlatır düşüncesiyle bazı etkinliklerden ya da durumlardan 

kaçınıyorum. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

9- O olayla / olaylarla ilgili bazı önemli ayrıntıları hatırlayamıyorum. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

10- Eskiden yapmaktan hoşlandığım şeylere artık ilgi duymuyorum. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

11- Kendimi diğer insanlardan uzak ve kopuk hissediyorum. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

12- Bana yakın insanlara karşı sevgi hissetmiyorum, sanki duygusal olarak “robot”laşmış 

gibiyim. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

13-  Sanki artık bir geleceğim yokmuş gibi hissediyorum. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

14- Uykuya dalmada ve uykuyu sürdürmede güçlük çekiyorum. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

15- Kendimi eskiye kıyasla gergin hissediyorum.  

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

16- Eskisine kıyasla öfkeli hissediyorum ve öfke patlamaları yaşıyorum.  

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

17- Dikkatimi yaptığım işe vermekte güçlük çekiyorum. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

18- Hep bir tehlike beklentisi içindeyim ve sürekli tetikteyim. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 
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19- En ufak bir ses ya da harekette kolayca yerimden sıçrıyorum.  

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

20- Bir otobüs ya da arabayla giderken birdenbire yol boyu olan hiç bir şeyi hatırlamadığımı 

fark ettiğim zamanlar oluyor. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

21- Biriyle konuşurken birdenbire karşımdakinin söylediklerinin hiçbirini duymadığımı fark 

ettiğim zamanlar oluyor. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

22- Kendimi birdenbire nasıl geldiğimi bilmediğim bir yerde bulduğum oluyor. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

23- Bazen kendimi dışarıdan seyrediyormuş gibi hissettiğim ya da kendime bir 

başkasıymışçasına dışarıdan bakıyor gibi olduğum zamanlar oluyor. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

24- Yaşamımdaki çok önemli bazı olayları hiç hatırlamadığım zamanlar oluyor. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

25- Çevremdeki insanların, nesnelerin ve diğer şeylerin gerçek olmadığı duygusuna 

kapıldığım oluyor. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

26- Arada sırada bedenim sanki bana ait değilmiş gibi hissediyorum. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

27-Geçmişteki bazı olayları sanki şimdi oluyormuşçasına canlı bir şekilde hatırladığım 

zamanlar oluyor. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

28- Hatırladığım bazı şeylerin gerçek mi yoksa hayal mi olduğundan arada sırada emin 

olamıyorum. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 
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29- Hayal kurduğumda kendimi kaptırıp, sanki gerçekmiş gibi yaşıyorum. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

30- Arada sırada kendimi gözlerimi boşluğa dikmiş hiçbir şey düşünmez ve zamanın nasıl 

geçtiğini fark etmez bir halde buluyorum. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

31- Arada sırada kafamda bana neler yapmam gerektiğini söyleyen ya da yaptıklarıma ilişkin 

eleştirilerde bulunan sesler duyuyorum. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

32- Arada sırada dünyaya bir sis perdesi arkasından bakıyormuş gibi hissettiğim, insanlar ve 

nesneleri uzaktaymışçasına, çok belirsiz şekilde gördüğüm zamanlar oluyor. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

33- O olayla ilgili bazı anıları belleğimden silmek için çaba gösteriyorum. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

34- Arada sırada dalga dalga gelen yoğun ve olumsuz duygular hissediyorum. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

35- Bazı kişi, yer, nesne ya da olaylar bana yaşadığım o zor olayı / olayları hatırlatıyor. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 

36-Zaman zaman, hiç istemediğim halde kendimi o olayı / olayları düşünmekten 

alıkoyamıyorum. 

Hiç (  )  Biraz (  ) Orta düzeyde (  ) Çok fazla (  ) 
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BECK DEPRESYON ENVANTERİ 
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EK 4 

 

ÇOCUK/ERGEN FORMUNDA YER ALAN ÖLÇME ARAÇLARI 

 

HASTALIĞA İLİ�KİN ÖZNEL ALGILAR – ÇOCUK/ERGEN FORMU 

 

Aşağıda ……………………………. hastalığına yönelik bazı sorular 
bulunmaktadır. Her bir cümleyi okuduktan sonra, seçeneklerden hangisi sizin için 
daha uygunsa onu işaretleyiniz. Doğru ya da yanlış yanıt yoktur, önemli olan bu 
konuda sizin ne düşündüğünüzdür. Bu nedenle lütfen, size en uygun görünen 
seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Sence, …………….……………… ne kadar ağır, zor bir hastalıktır? 

(  ) Pek ağır değildir         

(  ) Biraz ağırdır                 

(  ) Çok ağırdır  

 

2. Sence, ……………………….. olan çocuklar, hastalıkları nedeniyle başlarına 
kötü birşey geleceğinden korkarlar mı? 

(  ) Hiç korkmazlar           

(  ) Biraz korkarlar             

(  ) Çok korkarlar 

 

3. Sence, ……………………….. çocukları ne kadar endişelendirmektedir? 

(  ) Pek endişelendirmez   

(  ) Biraz endişelendirir      

(  ) Çok endişelendirir  
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4. Sence, ……………………….. çocukların anne ve babalarını ne kadar 
endişelendirmektedir? 

