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Introduction: In our study, the effect of autism spectrum disorder (ASD) 
on the internalized stigma perception, symptoms of depression and 
anxiety and the quality of life is investigated in the mothers of children 
with this disorder.

Methods: Our research includes 69 patients who applied to Dicle 
University Medical School Hospital Child and Adolescent Psychiatry 
Department polyclinic between April 20-December 25, 2017  and were 
followed-up at least 6 months with ASD diagnosis. Socio-demographic 
data form assessing the personal and familial characteristics of the 
patients were filled out by the clinician. Patients’ mothers were applied 
Beck Depression Scale (BDS), Beck Anxiety Scale (BAS), Internalized 
Stigma of Mental Illness (ISMI) Scale and Autism Quality of Life 
Questionnaire - Parent Version (AQoLQPV).

Results: Of the 69 patients participated in the study, 58 patients were 
boys (84%) and 11 patients were girls (16%) and the mean age was  
4,5±1,3 years. Perception of internalized stigma, depression and 
anxiety symptoms of the patients’ mothers were detected as moderate. 
Patients’ mothers’ quality of life and life satisfaction score were found 
to be low. A significant positive relationship was found between the 

internalized stigma perception and the symptoms of anxiety and 
depression. A significant positive correlation was detected between the 
anxiety symptoms and the depression symptoms. A significant negative 
relationship was found between internalized stigma perception, 
symptoms of anxiety and depression and mother quality of life sub-
scale, sub-scale of how the autism-specific challenges are perceived as 
problems by the parents and life satisfaction score

Conclusion: With this study it was detected that as the education level of 
the mothers of the children followed-up with autism diagnosis increased, 
their internalized stigma perception decreased. It was demonstrated that 
there was a significant positive relationship between the internalized 
stigma perception and the symptoms of anxiety and depression in 
mothers. It was also detected that as the mothers’ internalized stigma 
perception increased, their quality of life decreased. Investigating the 
internalized stigma perception, symptoms of anxiety-depression and 
quality of life of the mothers of the children diagnosed with autism, our 
study emphasizes the necessity for handling these problems.
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ABSTRACT

Amaç: Çalışmamızda, otizm spektrum bozukluğunun (OSB), bu bozukluğa 
sahip çocukların annelerinde içselleştirilmiş damgalanma algısı, depresyon, 
anksiyete belirtileri ve yaşam kalitesi üzerine etkisi araştırılmıştır.

Yöntem: Araştırmamız, 20 Nisan-25 Aralık 2017 tarihleri arasında, Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı polikliniğine başvuran ve OSB tanısı ile en az 6 ay süreyle 
takip edilen 69 hastadan oluşmaktadır. Hastaların bireysel ve ailesel 
özelliklerini değerlendiren sosyodemografik veri formu klinisyen 
tarafından dolduruldu. Hastaların annelerine Beck Depresyon Ölçeği 
(BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş 
Damgalanma Ölçeği (RHİDÖ) ve Otizmde Yaşam Kalitesi Anketi-Ebeveyn 
Sürümü (OYKAES) uygulandı.

Bulgular: Araştırmada bulunan 69 hastanın 58’i erkek (%84), 11’i kız 
(%16) çocuktu ve yaş ortalaması 4,5±1,3 yıl idi. Hastaların annelerinin 
içselleştirilmiş damgalanma algısı, depresyon ve anksiyete belirtilerinin 
orta düzeyde olduğu saptandı. Hastaların annelerinin yaşam kalitesi ve 
yaşam memnuniyeti puanları düşük bulundu. İçselleştirilmiş damgalanma 

algısı ile anksiyete ve depresyon belirtileri arasında anlamlı pozitif ilişki 
saptandı. Anksiyete belirtileri ile depresyon belirtileri arasında anlamlı 
pozitif korelasyon tespit edildi. İçselleştirilmiş damgalanma algısı, anksiyete 
ve depresyon belirtileri ile anne yaşam kalitesi alt ölçeği, otizme özgü 
güçlüklerin ebeveyn tarafından nasıl sorun olarak algılandığı alt ölçeği ve 
yaşam memnuniyeti puanı arasında anlamlı negatif ilişki olduğu saptandı.

Sonuç: Bu çalışmayla otizm tanısıyla takip edilen çocukların annelerinin 
eğitim düzeyi arttıkça içselleştirilmiş damgalanma algısının azaldığını 
saptadık. Annelerdeki damgalanma algısı ile anksiyete ve depresyon 
belirtileri arasında anlamlı pozitif ilişki olduğunu gösterdik. Annelerin 
içselleştirilmiş damgalanma algısı arttıkça yaşam kalitesinin düştüğünü 
saptadık. Bizim çalışmamız; çocuğunda otizm tanısı olan annelerin 
içselleştirilmiş damgalanma algısı, anksiyete-depresyon belirtileri ve 
yaşam kalitesini araştıran bir çalışma olarak bu sorunların ele alınması 
gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Otizm, annede damgalanma algısı, depresyon, 
anksiyete
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GİRİŞ
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), doğuştan gelen ve erken çocukluk 
dönemin de belirtileri gözlenen nörogelişimsel bir bozukluktur. 
Toplumsal iletişim ve etkileşimde eksikliklerin yanı sıra sınırlı-yineleyici 
davranış örüntüleri olan otizm, erken gelişim evresinde başlamakta olup, 
toplumsal işlevsellik alanlarında belirgin bir bozulmaya neden olmaktadır 
(1). Otizmi olan bir çocuk, tanının belirsizliği, bozukluğun ciddiyeti ve 
süresi, çocuğun sosyal kurallara uyma eksikliği de dahil olmak üzere 
birçok nedenden dolayı ailede ciddi düzeyde anksiyete yaratmaktadır (2).

