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Öz   

Bu çalışma, engelli ve normal gelişim gösteren çocuğa sahip ebeveynlerin “duygusal 
sağırlık” özellikleri ve “psikolojik iyi oluşları” arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017 bahar döneminde Anadolu Üniver-
sitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde eğitimlerine devam eden engelli çocukların 
161 ebeveyni ve Eskişehir’de anasınıfına devam eden normal gelişim gösteren çocuk-
ların 165 ebeveyni olmak üzere 326 anne-baba oluşturmaktadır. Veri toplamada Kişi-
sel Bilgi Formu, Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği 
(Flourishing Scale-PİOÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzdelik de-
ğerleri, tek yönlü MANOVA ve pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kul-
lanılmıştır. Analiz sonucunda duygusal sağırlık yaygınlığı engelli çocuğa sahip ebe-
veynlerde normal gelişim gösteren çocuğa sahip ebeveynlere göre daha yüksek bu-
lunmuştur. Bunun yanında, engelli ve normal gelişim gösteren çocuğa sahip 
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ebeveynlerin duygularını tanımada zorluk (F=18.611, p˂.05, η2=.054) ve duygularını 
ifade etmede zorluk (F=19.249, p˂.05, η2=.056) duygusal sağırlık özellikleri ve psi-
kolojik iyi oluşları (F=7.779, p˂.05, η2=.023) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık olduğu bulunmuştur. Ancak bu iki grup arasında, dışsal odaklı düşünce duy-
gusal sağırlık özelliği arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ayrıca, engelli ve nor-
mal çocuğa sahip annelerin duygusal sağırlık özellikleri yükselirken psikolojik iyi 
oluşlarının azaldığı bulunmuş, babalarda ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki be-
lirlenmemiştir. Engelli çocuğa sahip ebeveynler, karşılaştıkları psikolojik zorlanmalar 
nedeniyle duygusal sağırlık özellikleri gösterebileceği ve psikolojik iyi oluşlarının dü-
şebileceği söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Duygusal sağırlık; Aleksitimi; Psikolojik iyi oluş; Engelli çocuğa 
sahip ebeveynler; Duyguları ifade etme. 

 

An Investigation of the Alexithymia Levels and the  

Flourishing Levels of Parents with Disabled Children 

 

Abstract  
The purpose of this study is to investigate the relationship between the 
alexithymia levels and the flourishing levels of parents having children 
with a normal development and of those having disabled children. The 
study group consists of 326 parents. Of the participants, 161 were pa-
rents of disabled children attending Anadolu University Research Ins-
titute for Individuals with Disabilities in the spring semester of 2017 
and 165 were parents of children with a normal development attending 
nursery classes of schools affiliated with the Republic of Turkey Mi-
nistry of National Education. The research data were collected through 
personal information form, Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) and 
Flourishing Scale (FS). The data were analyzed based on frequency and 
percentage values, one-way MANOVA, and Pearson’s product-mo-
ment correlation coefficient statistics. The analysis results indicate that 
alexithymia is more common among the parents of disabled children 
compared to the parents of children with a normal development. In ad-
dition, significant differences were found between the parents of disab-
led children and the parents of children with a normal development in 
terms of the “difficulty identifying feelings” (F=18.611, p˂.05, 
η2=.054) and “difficulty describing feelings” (F=19.249, p˂.05, 
η2=.056) sub-dimensions of TAS-20 and flourishing (F=7.779, p˂.05, 
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η2=.023). However, no significant difference was determined between 
the two groups in terms of the “externally oriented thinking” sub-di-
mension. Moreover, it was found out that while the mothers having both 
disabled and healthy children have increased alexithymia and decreased 
flourishing, no statistically significant relationship was detected 
between them for the fathers having both disabled and healthy children. 
It can be said that due to the psychological problems experienced, the 
parents having disabled children may display alexithymic characteris-
tics and have less flourishing.  
Keywords: Alexithymia; Flourishing; Parents with disabled children; 
Expression of emotions. 