(  ) Pek endişelendirmez   

(  ) Biraz endişelendirir      

(  ) Çok endişelendirir 

 

5. Sence, ……………………….. çocukların tüm ailelerini (kardeşlerin, ablalar, 
ağabeyler, büyükanne, büyükbaba gibi) ne kadar endişelendirmektedir? 

(  ) Pek endişelendirmez   

(  ) Biraz endişelendirir      

(  ) Çok endişelendirir 

 

6. Sence, ……………………….. tedavisi çocukları ne kadar zorlamaktadır? 

(  ) Pek zorlamaz              

(  ) Biraz zorlar                   

(  ) Çok zorlar 

 

7. Sence, ……………………….. tedavisi anne babaları ne kadar zorlamaktadır? 

(  ) Pek zorlamaz              

(  ) Biraz zorlar                  

(  ) Çok zorlar 

 

8. Sence, ……………………….. tedavisi çocukların tüm ailelerini (kardeşlerin, 
ablalar, ağabeyler, büyükanne, büyükbaba gibi) ne kadar zorlamaktadır? 

(  ) Pek zorlamaz              

(  ) Biraz zorlar                   

(  ) Çok zorlar 
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9. Sence, ……………………….. çocukların genel yaşamını ne kadar 
etkilemektedir? 

(  ) Pek etkilemez             

(  ) Biraz etkiler                  

(  ) Çok etkiler 

 

10. Sence, ……………………….. anne babaların genel yaşamını ne kadar 
etkilemektedir? 

(  ) Pek etkilemez             

(  ) Biraz etkiler                  

(  ) Çok etkiler 

 

11. Sence, ……………………….. çocukların tüm ailelerinin (kardeşlerin, ablalar, 
ağabeyler, büyükanne, büyükbaba gibi) genel yaşamını ne kadar 
etkilemektedir? 

(  ) Pek etkilemez             

(  ) Biraz etkiler                  

(  ) Çok etkiler 
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ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL DESTEK DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

Aşağıda çoçuk ve gençlerin arkadaşları, aileleri ve öğretmenleriyle ilişkileri 
hakkında sorular bulunmaktadır. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyup, her bir 
soru için  “her zaman”, “çoğu zaman”, “bazen”, “nadiren”, “hiçbir zaman”   
seçeneklerinden hangisi senin için doğruysa, o seçeneği işaretle. Lütfen hiç 
bir soruyu boş bırakma. Teşekkürler... 

 

1. Bazı çocuklar arkadaşları tarafından dışlandıklarını hissederler, ama bazı çocuklar 
böyle hissetmezler. Sen, arkadaşların tarafından dışlandığını hisseder misin? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 

2.  Bazı çocuklar arkadaşları tarafından çok sevilir, ama bazı çocuklar o kadar sevilmezler. 
Sen, arkadaşların tarafından sevilir misin? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

3. Bazı çocukların arkadaşları onlara sataşır ya da takılır, ama bazı çocukların arkadaşları 
böyle yapmaz. Senin arkadaşların sana sataşır ya da takılırlar mı? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

4. Bazı çocukların arkadaşları, onlarla alay eder, ama bazı çocukların arkadaşları böyle 
yapmaz. Senin arkadaşların, seninle alay ederler mi? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

5. Bazı çocukların arkadaşları, onların düşüncelerini dinlemekten hoşlanırlar; ama bazı 
çocukların arkadaşları bundan hoşlanmaz. Arkadaşların, senin düşüncelerini dinlemekten 
hoşlanırlar mı? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

6. Bazı çocuklar ve arkadaşları, birbirleri için pek çok şey yaparlar; ama bazı çocuklar ve 
arkadaşları bunu yapmazlar. Sen ve arkadaşların birbiriniz için çok şey yapar mısınız? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

7. Bazı çocuklar kendilerini arkadaşlarına çok yakın hissederler; ama bazı çocuklar böyle 
hissetmez. Sen kendini arkadaşlarına çok yakın hisseder misin?  

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

8. Bazı çocuklar, sorunları olduğunda yardım ya da öneri almak için arkadaşlarına 
güvenebilir; ama bazı çocuklar arkadaşlarına güvenemez. Sen, sorunların olduğunda yardım ya 
da öneri almak arkadaşlarına güvenebilir misin? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

9. Bazı çocuklar arkadaşlarının, kendilerine gerçekten önem verdiği düşünürler; ama bazı 
çocuklar böyle düşünmezler. Sence, arkadaşların sana önem verir mi?  