Damgalama (stigmatization), toplum içinde yaşayan kişilerin o toplumun 
“normal” saydığı ölçülerin dışında kalması nedeniyle, diğer insanlar 
tarafından, o kişilere saygınlığını azaltıcı davranışlarda bulunulmasıdır. 
Damgalama kuramını ilk kez Amerikalı bir sosyolog olan Goffman ortaya 
koymuştur (3). İçselleştirilmiş damgalama, toplumun sahip olduğu 
damgalayıcı görüşlerin hasta kişi tarafından da benimsenmesidir (4). 
İçselleştirilmiş damgalama, kişilerin yaşamlarında deneyimledikleri 
duygu, düşünce, inanç ve korkular ile başkalarına karşı tehlikeli olduğu 
ya da kendi yaşamını yönetmede yetersiz olduğu şeklindeki inançlarını 
içermektedir. İçselleştirilmiş damgalama ya hastalık belirtilerini 
kötüleştirerek ya da iyileşme dönemini uzatarak hastalara büyük oranda 
zarar verebilmektedir (5). Damgalanma yaşayan kişiler hastalığından 
utanma, kendini yetersiz hissetme, sosyal ortamlardan kaçınma 
gibi nedenlerle kendilerini değersizleştirmekte, reddedilme korkusu 
yaşamakta, ümitsizliğe düşmekte ve öz güvenlerini kaybetmektedirler. 
OSB yalnızca bireyde değil bakıcılar üzerinde de büyük etkiye sahiptir 
(6). Psikiyatrik hastalığı olan bir kişinin aile üyeleri, sosyal ortamlardan 
kaçınabilir, hastalıklarını saklamak için zaman ve enerjilerini tüketebilir, 
işyerinde ayrımcılığa maruz kalabilir veya eve bağlı yaşayabilirler (7).

OSB’li çocukların hiperaktiviteleri, duygu durum sorunları, uyku ve 
yeme düzenindeki bozukluklar, takıntıları ve zorlayıcı davranışları, 
kendini yaralamaya yönelik davranışları ebeveyn-çocuklar ilişkisini 
güçleştirmektedir (8). Aile bu tür bulgular ve güçlüklerin getirdiği bakım 
yükü nedeniyle, aile üyeleri arasındaki ilişki kalitesinin düşmesi, eğitim 
sorunları, finansal zorluklar ve gelecek kaygısı gibi durumlar yaşamaya 
başlar. OSB’li çocukların duygusal ve davranışsal problemleri ile 
ebeveynlerinin anksiyete ve depresyon düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 
vardır (9). Çocukların kronik maternal depresyona maruziyeti, çocuklarda 
daha fazla bilişsel ve duygusal sorunlarla ilişkilendirilir; çünkü depresyon, 
annenin zamanla duyarlı ve tutarlı bir şekilde yanıt verme becerisine 
müdahale etmektedir. Annedeki ruhsal sorunların, otizmli çocuklar için 
hem klinik temelli hem de ebeveyn aracılı erken müdahale programlarına 
uyulmamayla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Annelik depresyonunun, daha 
yüksek çocuk istismarı ve ihmal oranlarıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu 
nedenle, depresyonu olan annelere erken teşhis koymak ve zamanında 
tedavi etmek hem çocuğun hem de annenin genel hastalık sonuçlarını 
iyileştirmede büyük önem taşımaktadır (10). Yapılan başka bir çalışmada 
ebeveynlerin ev dışında yapılan etkinliklere katılmaktan kaçındıkları 
belirtilmiştir. Bunun sebebi olarak ebeveynlerin dikkatlerinin sürekli 
otizmli çocuğunun üzerinde olması ve başkalarının çocuğun davranış 
problemlerini anlamadığını düşündükleri gösterilmiştir (11).

OSB’ye yönelik ailelerde depresyon, anksiyete belirtileri için birçok 
çalışma yapılmış olmakla birlikte annelerin içselleştirilmiş damgalama 
tutumları ve yaşam kalitesi algısı ile ilgili çalışmalar görece azdır. Bu 
nedenle bu çalışma çocuğunda otizm tanısı olan annelerin içselleştirilmiş 
damgalama algısı, depresyon-anksiyete belirtileri ve yaşam kalitesi 
arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM
Araştırmanın Örneklemi
Araştırmamız, 20 Nisan-25 Aralık 2017 tarihleri arasında, Dicle Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
polikliniğine daha önce başvuran ve en az 6 ay süreyle OSB tanısı ile takip 
edilen 69 hastadan oluşmaktadır. Hastalar DSM-5 tanı ölçütlerine göre 
tekrar OSB tanısı açısından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme 
sonucu OSB tanısı kesinleşen çocukların anneleri çalışmanın amacı, 
görüşmenin süresi gibi konular hakkında sözel olarak bilgilendirilmiş, ek 
olarak tüm olgulara yazılı aydınlatılmış onam formu verilmiş ve yalnızca 
gönüllü olanlar çalışmaya dâhil edilmiştir.

