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Engellilik sadece zorlukları değil, engelli çocuklara sahip aileler içinde zorluk ile beraber 

değişimi de beraberinde getirir. Dünya genelinde tüm anneler tarafından belirli bir düzeyde 

stres var olmaktadır. Fakat engelli bir çocuğu yetiştirmek böyle ebeveynlerin, günlük 

yaşantılarında daha fazla kesintiye sebep olur ve ayrıca ebeveynlik stresi ve sağlık 

problemlerinin artması daha muhtemel bir hal alır. Bu bilgiler genel itibariyle gelişmiş 



ülkelerdeki engelli çocuklara sahip aileler (özellikle zihinsel engele sahip çocuklar) üzerinde 

yapılan araştırmalardan elde edilmiştir. Dünya Sağlık Örgüt’ü tanımına göre engelliliğin 

yalnızca vücut fonksiyonunda veya yapısında olan bir problemin dışında, bunun beraberinde 

bir görevi yerine getirirken karşılaşılan zorluklar veya kısıtlamaların yaşam koşullarına 

katılım konusunda da bir sorun teşkil ettiği bilinmektedir.  

Gelişmiş ülkelerden farklı olarak gelişmekte olan ülkelerde engellilere tanınan kolaylıklar 

engele sahip olmayan insanların yaşam koşulları ile engele sahip insanların yaşam koşullarını 

eşitleyen özel ihtiyaçlar çok daha düşüktür. Engelli çocuklara sahip ebeveynlerin, iyi oluş 

durumları arasındaki bağlantılar üzerine yapılan araştırmalar bu ailelerin stres düzeylerinin 

sahip oldukları farklı koşullar öngörülerek değerlendirilmesi daha tutarlı bulguları ortaya 

koymuştur. 

 Ayrıca bu çalışmalar çocukların annelerinin özellikle günlük yaşamda karşılaştıkları 

güçlüklerin ve bazı sorunları (örneğin fiziksel veya duyusal) annelerin ruh sağlığı 

problemlerini beraberinde getirmektedir. Harekete geçilmesi gereken ilk adım, özel ihtiyaçları 

olan çocukların ve annelerinin refahına ilişkin faktörlerin belirlenmesi ve sonrasında ilgili 

sosyal politikaların geliştirilmesi, uygulanması öncelikli temeldir. Bu araştırmada özellikle 

dezavantajlı bir konumda olan fiziksel engelli 105 Türk çocuğun annelerinin bireysel rahatına 

odaklanıldı ve çocuğun sağlığı, ebeveynin stresi, sosyal destek, ve sosyoekonomik durum ile 

ilişkisi paralel bir şekilde araştırıldı.  

Bu bağlamda sonuçlar gösteriyor ki annelerin refahının (anlamlı olmadığını göstermiştir.) 

çocuğun sağlığı ile bağlantılı olduğunu fakat; ekonomik, sosyal faktörler , ve stress ile daha 

yakından ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Bulgular ,özel bakıma ihtiyacı olan bir çocuğa sahip 

olmanın zorlukları ve gelişmekte olan ülkelerdeki mevcut destek sistemleri açısından 

tartışılmaktadır. 