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
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10. Arkadaşları, bazı çocukların kendilerini kötü hissetmelerine neden olur; ama bazı 
çocukların arkadaşları bunu yapmaz. Senin arkadaşların, kendini kötü hissetmene neden olur 
mu? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

11. Bazı çocuklar, sorunları olduğunda yardım ya da öneri almak için ailelerine güvenebilir; 
ama bazı çocuklar ailelerine güvenemez. Sen, sorunların olduğunda yardım ya da öneri almak 
için ailene güvenebilir misin? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

12. Bazı çocuklar ve aileleri, birbirleri için pek çok şey yaparlar ama bazı çocuklar ve 
aileleri bunu yapmazlar. Sen ve ailen birbiriniz için çok şey yapar mısınız? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

13. Aileleri, bazı çocukların kendilerini kötü hissetmelerine neden olur; ama bazı çocukların 
aileleri bunu yapmaz. Senin ailen, kendini kötü hissetmene neden olur mu? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

14. Bazı çocuklar, aileleriyle çok şey paylaşırlar; ama bazı çocuklar paylaşmazlar. Sen 
ailenle çok şey paylaşır mısın? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

15. Bazı çocuklar, aileleriyle konuşmakta zorluk çekerler; ama bazı çocuklar zorluk çekmez. 
Sen, ailenle konuşmakta zorluk çeker misin? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

16. Bazı çocuklar, ihtiyaçları olduğunda, ailelerinin onların yanında olduğunu hissederler; 
ama bazı çocuklar böyle hissetmez. Sen, onlara ihtiyacın olduğunda, ailenin senin yanında 
olduğunu hisseder misin? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

17. Bazı çocuklar, aileleri tarafından dışlandıklarını hissederler; ama bazı çocuklar böyle 
hissetmez. Sen, ailen tarafından dışlandığını hisseder misin? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

18. Bazı aileler, çocuklarının düşüncelerini görmezden gelirler; ama bazı aileler böyle 
yapmaz. Ailen, senin düşüncelerini görmezden gelir mi? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

19. Bazı çocuklar aileleri içinde önemli bir yere sahiptir; ama bazı çocuklar böyle değildir. 
Sen, kendi ailen içinde önemli bir yere sahip misin?  

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

20. Bazı çocuklar, ailelerinin kendilerinine gerçekten önem verdiğini düşünürler; ama bazı 
çocuklar, ailelerinin kendilerine gerçekten önem vermediğini düşünür. Sence, ailen sana önem 
verir mi? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

21. Bazı çocuklar, kendilerini ailelerinin bir parçası gibi hissederler; ama bazı çocuklar 
kendilerini ailelerinin bir parçası gibi hissetmezler. Sen kendini ailenin bir parçası gibi hisseder 
misin? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
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22. Bazı çocuklar ailelerinin kendilerine kötü davrandığını düşünürler; ama bazı çocuklar 
böyle düşünmez. Sen, ailenin sana kötü davrandığını düşünür müsün? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

23.   Bazı çocuklar, kendilerini sınıflarının bir parçası gibi hissederler; ama bazı çocuklar 
kendilerini sınıflarının bir parçası gibi hissetmezler.  Sen kendini sınıfının bir parçası gibi 
hissediyor musun? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

24. Bazı çocuklar, sınıfları tarafından dışlandıklarını hissederler; ama bazı çocuklar böyle 
hissetmez. Sen, sınıfın tarafından dışlandığını hisseder misin? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

25. Bazı çocuklar, sınıflarında hiç kimsenin, kendilerine değer vermediğini hissederler; ama 
bazı çocuklar böyle hissetmez. Sen, sınıfında hiç kimsenin sana değer vermediğini hisseder 
misin? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

26. Bazı çocuklar, sınıf arkadaşları tarafından çok sevilir; ama bazı çocuklar o kadar 
sevilmez. Sen, sınıf arkadaşların tarafından çok sevilir misin? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

27. Bazı sınıflarda, çocuklar, birbirleri için pek çok şey yaparlar; ama bazı sınıflarda böyle 
olmaz. Senin sınıfında, çocuklar birbirleri için çok şey yaparlar mı? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

28. Bazı çocukların sınıf arkadaşları onlarla alay eder; ama bazı çocukların sınıf arkadaşları 
böyle yapmaz. Senin sınıf arkadaşların, seninle alay ederler mi? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

29. Bazı çocukların sınıf arkadaşları, sorunları olduğunda onlara yardım ederler; ama bazı 
çocukların sınıf arkadaşları etmez. Senin sınıf arkadaşların, sorunların olduğunda sana yardım 
ederler mi? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

30. Bazı çocukların sınıf arkadaşları, onlara sataşır ya da taklılır; ama bazı çocukların sınıf 
arkadaşları böyle yapmaz. Senin sınıf arkadaşların sana sataşır ya da takılırlar mı? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

31. Sınıf arkadaşları, bazı çocukların kendilerini kötü hissetmelerine neden olur; ama bazı 
çocukların sınıf arkadaşları bunu yapmaz. Senin sınıf arkadaşların, kendini kötü hissetmene 
neden olur mu? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

32. Bazı çocuklar kendilerini öğretmenlerine çok yakın hissederler; ama bazı çocuklar 
böyle hissetmez. Sen kendini öğretmeninlerine çok yakın hisseder misin? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

33. Bazı öğretmenler, çocukların kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olur; ama bazı 
öğretmenler buna neden olmaz. Senin öğretmenlerin, kendini yetersiz hissetmene neden olur 
mu? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
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34. Bazı çocuklar, öğretmenleriyle konuşmakta zorluk çekerler; ama bazı çocuklar zorluk 
çekmez. Sen, öğretmenlerinle konuşmakta zorluk çeker misin? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