Araştırmanın Etik İzni
Çalışmanın etik kurul izni Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel 
Olmayan Klinik Etik Kurulu’ndan 17.04.2017 tarihli ve 85 numaralı karar 
ile onaylanmıştır.

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları
Çeşitli sosyodemografik bilgilerle birlikte, çalışmamız içselleştirilmiş 
damgalanma, depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesini değerlendirmek 
için dört geçerli ve güvenilir ölçek içermektedir. Araştırma verilerinin 
toplanmasında hastaların ve ebeveynlerinin bireysel, ailesel ve has talıkla 
ilgili özelliklerine yönelik sosyodemografik veri formu, Beck Depresyon 
Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Ruhsal Hastalıklarda 
İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği (RHİDÖ) ve Otizmde Yaşam Kalitesi 
Anketi-Ebeveyn Sürümü (OYKAES) kullanıldı.

Sosyodemografik veri formu
Hastaların ve ebeveyninin sosyodemografik özelliklerini, hastaların 
geçmiş öyküsünü, hastalığa eşlik eden komorbid hastalıkları ve ilaç 
tedavilerini içeren toplam 35 soru bulunmaktadır.

Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği 
(RHİDÖ)
RHİDÖ Boyd-Ritsher ve ark. (2003) tarafından geliştirilmiş olup 29 
maddeden oluşmaktadır. İçselleştirilmiş damgalanmayı değerlendiren 
bir öz-bildirim ölçeğidir. Ölçekte; “yabancılaşma” (1,5,8,16,17,21), 
“kalıp yargıların onaylanması” (26,10,18,19,23,29), “algılanan ayrımcılık” 
(3,15,22,25,28), “sosyal geri çekilme” (4,9,11,12,13,20), “damgalanmaya 
karşı direnç” (7,14,24,26,27) olarak beş alt ölçek vardır. Ölçekteki maddeler, 
“kesinlikle aynı fikirde değilim” (1 puan),”aynı fikirde değilim” (2 puan), 
“aynı fikirdeyim” (3 puan), “kesinlikle aynı fikirdeyim” (4 puan) şeklinde 
dörtlü likert tipi olarak yanıtlanmaktadır. Damgalanmaya karşı direnç 
alt ölçeğinin maddeleri (madde; 7, 14, 24, 26, 27) ters hesaplanmaktadır. 
RHİDÖ toplam puanı 4 ile 91 arasında değişmekte olup ölçek kesme puanı 
bulunmamaktadır. Yüksek puanlar kişinin içselleştirilmiş damgalanmasının 
daha yüksek olduğunu göstermektedir (12). Ölçeğin Türkçe geçerlilik 
güvenilirliği Ersoy ve Varan (2007) tarafından yapılmıştır. Zismani-İlani ve 
ark. (2013) çalışmalarında yapıldığı gibi ölçekteki bireysel ifadeler, kızımın 
ya da oğlumun kelimeleri değiştirilmiştir. Örneğin ‘Ruhsal hastalığım olması 
hayatımı berbat etti.’ yerine “Kızımın ya da oğlumun ruhsal hastalığının 
olması hayatımı berbat etti.’ şeklinde değiştirilmiştir (13).

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)
Beck ve ark. (1961) tarafından bireylerin depresif düzeylerini belirlemek 
amacıyla tasarlanmış bir öz bildirim ölçeğidir. Depresyon riskini ve 
depresif belirtilerin düzeyini belirlemektedir. Toplam 21 madde içeren 
bu form, dörtlü Likert tipi ölçüm sağlar. Her madde 0–3 arasında giderek 
artan puan alır ve bu puanlar toplanır. Toplam puanın yüksek olması 
depresyon şiddetinin yüksek olduğunu gösterir. Ölçekten alınabilecek 
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puanlar 0–63 arasında değişmektedir. 0–9 puan minimal depresyonu, 
10–16 puan hafif depresyonu, 17–29 puan orta depresyonu ve 30–63 
puan şiddetli depresyonu göstermektedir (14). Ölçeğin Türkçe geçerlilik 
ve güvenirlilik çalışmaları Hisli (1988; 1989) tarafından yapılmıştır. Bu 
çalışmada kesme puanı 17 olarak belirlenmiştir (15).

Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ)
Aaron T. Beck tarafından oluşturulan bir testtir. 21 seçmeli sorudan oluşan 
bu test kişide ansiyete şiddetini ölçmekte kullanılan uluslararası geçerliliği 
olan bir araç olarak kabul edilir. Beck anksiyete ölçeğinde işaretlenen 
her şıkkın bir puanı vardır. Sorulara verilen yanıtlar; hiç 0 puan, hafif 1 
puan, orta 2 puan ve ciddi 3 puan olarak değerlendirilmektedir. Ölçekten 
alınan puanın yüksekliği, bireyin yaşadığı anksiyetenin şiddetini gösterir. 
Ölçekten alınan 0–7 puan minimal düzeyde anksiyete belirtileri, 8–15 
puan hafif düzeydeki anksiyete belirtileri, 16–25 puan orta düzeyde 
anksiyete belirtileri, 26–63 puan şiddetli düzeyde anksiyete belirtileri 
olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’de geçerlik ve güvenirliği Ulusoy ve 
ark. (1998) tarafından yapılmıştır (16).

