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Giriş  

Engelli çocukların ailelerinin, pek çok sorunla karşı karşıya kaldıkları ve alışılması zor olan bu 

durumun, anne babaları ve yakın çevresini ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkilediği 

bilinmektedir. Bu çalışma, Nevşehir ilinde engelli çocuk ve ailelerine yönelik yapılacak iyileştirmeler 

için veri sağlanması amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.  

Gereç ve yöntem 

Çalışma, Nevşehir Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Birimi 

bünyesinde kayıtlı bulunan ve 0-18 yaş grubunda engelli çocuğu olan 193 aile ile yürütülmüştür. Etik 

kurul, kurum ve ebeveyn onamı alınarak yapılan çalışmada veriler, engelli çocuk ve ailelerinin tanıtıcı 

özellikleri ve yaşadıkları sıkıntılara yönelik oluşturulan anket formu ile toplanmış, 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi kullanılmıştır.   

Bulgular 

Çalışmada engelli çocukların; %60.6’ sının erkek, %46.1’ inin 13-18 yaş arasında, %68.4’ ünün 

normal doğumla dünyaya geldiği ve %57.0’ının engellilik tanısını doğum sonrası süreçte aldığı 

saptanmıştır. Çocukların, %15.0’ının bedensel, %50.3’ünün zihinsel, %32.6’ sının ise birden fazla 

engel türüne sahip olduğu, %67.9’unun da rehabilitasyon merkezine devam ettiği belirlenmiştir.  

Ailelerin, engelli çocuğun bakımından dolayı çoğunluğunun (%87.6) zorluk yaşadığı ve en çok 

çocuklarının hijyen gereksiniminin karşılanması, iletişim kurulması, eğitimi, gezdirilmesi, giydirilmesi 

ve yemek yedirilmesinde bu zorlukları yaşadıkları belirlenmiştir (sırasıyla; %61.7, %60.1, %59.1, 

%57.0, %52.4, %48.8). Ailelerin, engelli çocuğun bakımında zorluk yaşamasında, çocuğun cinsiyeti, 

yaş grubu ve engel türünün etkili olmadığı ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli 

olmadığı bulunmuştur (p>0.05).  

Aileler, çocuğuna engellilik tanısı konulduktan sonra, eşleri, diğer çocukları, akrabaları ve 

komşularıyla ilişkilerinin etkilendiğini ve maddi sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir (sırasıyla; %43.0, 

%54.4, %49.7, %48.7, %89.6). Ayrıca ailelerin yarıdan fazlası (%57.0) çevresindekiler tarafından 



2 

 

anlaşılmadıklarını düşünürken, çoğunluğu (%61.1) engelli bir çocuğun anne/babası olarak “üzüntü, 

burukluk, endişe” yaşadıklarını ifade etmişlerdir.   

Sonuç ve Öneriler 

Engelli çocuğa sahip olan ailelerin, çocuğun bakımında fiziksel ve emosyonel olarak zorlandıkları, aile 

içi ilişkilerinde sorun yaşadıkları, sosyal ilişkilerinin azaldığı, çocuğun engeli nedeniyle maddi 

konularda sıkıntı yaşadıkları saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, engelli çocuk ve ailelerine 

yapılan eğitim ve uygulamalarda yaşamış oldukları güçlüklerin göz önünde bulundurulması, aileye ve 

çocuğa engelleriyle yaşam konusunda uyum programları düzenlenmesi önerilebilir. 
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