35. Bazı çocuklar, öğretmenlerinin kendilerine gerçekten önem verdiğini düşünürler; ama 
bazı çocuklar, öğretmenlerinin kendilerine gerçekten önem vermediğini düşünür. Sence, 
öğretmenlerin sana önem verir mi? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

36. Bazı öğretmenlerden, herhangi bir sorun hakkında rahatlıkla yardım ya da öneri 
istenebilir; ama bazı öğretmenlerden istenmez. Senin öğretmenlerinden, herhangi bir sorun 
olduğunda, rahatlıkla yardım ya da öneri istenebilir mi? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

37. Bazı çocukların öğretmenleri, onlara kötü davranır; ama bazı çocukların öğretmenleri 
böyle davranmaz. Senin öğretmenlerin sana karşı kötü davranır mı? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

38. Bazı öğretmenler, öğrencilerine kendilerini önemli hissettirir; ama bazı öğretmenler 
böyle hissettirmez. Senin öğretmenlerin, sana kendini önemli hissettirir mi?  

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

39. Bazı öğretmenler, öğrencilerin kendilerini kötü hissetmesine neden olur; ama bazı 
öğretmenler buna neden olmaz. Senin öğretmenlerin, senin kendini kötü hissetmene neden olur 
mu? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

40. Bazı öğretmenler, öğrencilerine özel görevler verirler; ama bazı öğretmenler bunu 
yapmaz. Senin öğretmenlerin, sana özel görevler verirler mi? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
 

    

41. Bazı öğretmenler, öğrencilerin kendilerini tedirgin (huzursuz) hissetmelerine neden 
olur; ama bazı öğretmenler buna neden olmaz. Senin öğretmenlerin, senin kendini tedirgin 
(huzursuz) hissetmene neden olurlar mı? 

Her zaman 

(  ) 

Çoğu zaman 

(  ) 

Bazen 

(  ) 

Nadiren (çok ender olarak) 

(  ) 

Hiçbir zaman 

(  ) 
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AİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

 

Bu ölçek Ek 2’de sunulmaktadır. 
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ROSENBERG BENLİK SAYGISI ÖLÇEĞİ 

 

Aşağıda, genel olarak kendinizle ilgili duygu ve düşüncelerinize yönelik 10 
cümle verilmiştir. Lütfen her bir cümleyi dikkatlice okuyarak, sizin için ne 
kadar doğru olduğunu yandaki seçenekler üzerinde işaretleyiniz. 

 

 

 

1. Kendimi en az diğer insanlar 
kadar değerli bulurum. 

Çok Doğru 

(  ) 

Doğru 

     (  ) 

Yanlış 

(  ) 

Çok Yanlış 

(  ) 

2. Bazı olumlu özelliklerimin 
olduğunu düşünüyorum. 

Çok Doğru 

(  ) 

Doğru 

     (  ) 

Yanlış 

(  ) 

Çok Yanlış 

(  ) 

3.Genelde kendimi başarısız bir 
kişi olarak görme eğilimindeyim. 

 

Çok Doğru 

(  ) 

Doğru 

     (  ) 

Yanlış 

(  ) 

Çok Yanlış 

(  ) 

4. Ben de diğer insanların 
birçoğunun yapabileceği kadar bir 
şeyler yapabilirim. 

Çok Doğru 

(  ) 

Doğru 

     (  ) 

Yanlış 

(  ) 

Çok Yanlış 

(  ) 

5. Kendimde gurur duyacak fazla 
bir şey bulamıyorum. 

Çok Doğru 

(  ) 

Doğru 

     (  ) 

Yanlış 

(  ) 

Çok Yanlış 

(  ) 

6. Kendime karşı olumlu bir tutum 
içindeyim. 

Çok Doğru 

(  ) 

Doğru 

     (  ) 

Yanlış 

(  ) 

Çok Yanlış 

(  ) 

7. Genel olarak kendimden 
memnunum. 

Çok Doğru 

(  ) 

Doğru 

     (  ) 

Yanlış 

(  ) 

Çok Yanlış 

(  ) 

8. Kendime karşı daha fazla saygı 
duyabilmeyi isterdim. 

Çok Doğru 

(  ) 

Doğru 

     (  ) 

Yanlış 

(  ) 

Çok Yanlış 

(  ) 

9. Bazen kendimin kesinlikle bir işe 
yaramadığını düşünüyorum. 

Çok Doğru 

(  ) 

Doğru 

     (  ) 

Yanlış 

(  ) 

Çok Yanlış 

(  ) 

10. Bazen kendimin hiç de yeterli 
bir insan olmadığını düşünüyorum. 

Çok Doğru 

(  ) 

Doğru 

     (  ) 

Yanlış 

(  ) 

Çok Yanlış 

(  ) 
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OLAYLARIN ETKİSİ ÖLÇEĞİ 

 

Kronik bir hastalığı olan çocuk ve gençler, bu hastalığın üstesinden gelmeye 
çalışırken ve hastalığın tedavisi sırasında zaman zaman yoğun stresli olaylar 
yaşayabilmektedirler. Hastalığın ortaya çıktığından beri seni etkileyen en zorlu, kötü 
olayları düşünmeye çalış. Aşağıda zor bir olaya bağlı olarak yoğun bir stres yaşamış 
kişilerin zaman zaman yaşadığı bazı durumlar sıralanmıştır. Listedeki her bir 
maddeyi dikkatle oku ve son iki haftadır o maddede sözü edilen durumun, senin için 
ne kadar geçerli olduğunu, o maddenin hemen altındaki ölçek üzerinde işaretle.  