Otizmde Yaşam Kalitesi Anketi-Ebeveyn Sürümü (OYKAES)
Eapen ve ark. tarafından 2014 yılında OSB’li çocukların ebeveynlerinin 
yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. 2–18 yaş 
arasındaki OSB’li çocukların ebeveynleri tarafından 5’li likert sistemine 
göre puanlanmaktadır. Ölçek A ve B olmak üzere iki ayrı bölümden 
ve sonunda yaşam memnuniyeti değerlendiren puanlama kısmından 
oluşmaktadır. A bölümü yaşam kalitesi alt ölçeğidir ve 28 maddede 
ebeveynin son 4 haftadaki yaşam kalitesini sorgulamaktadır. B bölümü 
ise OSB belirtilerinin ebeveyn üzerindeki etkisini değerlendiren alt 
ölçektir ve 20 maddede otizme özgü güçlüklerin ebeveyn tarafından nasıl 
sorun olarak algılandığı sorgulanmaktadır. Yaşam memnuniyeti kısmında 
anneler 0 ile 10 arasında yaşam memnuniyetini değerlendirmiştir. 0 “hiç 
memnun değilim” ve 10 “son derece memnunum” olarak belirlenmiştir 
(17). Yüksek puan, çocuklarının OSB ile ilişkili davranışları için anne-
babaların daha az sorun yaşadığını göstermektedir. Ölçekten alınabilecek 
puan 48–240 arasındadır; ancak her bölümün ayrı ayrı puanlanması 
ve kullanılması önerilmektedir. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenilirlik 
çalışması 2016 yılında Gürbüz ve ark. tarafından yapılmıştır (18).

Araştırmanın Uygulanması
Çocuk ve anne ile ayrıntılı bir klinik görüşme yapılmıştır. Yapılan 
psikiyatrik muayenenin ardından sosyodemografik veri formu klinisyen 
tarafından doldurulmuştur. Anneye Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck 
Ansiyete Ölçeği (BAÖ), Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma 
Ölçeği (RHİDÖ) ve Otizmde Yaşam Kalitesi Ölçeği-Ebeveyn Sürümü 
verilmiştir. Ölçekleri dolduramayacak anneler klinisyen eşliğinde ölçekleri 
doldurmuştur.

Verilerin İstatistiksel Analizi
Verilerin istatistiksel analizi SPSS 24.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois) 
programı kullanılarak yapıldı. Sayısal değişkenlerin normal dağılıma 
uyup uymadığı Kolmogorov-Smirnov testiyle saptandı. Normal dağılım 
gösteren sürekli ölçüm değişkenlerini ortalama (standart sapma) 
şeklinde, normal dağılıma uymayanlar ise median (min-max) şeklinde 
ifade edildi. Kesikli değişkenlerde yüzdeler hesaplandı ve o şekilde verildi. 
İki grup arasında sayısal değişkenler karşılaştırılırken Student T testi veya 
Mann Whitnet U testi kullanıldı. Kategorik veriler kıyaslanırken Ki-kare 
testi kullanıldı. Ölçüm değişkenleri arasında korelasyon olup olmadığı 
normal dağılım gösterenler için Pearson’un korelasyon testiyle, normal 
dağılıma uymayanlar için Spearman korelasyon testiyle araştırıldı ve 
korelasyon katsayıları (r) hesaplandı. Önem kontrolleri yapıldı. Korelasyon 
katsayılarının önem kontrolleri student’s t testiyle test edildi. İstatistiksel 
önemlilik düzeyi (çift yönlü) α<0,05 olarak alındı.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Çalışmanın tek merkezde yapılması, örneklem sayısının az olması 
nedeniyle araştırma sonuçlarının evrene genellenememesi ve ailenin 
en önemli bir diğer bireyi olan babalardan veri toplanamaması 
araştırmamızın sınırlılığını oluşturmaktadır. Ayrıca yapılandırılmış bir 
ölçek olan Ruhsal Hastalıkların İçselleştirilmiş Damgalanması Ölçeği 
(RHİDÖ)’nde çalışmanın amacına uygun olarak yapılan ifade değişiklikleri 
ölçek puanlarında etkili olabilmektedir.

BULGULAR
Çocukların Sosyodemografik Özellikleri
Çalışmamız 69 OSB tanısı alan çocukların anneleriyle yapıldı. Hastaların 
hepsi DSM-5 kriterlerine göre en az 6 ay boyunca OSB tanısı ile takip 
edilmekteydi.

Araştırma grubundaki hastaların sayısı 69 idi. Hastaların yaşları minimum 
2, maksimum 6 yaş arasında olup yaş ortalaması 4,49±1,302 olarak 
saptandı. Çalışmada yer alan hastalar cinsiyetlerine göre incelendiğinde; 
69 çocuktan 58 (%84,1)’i erkek, 11 (%15,9)’i kız olarak saptandı. Erkek/kız 
oranı 5,27 olarak bulundu. Hastaların okul düzeyi olarak 35 (%50,7)’inin 
okula gitmediği, 28 (%40,6)’sinin anaokulu ya da kreşe gittiği, 6 (%8,7)’sının 
ilkokula devam ettiği saptandı. Hastaların 52 (%75,4)’sinin özel eğitim 
aldığı, 17 (%24,6)’sinin özel eğitim almadığı öğrenildi.