Extended Summary 
Purpose 

Alexithymia refers to having difficulty in expressing emotions (Sifneos, 
1991). It is reported that alexithymic individuals have poor imaginations (Tay-
lor, Bagby and Parker, 1997) and have difficulty in communicating with oth-
ers (Sifneos, 1991), in identifying and expressing their emotions, and in con-
crete thinking (Koçak, 2002). Also, individuals may display alexithymic atti-
tudes when they have psychological problems (Cole, 1991; Son et. al., 2012; 
Wrana, Bruder, Thomas, Lane ve Köhle, 2005). Psychologic alexithymia is a 
situation that may emerge following traumatic and stressful life events and 
continues for a while (Freyberg, 1977). The people with this sort of alexi-
thymia keep their positive emotions in the background and are heavily sur-
rounded by negative emotions (Sifneos, 1991; Taylor, 1994). Having a disa-
bled child is considered to be a traumatic event on its own (Ardıç, 2013; Küçük 
and Alemdar, 2017; Xiang et. al., 2017). Parents having disabled children may 
have intense anxiety and stress and as a result fall into depression. There is a 
strong relationship between alexithymia and anxiety, depression, and intense 
stress that the parents of disabled children often experience (Al-Eithan, Juban 
and Robert, 2012). The level of alexithymia, which can be identified with neg-
ative experiences, affects the individual’s flourishing as well. Flourishing re-
fers to the capability of individuals to turn to their own needs in the face of 
challenging events experienced, to realize themselves, and to try to make their 
lives meaningful (Diener et. al., 2010). In this regard, it can be said that parents 
having disabled children can alleviate the intensity of their possible psycho-
logical problems and negative emotions by turning to their own needs. At this 
point, it is very important for parents to identify and express their emotions. 
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The purpose of the present study is to investigate the relationship be-
tween the alexithymia levels and the flourishing levels of parents having chil-
dren with a normal development and of those having disabled children. To this 
end, an attempt was made to answer the below-mentioned questions: 

1. How common is alexithymia among parents having children with a 
normal development and those having disabled children?  

2. Is there a significant difference between the alexithymia levels and 
the flourishing levels of parents having children with a normal de-
velopment and of those having disabled children?  

3. Is there a relationship between the alexithymia levels and the flour-
ishing levels of parents having both healthy and disabled children? 

Method 
Relational survey model was used in the study. The study group con-

sists of 326 parents. Of the participants, 161 (97 mothers and 64 fathers) were 
parents of disabled children attending Anadolu University Research Institute 
for Individuals with Disabilities in the spring semester of 2017 and 165 (113 
mothers and 52 fathers) were parents of children with a normal development 
attending nursery classes of schools affiliated with the Republic of Turkey 
Ministry of National Education. The research data were collected through To-
ronto Alexithymia Scale (TAS-20), Flourishing Scale (FS), and personal in-
formation form. The data were analyzed based on frequency and percentage 
values, one-way MANOVA, and Pearson’s product-moment correlation coef-
ficient statistics. 

Results 
The prevalence of alexithymia was found to be 24.2% among the par-

ents with disabled children and 8.5% among the parents having children with 
a normal development. The prevalence of alexithymia was determined to be 
20.8% among the mothers with disabled children, 52.8% among the fathers 
with disabled children, 7.5% among the mothers having children with a nor-
mal development, and 18.9% among the fathers having children with a normal 
development. According to the results of one-way MANOVA, there is a sig-
nificant difference between the flourishing levels and the mean scores ob-
tained from the sub-dimensions of TAS-20 of the parents having disabled chil-
dren and of the parents having children with a normal development (λ=.911, 
F=7.859, p˂.05). Lastly, while a negative correlation was found between the 
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flourishing levels and the alexithymia levels of the mothers having both disa-
bled and healthy children, no statistically significant difference was detected 
between the flourishing levels and the mean scores obtained from the sub-
dimensions of TAS-20 of the fathers having both disabled and healthy chil-
dren. 