SON İKİ HAFTADIR…                                     

1. İstemediğim halde kendimi o olayları düşünürken buluyorum. 

  Hiç                   Bazen              Sıklıkla              Hemen her zaman     

      (     )                    (     )                 (     )                      (     ) 

2. O olayları aklımdan çıkarmak için çaba harcıyorum. 

  Hiç                   Bazen              Sıklıkla              Hemen her zaman     

       (     )                    (     )                 (     )                      (     ) 

3. Dikkatimi yaptığım işlere vermekte güçlük çekiyorum. 

  Hiç                   Bazen              Sıklıkla              Hemen her zaman     

       (     )                    (     )                 (     )                      (     ) 

4. Olayla ilgili yoğun duygularımın gelip gittiğini hissediyorum. 

   Hiç                   Bazen              Sıklıkla              Hemen her zaman     

      (     )                    (     )                 (     )                      (     ) 

5. Hastalığımdan öncekine kıyasla daha kolayca etkilenip, yerimden sıçrıyorum. 

  Hiç                   Bazen              Sıklıkla              Hemen her zaman     

      (     )                    (     )                 (     )                      (     ) 

6. O olayları hatırlatacak yerlerden ve durumlardan uzak durmaya çalışıyorum. 

  Hiç                   Bazen              Sıklıkla              Hemen her zaman     

      (     )                    (     )                 (     )                      (     ) 

7. O olaylar hakkında konuşmamaya çalışıyorum. 

  Hiç                   Bazen              Sıklıkla              Hemen her zaman     

      (     )                    (     )                 (     )                      (     ) 
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8. O olaylarla ilgili görüntüler birden bire gözümün önüne geliyor. 

 Hiç                   Bazen              Sıklıkla              Hemen her zaman     

      (     )                    (     )                 (     )                      (     ) 

9. Etrafımdaki her şey bu olayları düşünmeme yol açıyor. 

 Hiç                   Bazen              Sıklıkla              Hemen her zaman     

      (     )                    (     )                 (     )                      (     ) 

10. O olayları düşünmemeye çalışıyorum. 

 Hiç                   Bazen              Sıklıkla              Hemen her zaman     

      (     )                    (     )                 (     )                      (     ) 

11. Kolayca sinirleniyorum. 

 Hiç                   Bazen              Sıklıkla              Hemen her zaman     

      (     )                    (     )                 (     )                      (     ) 

12. Aslında görünürde bir tehlike olmadığı halde bir şey olacakmış gibi hissediyorum. 

 Hiç                   Bazen              Sıklıkla              Hemen her zaman      

     (     )                    (     )                 (     )                      (     ) 

13. Uyku problemlerim var.  

 Hiç                   Bazen              Sıklıkla              Hemen her zaman     

      (     )                    (     )                 (     )                      (     ) 

 

Hastalığın ortaya çıktığından beri seni etkileyen en kötü ya da zorlu olaylara üç örnek 
verebilir misin? 

 

1…………………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………………. 
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ÇOCUKLAR İÇİN DEPRESYON ÖLÇEĞİ 
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EK 5 

 

 

BİLGİLENDİRİLMİ� ONAM FORMLARI 

 

ANNE-BABALAR İÇİN BİLGİLENDİRİLMİ� ONAM FORMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronik hastalıkların, çocuklar, ergenler ve ailelerini ne şekilde etkilediğini 
anlamak üzere bir araştırma yapmaktayız. Araştırmanın konusu KRONİK 
(SÜREĞEN) HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR, ERGENLER VE AİLELERİNİN 
PSİKOSOSYAL GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ’dir. 

 

Araştırmanın Amacı: 

Psikologlar olarak, kronik yani süregiden bir hastalıkla mücadele etmekte 
olan çocuklar, ergenler ve ailelerine destek verilmesini çok önemsemekteyiz. 
Ailelere uygun desteği verebilmek için, öncelikle kronik hastalıkların aile 
yaşantısını ne şekilde etkilediğini ve ailelerin bu zorlu süreçte daha güçlü 
kalabilmeleri için ne tür psikososyal gereksinimleri olduğunu iyi bilmemiz ve 
anlamamız gerekmektedir.  