Hastaların kardeş özellikleri incelendiğinde; minimum 1, maksimum 
11 kardeş olduğu, ortalama 4,49±1,3 olduğu saptandı. Hastaların 18 
(%26,1)’i 1. çocuk, 33 (%47,8)’ü 2. çocuk, 10 (%14,5)’unun 3. çocuk olduğu 
ve 8 (%11,6)’inin ise daha küçük kardeş olduğu saptandı. Çalışmadaki 
hastaların 16 (%23,2)’sinin sürekli bir ilaç tedavisi aldığı öğrenildi. İlaç 
tedavisi alanların 10 (%14,5)’u antipsikotik, 2 (%2,9)’si metilfenidat, 
10 (%1,9)’u vitamin ve 5 (%7,3)’i başka grup ilaç ve alternatif tedavi 
yöntemlerini kullanıyordu.

Hastaların Ailelerinin Sosyodemografik Özellikleri
Hastaların anne-babalarının yaşları incelendiğinde; babaların yaşlarının 
minimum 26, maksimum 71, ortalama 37,13±6,66 olduğu; annelerin 
yaşlarının minimum 22, maksimum 47, ortalama 32,72±5,69 olduğu 
saptandı. Hastaların anne ve babalarının eğitim düzeyi incelendiğinde; 
babaların 3 (%4,3)’ünün okur-yazar olmadığı, 3 (%4,3)’ünün okur-yazar 
olduğu, 17 (%24,6)’sinin ilkokul mezunu, 12 (%17,4)’sinin ortaokul 
mezunu, 9 (%13,0)’unun lise mezunu, 25 (%36,2)’inin üniversite mezunu 
olduğu saptandı. Annelerin ise 12 (%17,4)’sinin okur-yazar olmadığı, 
3 (%4,3)’ünün okur-yazar olduğu, 19 (%27,5)’unun ilkokul mezunu, 10 
(%14,5)’unun ortaokul mezunu, 11 (%15,9)’inin lise mezunu, 14 (%20
,3)’ünün üniversite mezunu olduğu saptandı. Hastaların 25 (%36,2)’inin 
anne-babası arasında akrabalık olduğu, bunların da 16 (%23,2)’sında 1. 
derece akrabalık, 8 (%11,6)’inde 2. derece akrabalık bağı olduğu saptandı.

Ölçek Toplam Puanları
Yapılan ölçeklerin puanları hesaplandığında; RHİDÖ toplam ortalama 
58,93±14,067 puan; BDÖ toplam puanı ortalama 14,41±10,932 puan; 
BAÖ toplam puanı ortalama 13,93±13,120 puan olarak saptandı. OYKAES 
Bölüm A (Ebeveyn yaşam kalitesi) toplam puanı ortalama 90,06±17,580 
puan; Bölüm B (otizme özgü güçlüklerin ebeveyn tarafından nasıl sorun 
olarak algılandığı) toplam puanı ortalama 68; 16±17,596 puan; ebeveynin 
yaşam memnuniyeti ortalama 6,17±2,612 puan olarak saptandı.

RHİDÖ alt ölçekleri değerlendirildiğinde; yabancılaşma alt ölçeği 
ortalama 11,57±3,692 puan; kalıp yargıların onaylanması alt ölçeği 
ortalama 13,61±4,159 puan; algılanan ayrımcılık ortalama 10,70±3,512 
puan; sosyal geri çekilme ortalama 11,52±4,161 puan; damgalamaya karşı 
direnç ortalama 12,14±3,145 puan olarak saptandı
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Annelerin BDÖ toplam puanı değerlendirildiğinde 25 (%36,2)’inde 
minimal düzeyde depresif bozukluk, 21 (%30,4)’inde hafif düzeyde 
depresif bozukluk, 17 (%24,6)’sinde orta düzeyde depresif bozukluk, 6 
(%8,7)’sında ağır düzeyde depresif bozukluk olduğu saptandı. Annelerin 
BAÖ toplam puanı değerlendirildiğinde 30 (%43,5)’unda minimal düzeyde 
anksiyete, 8 (%11,6)’inde hafif düzeyde anksiyete, 24 (%34,8)’ünde orta 
düzeyde anksiyete, 7 (%8,7)’sinde ağır düzeyde anksiyete olduğu saptandı. 
Ölçeklerin toplam puanları Tablo 1’de gösterilmiştir.

Pearson Korelasyon Analizi
Hastanın sosyodemografik özellikleri ve komorbiditelerinin RHİDÖ, 
BDÖ ve BAÖ toplam puanları arasındaki Pearson korelasyon analizinde; 
hastanın yaşı ve annenin yaşı ile ölçek toplam puanları arasında anlamlı 
fark saptanmadı (p>0,05). Annenin eğitimi ile RHİDÖ toplam puanı 
arasında anlamlı fark saptanırken (r=-0,325**; p=0,006); annenin eğitimi 
ile BDÖ ve BAÖ toplam puanı arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). 
Hastanın özel eğitim alması ile RHİDÖ toplam puanı arasında anlamlı 
fark saptanırken (r=0,243*; p=0,045); özel eğitim alması ile BDÖ ve BAÖ 
toplam puanı arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).