Discussion and Conclusion 
The research findings indicate that alexithymia is more common among 

the parents with disabled children compared to the parents having children 
with a normal development. This may be because encountering an unexpected 
situation like having a disabled child leads to some changes in their lives and 
causes certain psychological problems. The findings also show that alexi-
thymia is more common among fathers compared to mothers in case of having 
both disabled and healthy children. However, expression of emotions should 
be considered along with cultural factors (Mesquita, 2001; Planalp, 1999). It 
should be noted that due to gender roles arising from cultural factors, men may 
tend to hide their emotions resulting from their psychological problems. 

Based on the research findings, it can also be said that there are signif-
icant differences between the parents of disabled children and the parents of 
children with a normal development in terms of the “difficulty identifying 
feelings” and “difficulty describing feelings” sub-dimensions of TAS-20 and 
flourishing. The difference between the two groups in terms of alexithymic 
characteristics may be a result of the confrontation of the parents having dis-
abled children with a traumatic life event. The difference between the groups 
in terms of flourishing may result from the fact that the parents with disabled 
children consider the needs of their children rather than their own needs as a 
life purpose. 

Lastly, a negative correlation was detected between the alexithymic lev-
els and the flourishing levels of the mothers having both disabled and healthy 
children. However, no significant correlation was identified between the alex-
ithymic levels and the flourishing levels of the fathers having both disabled 
and healthy children. This may be revealing that the alexithymic characteris-
tics of fathers are affected by cultural factors besides depression, anxiety, 
stress, and traumatic life events. It can be said that alexithymia is associated 
with depression and anxiety; psychological problems such as depression and 
anxiety can be experienced by mothers more (Al-Eithan, Juban and Robert, 
2012) and thus alexithymic characteristics are observed in mothers more.   
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Giriş 
Ebeveynler hayatlarına yeni bir üyenin katılacağını öğrendikleri andan 

itibaren olumlu hayaller kurabilirler. Ancak çocuğun herhangi bir engeli ol-
duğunu öğrendikten sonra ebeveynlerin olumlu hayallerinin yerini hayal kı-
rıklıkları alabilir. Çocukla ilgili beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalmak 
her ebeveyn için zor olabilmekte ve olumlu duyguların yerini olumsuz duy-
gulara bırakmasıyla psikolojik zorlanmalarla karşılaşabilmektedirler. Ebe-
veynler, yaşamlarını çocuklarının iyileşmesine adayabilir ve kendi ihtiyaçla-
rını ihmal edebilirler. Nitekim ebeveynler, olumsuz duyguları yoğun olarak 
yaşamalarına rağmen duygularını tanımlamakta ve ifade etmekte zorluk çeke-
bilirler. 

Duyguları ifade etmekte zorluk yaşama “Duygusal Sağırlık (Aleksi-
timi)” kavramıyla ifade edilmektedir (Sifneos, 1991). Aleksitimik bireylerin, 
hayal dünyalarının zayıf olduğu (Taylor, Bagby ve Parker, 1997), başkalarıyla 
iletişime geçmekte zorlandıkları (Sifneos, 1991), duyguları tanımakta, aktar-
makta ve somut düşünmede güçlük yaşadıkları görülmektedir (Koçak, 2002). 
Duygusal sağırlık, psikosomatik hastalara ait bir kavram olarak doğmasına 
rağmen günümüzde ruhsal ve fiziksel hastalıklarda (Pedrosa, Weigl, Wessels, 
Irnich, Baumüller ve Winkelman, 2008) hatta genel dağılımda da görülebil-
diği savunulmaktadır (Levant, Hall, Williams ve Hasan, 2009; Salminen, Sa-
arijärvi, Äärelä, Toikka ve Kauhanen, 1999; Tolmunen, Heliste, Lehto, Hin-
tikka, Homkalampi ve Kauhanen, 2011). Bu nedenle herhangi bir klinik du-
rumu (belli bir psikolojik rahatsızlığı) olmayan ancak yaşamda psikolojik zor-
lanmalarla karşılaşan bireyler de duygusal sağırlık özellikleri gösterebilmek-
tedir (Cole, 1991; Son ve ark., 2012; Wrana ve ark., 2005). 