 

Bu araştırmanın amacı, kronik (süreğen) hastalıkların çocuklar, ergenler ve 
aileleri üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu anlamaktır. Kronik (süreğen) bir 
hastalığı olan çocuklar, ergenler ve anne-babalarının, bu hastalıkla ne 
şekilde baş ettiklerini daha yakından anlamak istiyor ve bu baş etme 
sürecinde ailelerin psikolojik ve sosyal açıdan ne tür gereksinimleri olduğunu 

LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ !!! 
Eşiniz ve çocuğunuzla birlikte aşağıda anlatılan çalışmaya katılmak üzere 
davet edilmiş bulunmaktasınız. Bu çalışmada yer almayı kabul etmeden 
önce çalışmanın ne amaçla yapılmak istendiğini anlamanız ve kararınızı 
bu bilgilendirme sonrasında vermeniz gerekmektedir. Aşağıdaki 
bilgilendirmeyi lütfen dikkatlice okuyup, aklınıza takılan her türlü soruyu 
bizlere sorunuz. 
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belirlemeye çalışıyoruz. Bu konuda bize, en çok, bu tür bir hastalığı birebir 
yaşayan sizlerin yardımcı olabileceğinize inanıyoruz.  

 

Araştırmaya Katılım: 

Sizin de yapmakta olduğumuz bu araştırmaya katılmanızı öneriyoruz. Ancak 
hemen söyleyelim ki, bu araştırmaya katılıp katılmamakta serbestsiniz. 
Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır. Kararınızdan önce araştırma 
hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgileri okuyup anladıktan sonra 
araştırmaya katılmak isterseniz formu imzalayınız. 

Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından, Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Anabilim Dalı’nın desteği ile 
gerçekleştirilmektedir. Araştırmaya yaklaşık 100 aile katılacaktır.  
Araştırmaya davet edilmenizin nedeni çocuğunuza kronik (süreğen) bir 
hastalık tanısı konulmuş olmasıdır. Benzer hastalığı olan çocuklar ve 
ailelerine yardımcı olabilmek için, sizden bu konuda çok şey 
öğrenebileceğimize inanmaktayız. Katılımınız, araştırmanın başarısı için 
büyük önem taşımaktadır. 

 

İzlenecek İşlem: 

Eğer araştırmaya katılmayı kabul ederseniz, Uzman Psikolog Ilgın Gökler ya 
da onun görevlendireceği bir psikoloji öğrencisi tarafından, anne-baba olarak 
sizlere ve kronik hastalık tanısı almış olan çocuğunuza birkaç farklı soru 
formundan oluşan anketler verilecektir. Bu anketler içerisinde, kronik 
hastalığı olan çocuklar ve ailelerinin yaşantılarını daha iyi anlamamızı 
sağlayacak olan sorulardan oluşan çeşitli soru formları yer almaktadır. Anne 
ve babalar için hazırlanmış olan formlarda toplam 173. madde, çocuk ve 
ergenler için hazırlanmış olan formda ise toplam 163 madde yer almaktadır. 

Anket formları, sizden onay alındıktan sonra posta ile ya da elden evinize 
bırakılacak ve iki gün içerisinde geri alınacaktır. Sizlere Anne Formu, Baba 
Formu ve Çocuk/Ergen Formu olmak üzere 3 adet anket formu verilecektir. 

Bizim için hem anne, hem baba, hem de çocuk ve ergenlerin düşünceleri ayrı 
ayrı önem taşımaktadır. Her birinizden alacağımız yanıtlar, bizi anlamak 
istediğimiz konuda daha da aydınlatacaktır. Bu nedenle, soruları biraya 
gelerek değil, ayrı ayrı doldurmanızı önemle rica ederiz.  

 

Anketi kendi kendinize okuyup doldurabileceğiniz gibi, arzu ederseniz ya da  

araştırmacılar gerekli gördüğü takdirde, sorular size araştırma ekibinin bir 
üyesi tarafından okunup, yanıtlamanıza yardımcı olunacaktır. 
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Araştırmaya katılmayı kabul ettiğiniz takdirde, kişisel bilgileriniz ve 
doldurduğunuz anket tamamen gizli tutulacaktır. Yanıtlarınızı 
araştırmacılardan başka hiç kimse görmeyecektir.  Araştırma sonuçlarının 
eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgileriniz (ad, soyad, 
adres, telefon ve bunun gibi) özenle korunacaktır. Araştırma sonuçları 
yalnızca, kimliğiniz belirtilmeden, tıp ve psikoloji öğrencilerinin eğitiminde ya 
da bilimsel nitelikte yayınlarda kullanılabilir. Bu amaçların dışında bu kayıtlar 
kullanılmayacak ve başkalarına verilmeyecektir. Anket formları araştırma 
bulgularının yayınlanmasından sonra imha edilecektir.u araştırmaya katılmak 
tamamen isteğe bağlıdır. Bu araştırmaya katılmayı reddedebilirsiniz ve 
reddettiğiniz takdirde, çocuğunuza uygulanan tedavide herhangi bir değişiklik 
olmayacaktır. Yine, çalışmanın herhangi bir aşamasında onayınızı çekmek 
hakkına da sahipsiniz. 

 

Bu çalışmaya katılmanız için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir; 
çalışmaya katıldığınız için size ek bir ödeme de yapılmayacaktır. 