RHİDÖ toplam puanı ile BDÖ, BAÖ ve OYKAES Bölümleri arasındaki 
Pearson korelasyon analizinde; BDÖ toplam puanı ile RHİDÖ toplam 
puanı (r: 0,628**; p<0,001) ve BAÖ toplam puanı ile RHİDÖ toplam puanı 
(r: 0,400**; p: 0,001) arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı. OYKAES 
Bölüm A toplam puanı ile RHİDÖ toplam puanı (r:-0,463**; p<0,001), 
OYKAES Bölüm B toplam puanı ile RHİDÖ toplam puanı (r:-0,464**; 
p<0,001) ve OYKAES yaşam memnuniyeti puanı ile RHİDÖ toplam puanı 
(r:-0,506**; p<0,001) arasında anlamlı negatif korelasyon saptandı.

BDÖ ve BAÖ toplam puanları ile OYKAES bölümleri arasındaki Pearson 
korelasyon analizinde; BDÖ ile OYKAES Bölüm A toplam puanı  
(r:-0,603**; p<0,001), Bölüm B toplam puanı (r:-0,268*; p= 0,026) ve yaşam 

memnuniyeti skoru (r=-0,655**; p<0,001) arasında pozitif korelasyon 
saptandı. BAÖ ile OYKAES Bölüm A toplam puanı (r=-0,591**; p<0,001) 
ve yaşam memnuniyeti puanı (r=-0,451**; p<0,001) arasında pozitif 
korelasyon saptanırken, BAÖ ile OYKAES Bölüm B toplam puanı arasında 
anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). BDÖ toplam puanı ile BAÖ toplam 
puanı arasındaki Pearson korelasyon analizinde iki ölçek toplam puanı 
arasında pozitif korelasyon saptandı (r=0,689**, p<0,001).

OYKAES bölümleri arasındaki Pearson korelasyon analizinde; bölüm A ve 
bölüm B toplam puanı arasında (r=0,313**; p=0,009) pozitif korelasyon 
saptandı. Bölüm A toplam puanı ve yaşam memnuniyeti puanı arasında 
(r=0,640**; p<0,001) pozitif korelasyon saptandı. Bölüm B toplam puanı 
ve yaşam memnuniyeti puanı arasında (r=0,498**; p<0,001) pozitif 
korelasyon saptandı. Bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir.

TARTIŞMA
Çalışmamızda çocuğunda OSB tanısı alan 69 annenin içselleştirilmiş 
damgalanma algısı, depresif belirti düzeyi, anksiyete belirtileri ve yaşam 
kalitesi ilişkisi incelenmiş, bu hastaların annelerinin orta düzeyde 
depresyon ve anksiyete bulgularına sahip oldukları, içselleştirilmiş 
damgalama düzeyinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Annelerin 
çoğunda yaşam kalitesi puanlarının düşük olduğu ve bununla birlikte 
yaşam memnuniyeti puanlarının da düşük olduğu saptanmıştır.

Çalışmamıza katılan hastaların demografik verileri incelendiğinde; 69 
hastanın 58 (%84,1)’i erkek, 11 (%15,9)’i kız idi. OSB’nin erkeklerde 3–4 kat 
daha fazla görüldüğü genel kabul gören bir bilgi olmasına rağmen, bazı 
araştırmaların bulgularına benzer şekilde bizim araştırmamızda da erkek/
kız oranı 5,27/1 olarak daha yüksek oranda bulunmuştur (19).

Otizm etyolojisinde son zamanlarda baba yaşı üzerinde durulmaktadır. 
Yapılan meta-analizlerde OSB riskinin ebeveyn yaşıyla arttığı saptanmıştır. 

Tablo 1. Ölçeklerden alınan toplam puanlar

min max ortalama puan ± ss

RHİDÖ 36 110 58,93±14,067

BDÖ 0 56 14,41±10,932

BAÖ 0 62 13,93±13,120

OYKAES

BÖLÜM A 44 132 90,06±17,580

BÖLÜM B 30 98 68; 16±17,596

Yaşam memnuniyeti 0 10 6,17±2,612

RHİDÖ, ruhsal hastalıkların içselleştirilmiş damgalanması ölçeği; BDÖ, Beck depresyon ölçeği; BAÖ, Beck anksiyete ölçeği; OYKAES, otizmde yaşam kalitesi anketi-ebeveyn sürümü; 
ss, standart sapma. 

Tablo 2. RHİDÖ toplam puanı ile BDÖ, BAÖ ve OYKAES bölümleri arasındaki pearson korelasyon analizi

1 2 3 4 5 6

1-RHİDÖ -
r= 0,628**
p<0,001

r=0,400**
p=0,001

r=-0,463**
p<0,001

r=-0,464**
p<0,001

r=-0,506**
p<0,001

2-BDÖ -
r=0,689**
p<0,001

r=-0,603**
p<0,001

r=-0,268*
p=0,026

r=-0,655**
p<0,001

3-BAÖ -
r=-0,591**
p<0,001

r=-0,134
p=0,272

r=-0,451**
p<0,001

4-OYKAES-A - 0,313** 0,009
r=0,640**
p<0,001

5-OYKAES-B -
r=0,498**
p<0,001

6-OYKSES-YM -

*p<0,05 **p<0,01
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On bir araştırmadan elde edilen verilere göre 40–49 yaşlarındaki 
babaların <29 yaş babalara göre çocuklarının OSB riskinin 1,8 kat arttığı 
saptanmıştır. Başka bir meta-analizde de 35 yaşın üzerindeki annelerin 
30 yaş altındaki annelere göre çocuklarında OSB riskinin 1,5 kat arttığı 
belirtilmiştir. Bu iki meta-analizin sonuçları daha önceki çalışmaların 
bulgularını da doğrulamaktadır (20). Bu çalışmada da babaların yaş 
ortalaması 37,13; annelerin yaş ortalaması 32,72 olarak saptanmıştır. 
Bulgularımız; daha önceki çalışmaları desteklemekle birlikte, ileri anne ve 
baba yaşının OSB gelişiminde bir risk olduğu düşünülmüştür.