Psikolojik duygusal sağırlık, travmatik ve stresli yaşam olaylarından 
sonra ortaya çıkabilen ve belirli bir süre devam eden durumdur (Freyberg, 
1977). Bu duygusal sağırlığa sahip kişilerin, olumlu duygularını geri planda 
tutarak yoğun şekilde olumsuz duygularla çevrelendiği görülmektedir (Sif-
neos, 1991; Taylor, 1994). Yapılan çalışmalarda da duygusal sağırlığın, trav-
matik yaşam olaylarıyla ve olumsuz duygulara eşlik eden anksiyete ve dep-
resyon gibi durumlarla ilişkisi olduğu bildirilmektedir (Honkalampi, Hintikka, 
Laukkanen, Lehtonen ve Viinamäki, 2001; Leweke, Leichsenring, Kruse ve 
Hermes, 2012; Lumley, 2000). Bir başka ifadeyle, psikolojik zorlanma yaşa-
yan bireylerin duygularını tanımakta ve ifade etmekte zorlanması, hem beden 
hem de ruh sağlıklarını olumsuz etkilemektedir (Kenndy-Moore ve Watson, 
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2001; King ve Emmons, 1990; Pennebaker, 1995).  

Engelli çocuğa sahip olmak da başlı başına travmatik bir olay olarak 
kabul edilmektedir (Ardıç, 2013; Küçük ve Alemdar, 2017; Xiang ve ark., 
2017). Travmatik anıların ansızın hatırlanabilmesi veya bu anılardan kaçın-
maya çalışılması psikolojik problemlerin ortaya çıkmasında etkendir (APA, 
2000). Bununla birlikte, engelli çocuğa sahip ebeveynlerin travmatik anıları-
nın her an göz önünde olduğu düşünüldüğünde psikolojik problemleri sürek-
lilik gösterebilir. Bu ebeveynler, yoğun şekilde anksiyete ve stres içinde ola-
bilmekte (Gerstein, Crnic, Blacher ve Baker, 2009; Woolf, Muscara, Ander-
son ve McCarty, 2016) ve depresyona girebilmektedir (Montes ve Halterman, 
2007; Kaur, 2010). Olumsuz duygularla çevrelenen ebeveynler (Corcoran, 
Berry ve Hill, 2015), ilişkilerinde sorunlar yaşayabilir ve sosyal olarak yalnız-
lık hissedebilirler (Gupta ve Singhal, 2004). Engelli çocuğa sahip ebeveynler, 
güçlü bir şekilde sosyal çevresi tarafından reddedilme korkusu yaşamaktadır 
(Oelofsen ve Richardson, 2006). Tüm bu zorluklarla birlikte hiç kimsenin his-
settiklerini anlamayacağına inanan ebeveynler, duygularını ifade etmekte ve 
tanımakta zorlanabilirler.  

Bununla birlikte, engelli çocuk ebeveynlerinde sıklıkla rastlanan anksi-
yete, depresyon ve yoğun stres durumlarıyla duygusal sağırlık arasında güçlü 
bir ilişkinin olduğu görülmektedir (Al-Eithan, Juban ve Robert, 2012). Yapı-
lan sınırlı çalışmalarda, normal gelişim gösteren çocuğa sahip annelere göre 
engelli çocuğa sahip annelerin duygusal sağırlık düzeylerinin daha yüksek ol-
duğu, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik semptomların duygusal sağır-
lıkla ilişkili olduğu (Al-Eithan, Juban ve Robert, 2012), ebeveynlerin duygu-
sal sağırlık düzeyleri yükseldikçe yaşam doyumu düzeylerinin azaldığı sonu-
cuna ulaşılmıştır (Genç, 2015). Buna karşın, otizmli ve zihin yetersizliği olan 
çocuğa sahip ebeveynlerin (Fırat, 2000) ve otistik ve normal gelişim gösteren 
çocuğa sahip ebeveynlerin (Öksüz, 2008) duygusal sağırlık düzeyleri arasında 
anlamlı bir fark bulunmadığı da bildirilmektedir. Bu ebeveynler normal geli-
şim gösteren çocuğa sahip ebeveynlerle karşılaştırıldığında değişen yaşam ko-
şullarının baskısıyla daha fazla olumsuz duygu durumu gösterebilmektedir 
(Piven ve ark., 1991; Oelofsen ve Richardson, 2006). Olumsuz yaşantılarla 
birlikte değerlendirilebilen duygusal sağırlığın düzeyi, bireyin psikolojik iyi 
oluşunu da etkilemektedir (Holder, Love ve Timoney, 2015). 