 

Araştırmaya katılımın getirebileceği olası riskler: 

Bu çalışma, aileler için herhangi bir risk taşımamaktadır. 

 

Araştırmadan beklenen yarar:   

Bu araştırmadan elde edilecek olan sonuçlar, kronik (süreğen) bir hastalıkla 
mücadele etmekte olan çocuklar, ergenler ve ailelerinin yaşantısını daha iyi 
anlamamızı sağlayacaktır. Kronik hastalıkla mücadele etmekte olan ailelerin, 
gereksinimlerini anlayabilmemiz, psikologlar olarak ailelere ve çocuklara bu 
süreçte daha iyi destek verebilmemize yardımcı olacaktır. Bu araştırmanın 
sonuçlarının size ve ailenize doğrudan bir katkı sağlayıp sağlamayacağını 
henüz bilmemekteyiz. Ancak, bu araştırmanın sonuçlarına dayanarak, 
pediyatri kliniklerinde, kronik hastalığı olan çocuklar ve ailelerine, hastalıkla 
baş etme sürecinde yardımcı olmaya yönelik olarak destek grupları 
oluşturulacaktır. Bu anket formları aracılığıyla bizlere vereceğiniz yanıtlar, bu 
destek gruplarının planlanmasında büyük önem taşımaktadır. Sizlerin 
deneyimleri, sizler gibi bu tür kronik hastalıklarla baş etmeye çalışan pek çok 
çocuk, ergen ve aile ile çalışırken yol gösterici olacaktır. 

 

Katılımcının Beyanı: 

Uzman Psikolog Ilgın Gökler tarafından Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü 
ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Anabilim Dalı işbirliği ile 
yapılacak “KRONİK (SÜREĞEN) HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR, 
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ERGENLER VE AİLELERİNİN PSİKOSOSYAL GEREKSİNİMLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ” konulu araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana 
sözlü olarak da açıklandı.ir araştırmaya kronik hastalık tanısı almış olan 
çocuğum ve eşimle birlikte “katılımcı” olarak davet edildik. Çalışma ile ilgili 
tüm sorularıma tatmin edici yanıtlar aldım. Çalışmaya kendi rızamla gönüllü 
olarak katılmayı kabul ediyorum. Ayrıca, velisi olarak çocuğumun da 
araştırmaya katılmasını onaylıyorum. 

 

Bu formun imzalı ve tarihli bir kopyası bana verildi. 

 

  VELİSİ TARAFINDAN ARA�TIRMAYA KATILMASI  

KABUL EDİLEN ÇOCUĞUN 

ADI & SOYADI  

TARİH  

GÖNÜLLÜNÜN (ANNE) İMZASI 

ADI & SOYADI  
 

TARİH  

GÖNÜLLÜNÜN (BABA) İMZASI 

ADI & SOYADI  
 

TARİH  
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AÇIKLAMALARI YAPAN ARA�TIRMACININ İMZASI 

ADI & SOYADI  

 

TARİH  

ONAM İ�LEMİNE TANIKLIK EDEN KURUM 
GÖREVLİSİNİN İMZASI 

ADI & SOYADI  

 GÖREVİ  

TARİH  

 

Not: Araştırma sonrasında elde edilen sonuçlara yönelik bilgi almak 
isterseniz, bizimle iletişim kurabilirsiniz. 

Uzman Psikolog Ilgın Gökler 

Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü 
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ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN BİLGİLENDİRİLMİ� ONAM FORMU 

 

 

 

 

 

 

 

Kronik hastalıkların, çocuklar, ergenler ve ailelerini ne şekilde etkilediğini 
anlamak üzere bir araştırma yapmaktayız. Araştırmanın konusu KRONİK 
(SÜREĞEN) HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR, ERGENLER VE AİLELERİNİN 
PSİKOSOSYAL GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ’dir. 

 

Araştırmanın Amacı: 

Psikologlar olarak, kronik yani süregiden bir hastalıkla mücadele etmekte 
olan çocuklar, ergenler ve ailelerine destek verilmesini çok önemsemekteyiz. 
Ailelere uygun desteği verebilmek için, öncelikle kronik hastalıkların aile 
yaşantısını ne şekilde etkilediğini ve ailelerin bu zorlu süreçte daha güçlü 
kalabilmeleri için ne tür psikososyal gereksinimleri olduğunu iyi bilmemiz ve 
anlamamız gerekmektedir.  

 

Bu araştırmanın amacı, kronik (süregiden) hastalıkların çocuklar, ergenler ve 
aileleri üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu anlamaktır. Kronik (süregiden) bir 
hastalığı olan çocuklar, ergenler ve anne-babalarının, bu hastalıkla ne 
şekilde baş ettiklerini daha yakından anlamak istiyor ve bu baş etme 
sürecinde ailelelerin psikolojik ve sosyal açıdan ne tür gereksinimleri 
olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. Bu konuda bize, en çok, bu tür bir hastalığı 
birebir yaşayan sizlerin yardımcı olabileceğinize inanıyoruz.  