Yapılan çalışmalarda yüksek eğitim seviyesine sahip ebeveynlerin 
damgalanma algısı daha düşük bulunmuştur (21). Çalışmamızın sonucunda, 
önceki araştırmaları destekler şekilde hastaların annelerinin eğitim düzeyi 
arttıkça içselleştirilmiş damgalanma algısının azaldığı saptanmıştır.

Kinnear ve ark.’nın 502 otistik çocuğun ebeveynleriyle yaptığı bir 
çalışmada neredeyse tüm ebeveynlerin damgalama süreçleri bildirdikleri; 
çoğunun arkadaş ve ailelerinden tecrit ve dışlanma duyguları yaşadığı 
saptanmıştır (22). Bizim çalışmamızdaki annelerin çoğunluğunda da 
içselleştirilmiş damgalanma algısı yüksek bulunmuş olup damgalamanın 
önemli bir sorun olmaya devam ettiğini ileri süren diğer çalışmaların 
bulgularını desteklemektedir.

Otizmli bir çocuğu yetiştirmenin taşıdığı damgalamadan bağımsız olarak 
çocuğun otizmle ilişkili davranışlarının ebeveynin damgalanmasında 
güçlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu görülmüştür (22). Çalışmamızda 
test edilen değişkenlerden içselleştirilmiş damgalanma algısı ve otizme 
özgü güçlüklerin ebeveynlerin hayatlarını zorlayıcı hale getirmede büyük 
rol oynadığı tespit edilmiştir. OSB tanısı alan 2,649 çocuk ve kontrol 
grubunun anne ve babalarıyla yapılmış bir çalışmanın sonucunda, OSB  
olan bir çocuğun anne ve babalarının, OSB olmayan çocukların anne ve 
babalarına göre daha fazla depresyon tanısı aldıkları bulunmuştur (23). 
Yapılan başka bir çalışmada OSB’li okul öncesi çocukların annelerindeki 
duygulanım bozukluklarının prevalansı araştırılmış ve duygudurum 
bozukluklarının sıklığı %29,8 olarak saptanmıştır. Bunlar arasında majör 
depresif bozukluk %14,9 oranında görülerek en yaygın psikiyatrik bozukluk 
olduğu belirlenmiş, sonra bu bozukluğu sırasıyla uyum bozukluğu (%10,7) 
ve anksiyete bozuklukları (%3,3) takip etmiştir (10). Bizim çalışmamızdaki 
hastaların annelerinin %63,8’inde depresyon belirtileri saptanmış olup, 
bu sonuç daha önce yapılan çalışmaları desteklemektedir.

Çocukluğun ilk yılları, gelişimsel güçlüklerin sıklıkla ilk kez fark edildiği 
ve OSB tanısı alındığı karmaşık bir sürecin yaşandığı zaman dilimidir. 
Bu yüzden okul öncesi dönem, OSB’li çocukların ebeveynlerine yüksek 
düzeyde anksiyete ve depresyon riski yaratmaktadır (24). Bakım 
verenlerde yapılan çalışmalarda bakım verme yükünün depresyon belirti 
sıklığıyla ilişkili olduğu ve bakım verenlerin yaşadıkları anksiyetenin 
onların yaşayabilecekleri depresyonu arttırabildiği bildirilmiştir (25). 
Bizim bulgularımız, OSB tanılı çocuğu olan anneler arasında ebeveynlik 
anksiyete ve depresyon belirtilerin yüksek düzeylerini belgeleyen geniş 
bir araştırma grubuna katkıda bulunmaktadır.

Benson ve ark.’nın 3–7 yaş arasındaki 215 OSB tanılı çocukların 
ebeveynleriyle yaptığı çalışma sonucunda ebeveynlerde öfke, anksiyete 
ve depresif ruh halinin anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu bildirmiş; 
ebeveynin yaşadığı anksiyete, depresyon belirtileriyle orantılı bulunmuştur 
(26). Bu çalışmada hastaların annelerinin anksiyete belirtileri ile depresyon 
belirtileri arasında anlamlı bir ilişki saptanmış olup annelerde anksiyete 
düzeyi arttıkça depresyon belirtilerinin arttığı bulunmuştur.

Çalışmalarda depresyon, anksiyete ve damgalanma duygusu arasında 
genellikle pozitif bir ilişki saptanmaktadır (27). Çalışmamızda 

içselleştirilmiş damgalanma algısı yüksek olan annelerde depresyon ve 
anksiyete belirtileri yüksek oranda bulunmuştur.

Otizmli çocukların ailelerinde, daha yüksek düzeyde çocuk bakım yükü, 
çocuk bakım problemleri nedeniyle daha yüksek işten ayrılma olasılığı, 
sosyal aktivitelere ve toplum hizmetlerine daha az katılma olduğu 
gösterilmiştir (28). Çalışmamızdaki annelerin yaşam kalitesi düştükçe 
yaşam memnuniyetinin azaldığı tespit edilmiştir.