Psikolojik iyi oluş (flourishing), bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları 
zorlayıcı olaylar karşısında kendi ihtiyaçlarına yönelebilmesi, kendini 
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gerçekleştirebilmesi ve hayatını anlamlı hâle getirebilmesi için çaba göster-
mesi olarak değerlendirilmektedir (Diener ve ark., 2010). Bununla beraber 
psikolojik iyi oluş, kendine ve başkalarına saygı duymayı, sosyal ilişkilerinde 
destekleyici (Dunn, Aknin ve Norton, 2008), amacı olan anlamlı bir hayata 
sahip olmayı içermekte ve kendini kabul etmekle ilişkilidir (Diener ve ark., 
2010; Ryff ve Singer, 2008). Bireyin sadece olumlu değil olumsuz duygularını 
da (Huppert, 2009) tanıması ve ifade etmesi psikolojik iyi oluşunu arttırabil-
mektedir (Kuyumcu ve Güven, 2012; Lundh, Johnson, Sundqvist ve Olsson, 
2002; Novick-Kline, Turk, Mennin, Hoyt ve Gallager, 2005; Thimm ve Lene-
lis, 1993). Bir başka ifadeyle, bireylerin sosyal ilişkilerinden doyum sağlaya-
bilmesi ve kendi ihtiyaçlarına yönelebilmesi, duygularının farkında olmasıyla 
ilişkilidir (Keltner ve Haidt, 2001; Lopes, Brackett, Nezlek, Schütz, Sellin ve 
Salovey, 2004). Bununla birlikte, depresyon, anksiyete ve olumsuz yaşam 
olaylarının duygusal sağırlıkla güçlü bir ilişkisinin olabileceği düşünüldü-
ğünde (Gilbert, McEwan, Gibbons, Chotai, Duarte ve Matos, 2012; Lundh ve 
Sarnecki, 2001) duygusal sağırlık özelliği gösteren bireylerin psikolojik iyi 
oluşları da olumsuz etkilenebilir. Engelli çocuğa sahip ebeveynler, karşılaşa-
bildikleri psikolojik zorlanmalar ve olumsuz duygulara rağmen kendi ihtiyaç-
larına yönelmeleriyle bu olumsuzlukların yoğunluğunu azaltabileceklerdir 
(Duckworth, Steen ve Seligman, 2005; Pavot ve Diener, 2008). 