 

Araştırmaya Katılım: 

Sizin de yapmakta olduğumuz bu araştırmaya katılmanızı öneriyoruz. Ancak 
hemen söyleyelim ki, bu araştırmaya katılıp katılmamakta serbestsiniz. 
Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır. Kararınızdan önce araştırma 

LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ !!! 
Anneniz ve babanızla birlikte aşağıda anlatılan çalışmaya katılmak üzere 
davet edilmiş bulunmaktasınız. Bu çalışmada yer almayı kabul etmeden 
önce çalışmanın ne amaçla yapılmak istendiğini anlamanız ve kararınızı 
bu bilgilendirme sonrasında vermeniz gerekmektedir. Aşağıdaki 
bilgilendirmeyi lütfen dikkatlice okuyup, aklınıza takılan her türlü soruyu 
bizlere sorunuz. 
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hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgileri okuyup anladıktan sonra 
araştırmaya katılmak isterseniz formu imzalayınız. 

 

Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından, Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatri Anabilim Dalı’nın desteği ile 
gerçekleştirilecektir. Araştırmaya yaklaşık 100 aile katılacaktır. Kronik 
(süregiden) bir hastalığınızın olması nedeniyle ve benzer hastalığı olan çocuk 
ve ergenler yardımcı olabilmek için, sizden bu konuda çok şey 
öğrenebileceğimize inandığımız için sizi bu araştırmaya davet etmekteyiz. 
Katılımınız, araştırmanın başarısı için büyük önem taşımaktadır. 

 

İzlenecek İşlem: 

Eğer araştırmaya katılmayı kabul ederseniz, Uzman Psikolog Ilgın Gökler ya 
da onun görevlendireceği bir psikoloji öğrencisi tarafından, anne-babanıza ve 
size birkaç farklı soru formundan oluşan anketler verilecektir. Bu anket 
içerisinde, kronik hastalığı olan çocuklar ve ailelerinin yaşantılarını daha iyi 
anlamamızı sağlayacak olan sorulardan oluşan çeşitli soru formları yer 
almaktadır. Çocuk ve ergenler için hazırlanmış olan formda toplam 163 
madde yer almaktadır. 

 

Bizim için hem anne, hem baba, hem de çocuk ve ergenlerin düşünceleri ayrı 
ayrı önem taşımaktadır. Her birinizden alacağımız yanıtlar, bizi anlamak 
istediğimiz konuda daha da aydınlatacaktır. Bu nedenle, soruları biraya 
gelerek değil, ayrı ayrı doldurmanızı önemle rica ederiz.  

 

Araştırmaya katılmayı kabul ettiğiniz takdirde, kişisel bilgileriniz ve 
doldurduğunuz anket tamamen gizli tutulacaktır. Yanıtlarınızı araştırmacıdan 
başka hiç kimse görmeyecektir. 

Bu araştırmaya katılmak tamamen isteğe bağlıdır.  

 

Araştırmadan beklenen yarar:   

Bu araştırmadan elde edilecek olan sonuçlar, kronik (süregiden) bir hastalıkla 
mücadele etmekte olan çocuklar, ergenler ve ailelerinin yaşantısını daha iyi 
anlamamızı sağlayacaktır. Kronik hastalıkla mücadele etmekte olan ailelerin, 
gereksinimlerini anlayabilmemiz, psikologlar olarak ailelere ve çocuklara bu 
süreçte daha iyi destek verebilmemize yardımcı olacaktır. Bu araştırmanın 
sonuçlarının size ve ailenize doğrudan bir katkı sağlayıp sağlamayacağını 
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henüz bilmemekteyiz. Ancak, bu araştırmanın sonuçlarına dayanarak, 
pediyatri kliniklerinde, kronik hastalığı olan çocuklar ve ailelerine, hastalıkla 
baş etme sürecinde yardımcı olmaya yönelik olarak destek grupları 
oluşturulacaktır. Bu anket formları aracılığıyla bizlere vereceğiniz yanıtlar, bu 
destek gruplarının planlanmasında büyük önem taşımaktadır. Sizlerin 
deneyimleri, sizler gibi bu tür kronik hastalıklarla baş etmeye çalışan pek çok 
çocuk, ergen ve aile ile çalışırken yol gösterici olacaktır. 

Katılımcının Beyanı: 

Yukarıdaki bilgiler bana sözlü olarak da açıklandı. Çalışma ile ilgili tüm 
sorularıma yanıtlar aldım. Çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul 
ediyorum. Bu formun imzalı ve tarihli bir kopyası bana verildi. 

    GÖNÜLLÜNÜN İMZASI 

ADI – SOYADI  

 

TARİH  

 AÇIKLAMALARI YAPAN ARA�TIRMACININ İMZASI 

ADI - SOYADI  

 

TARİH  

ONAM ALMA İ�LEMİNE TANIKLIK EDEN KURUM 
YETKİLİSİNİN 

İMZASI 

ADI - SOYADI  

 

TARİH  

 

Not: Araştırma sonrasında elde edilen sonuçlara yönelik bilgi almak 
isterseniz, bizimle iletişim kurabilirsiniz. 

Uzman Psikolog Ilgın Gökler 

Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü 

Tel:  

e-posta: 