Otizmli çocuklar ile ilgili olarak, başkalarının damgalayıcı tepkileriyle 
bunaltıcı hisseden ebeveynler destekleyici gruplardan ve programlardan 
kaçınma riski altındadır (29). Bu durum çocukların eğitimini etkilemektedir. 
Çalışmamız otizmli çocukların annelerindeki içselleştirilmiş damgalanma 
algısını araştırarak bu sorunun daha detaylı bir şekilde ele alınması 
gerektiğini savunmaktadır.

Her ne kadar bugüne dek yapılan damgalama araştırmaları, özel 
ihtiyaçları olan kişileri korumak için yayınlarda önemli bir yere sahip 
olmaya başlamış olsa da, literatürde özellikle Türkiye’de OSB’li çocukların 
anneleriyle ilgili yapılan az sayıda damgalama araştırması vardır. Bizim 
çalışmamız; ülkemizde özellikle sosyokültürel seviyesi düşük olarak 
değerlendirilen bir toplulukta, çocuğunda otizm tanısı olan annelerin 
içselleştirilmiş damgalanma algısı, anksiyete-depresyon belirtileri ve 
yaşam kalitesini araştıran bir çalışma olarak bu sorunların ele alınması 
gerektiğini vurgulamaktadır.

OSB ile ilişkili damgalamanın önemli ve yaygın olduğu gözlemlenirken, 
damgalamanın aile hayatındaki bileşenlerini ve etkilerini değerlendiren 
geniş bir OSB aile populasyonunun sistematik bir şekilde incelenmesine 
ihtiyaç vardır.

SONUÇ
Bu çalışmada Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları polikliniğine başvuran ve OSB tanısı ile en az 6 süreyle 
takip edilen 69 hastanın annelerinde içselleştirilmiş damgalanma algısı, 
depresyon ve anksiyete belirtileri ile yaşam kalitesi düzeyi araştırılmıştır.

Çalışmamızdaki hastaların annelerinin orta düzeyde içselleştirilmiş 
damgalanma algısı yaşadıkları, orta düzeyde depresyon ve anksiyete 
belirtilerinin olduğu saptanmıştır. Annelerin yaşam kalitesi puanlarının ve 
yaşam memnuniyeti skorlarının düşük olduğu saptanmıştır. İçselleştirilmiş 
damgalanma algısı, anksiyete ve depresyon belirtileri arasında anlamlı 
pozitif ilişki bulunmuştur. Otizme özgü güçlüklerden dolayı annelerde 
içselleştirilmiş damgalanma algı düzeyi yüksek saptanmıştır. Annelerin 
yaşam kalitesi değerlendirildiğinde; içselleştirilmiş damgalanma algısı, 
depresyon ve anksiyete belirtileri arttıkça yaşam kalitesinin düştüğü 
saptandı. Çocuğunda otizme özgü güçlüklerin yüksek olduğu annelerin 
daha yüksek düzeyde depresyon ve anksiyete yaşadıkları belirlenmiştir. 
Çocuğunda otizme özgü güçlüklerin yüksek olduğu annelerin yaşam 
kalitesi ve yaşam memnuniyetinin düştüğü belirlenmiştir. Hastaların 
annelerinin anksiyete belirtileri ile depresyon belirtileri arasında anlamlı 
pozitif ilişki bulunmuştur.

Sonuç olarak; çocukların otizme özgü güçlüklerinin iyileştirilmesi, 
OSB’li çocuklar üzerinde olumlu bir etki yapacak, aynı zamanda bakım 
verenlerde ebeveynlikle ilgili anksiyetenin iyileştirilmesine zemin 
hazırlayacaktır. Ebeveynlik güçlüklerine odaklanan erken müdahale 
yaklaşımları, ebeveynlerin kullandıkları olumlu başa çıkma stratejilerini 
güçlendirebilir ve ebeveynin esnekliğini artırabilir. Ebeveynlerin daha 
yüksek yaşam kalitesi sonucu çocukların bakımını üstlenmeleri için başa 
çıkma becerileri de artabilir.
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Ruhsal bozukluklara yönelik toplumsal damgalama için birçok çalışma 
yapılmış olmakla birlikte ailelerin kendilerini damgalama tutumlarıyla 
ilgili çalışmalar görece azdır. Bu nedenle otizmli çocukların annelerinde 
içselleştirilmiş damgalanma, depresyon, anksiyete belirtileri ve yaşam 
kalitesinin değerlendirilmesi açısından bizim çalışmamız önemlidir.

Çalışmamızdaki hasta sayısının az olması ve sadece annelerdeki 
damgalanma, depresyon ve ankisyete belirtilerinin incelenmesi, 
yapılandırılmış bir ölçek olan Ruhsal Hastalıkların İçselleştirilmiş 
Damgalanması Ölçeği (RHİDÖ)’nde çalışmanın amacına uygun olarak 
yapılan ifade değişiklikleri ölçek puanlarında etkili olması çalışmanın 
sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Otistik bireye sahip bir ailenin tüm 
fertlerinin damgalanma algısı, depresyon ve anksiyete belirtilerinin 
incelenmesi yönünden daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.
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2018, İstanbul) sözel bildiri olarak sunulmuştur.

This study was presented as a verbal paper at the 28th National Congress of Child and 
Adolescent Mental Health and Diseases (9-12 May 2018, Istanbul).
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