Bireylere sunulan psikolojik desteğin yararlı olmasında duyguların ta-
nınması ve ifade edilmesini önemlidir. Duygusal sağırlık özellikleri gösteren 
bireylere sunulan bazı psikolojik yardım çalışmalarının bireylerin duygularını 
tanımasına ve dolayısıyla psikolojik sağlıklarına olumlu katkı sağlayabileceği 
belirtilmektedir (Freyberg, 1977; Fukunishi, Kikuchi ve Takubo, 1997; Hon-
kalampi ve ark., 2001). Bununla beraber engelli çocuğa sahip ebeveynlerin 
içsel süreçlerini dikkate almaksızın onlara yardımcı olmaya çalışmak başarı-
sızlıkla sonuçlanacaktır (Zaidman-Zait ve Curle, 2015). Alanyazın incelendi-
ğinde normal ve engelli çocuğa sahip ebeveynlerde duygusal sağırlık yaygın-
lığının ve duygusal sağırlık ile psikolojik iyi oluşun birlikte ele alındığı çalış-
maya rastlanmamaktadır. Ayrıca psikolojik iyi oluş ile duygusal sağırlığın bir-
birinin zıddı olabilecek niteliklere sahip olduğu görülmektedir. Bireylerin psi-
kolojik sağlığı için çaba göstermelerine yardımcı olacak profesyonellerin ön-
celikle bireyde duygusal sağırlık özelliklerinin varlığını irdelemesinin yararlı 
olabileceği ifade edilebilir. Bu nedenlerden dolayı engelli çocuğa sahip ebe-
veynlerin duygusal sağırlık düzeylerinin ve psikolojik iyi oluşlarının ortaya 
konulmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, normal 
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gelişim gösteren ve engelli çocuğa sahip ebeveynlerin duygusal sağırlık dü-
zeyleri ve psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç 
doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Normal gelişim gösteren ve engelli çocuğa sahip ebeveynlerde duy-
gusal sağırlık düzeyi nedir?  

2. Engelli çocuğa sahip ebeveynler ile normal gelişim gösteren çocuğa 
sahip ebeveynlerin duygusal sağırlık özellikleri ve psikolojik iyi 
oluşları arasında anlamlı bir fark bulunmakta mıdır?  

3. Hem engelli hem de normal gelişim gösteren çocuğa sahip anneler 
ve babaların duygusal sağırlık özellikleriyle psikolojik iyi oluşları 
arasında bir ilişki var mıdır?  

Yöntem 
Araştırmanın Deseni 

Bu araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Bu doğrultuda elde edilen 
veriler nicel teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. 

Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu, 2017 bahar döneminde Anadolu Üni-

versitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde eğitimlerine devam eden engelli 
çocukların 161 ebeveyni (97 anne ve 64 baba) ve Millî Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı okullarda anasınıfına devam eden normal gelişim gösteren çocukların 
165 ebeveyni (113 anne ve 52 baba) olmak üzere 326 anne-baba oluşturmak-
tadır. Grupları olabildiğince eşitlemek amacıyla çalışma grubuna alınan tüm 
ebeveynlerin, algılanan sosyo-ekonomik düzeyinin orta düzeyde olması, bo-
şanmamış, eşlerden birisinin vefat etmemiş ve çocuklarının 4-6 yaş aralığında 
olması sağlanmıştır. Ayrıca ebeveynlerin, şu an ve/veya geçmişte herhangi bir 
psikiyatrik tedavi ve/veya ilaç kullanmamış olmasının normal dağılımda ol-
duğu varsayılmış dolayısıyla çalışmaya dâhil edilmiştir. Engelli çocuğa sahip 
ebeveynlerin %45’i otizm spektrum bozukluğu, %29’u down sendromu, 
%11’i özel öğrenme güçlüğü, %8’i serebral palsi ve %7’si dil ve konuşma 
bozukluğu tanısı almış çocuğa sahiptir.  

Veri Toplama Araçları 
Bu çalışmada veri toplamak amacıyla Toronto Aleksitimi Ölçeği (The 

Toronto Alexithymia Scale-20), Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (Flourishing 
Scale) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. 
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Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20): Bagby, Parker ve Taylor (1994) tarafın-
dan geliştirilen 20 maddeden oluşan ölçeğin Türkçe uyarlama çalışması Güleç 
ve arkadaşları (2009) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçek “Hiçbir zaman” ve 
“Her zaman” arasında puanlanan 5’li likert tipindedir. Ölçek, “Duyguları ta-
nımada zorluk”, “Duyguları ifade etmekte zorluk” ve “Dışsal odaklı düşünce” 
olmak üzere üç alt boyuta sahiptir. Ölçekten alınan puanlar yükseldikçe birey-
lerdeki aleksitiminin (duygusal sağırlık) de yükseldiğini göstermektedir.  

Ölçekten alınan puanlar 20 ile 100 arasında değişirken ≤61 puan alanlar 
aleksitimik; 52 ile 60 puan arasındaki kişilerde sınırda aleksitimik; ≤51 puan 
alanlarda aleksitimik olmayan kişiler olarak sınıflandırılmaktadır (Bagby, 
Parker ve Taylor, 1994; Taylor, 1994). Bu çalışmada duygusal sağırlık yay-
gınlığını ortaya koymak için 61 ve üstü puan alanlar dikkate alınmıştır. Ölçe-
ğin alfa iç tutarlılık katsayısı toplam puanda .78 iken alt boyutlarında .57 ile 
.80 arasındadır (Güleç ve ark., 2009). Bu çalışmada iç tutarlık katsayısı toplam 
puanda .74, alt ölçeklerde .47 ile .76 arasında bulunmuştur. 

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOÖ): Diener ve arkadaşları (2009) tarafından 
geliştirilen 8 maddeden oluşan ölçeğin Türkçe uyarlama çalışması Telef 
(2013) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin orjinali “Flourishing Scale” 
adını taşırken bu kelimenin karşılığı bulunamadığından “Psikolojik İyi Oluş 
Ölçeği” şeklinde adlandırılmıştır. Ölçek “Kesinlikle katılıyorum” ve “Kesin-
likle katılmıyorum” arasında puanlanabilen 7’li likert tipindedir. Ölçekten 
yüksek puan almak kişinin birçok psikolojik kaynak ve güce sahip olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca ölçeğin orjinalinin iç tutarlılık katsayısı .87 iken 
Türkçe uyarlamasının .80 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada iç tutarlık katsa-
yısı .88 olarak bulunmuştur. 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından hazırlanan bu formda, katılımcı-
ların anne-baba olma durumu, yaş, sosyo-ekonomik durumu, eğitim düzeyi, 
engelli çocuğa sahip olma durumu, çocuklarının engel tanısı, yaşı ile kendile-
rinin psikiyatrik tedavi alma veya psikolojik ilaç kullanma durumu gibi de-
mografik bilgileri içermektedir. 

Veri Toplanması ve Analiz 
Veri toplama sürecinde ebeveynlere araştırmanın amacı, önemi hak-

kında yazılı veya sözlü bilgiler verilmiştir. Tüm katılımcıların gönüllülükleri 
esas alınmıştır. Veriler araştırmacı tarafından katılımcıların Engelliler Araş-
tırma Enstitüsüne davet edilmesiyle toplanmıştır. Verilerin toplanma süresi 
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ortalama otuz dakika sürmüştür. Verilerin analizinde SPSS 22 paket programı 
kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde öncelikle normallik dağılımına çarpık-
lık ve basıklık değerleriyle bakılmıştır. Çarpıklık ve basıklık değerleri  -1.5 
ve +1.5 arasındaysa verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmiştir (Ta-
bachnick ve Fidell, 2013). Bu çalışmada her bir alt grup için çarpıklık ve ba-
sıklık değerleri -1.211 ile 1.065 arasında değişmektedir. Varyansların homo-
jenliğine Levene testiyle bakılmış ve grupların homojen olduğu görülmüştür. 
Duyguları tanımada güçlük F=0.003, duyguları ifade etmede zorluk F=3.352, 
dışsal odaklı düşünce F=2.116, psikolojik iyi oluş F=0.958, p˃.05. Ayrıca, 
Box’s M değerleri incelenerek varyans-kovaryans matrislerinin eşitliği varsa-
yımının karşılandığı görülmüştür (F=1.184, p˃.05). Bu çalışmada, frekans ve 
yüzde değerlerine, tek yönlü MANOVA ve pearson momentler çarpımı kore-
lasyon katsayısı analizlerine yer verilmiştir.  

Bulgular 
Araştırmada öncelikle normal gelişim gösteren ve engelli çocuğa sahip 

ebeveynler arasında aleksitimi düzeyine bakılmıştır. TAÖ-20 toplam puanın-
dan 61 ve üstü alanlar aleksitimik olarak değerlendirilmiştir.  

Tablo 1. Engelli ve Normal Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Ebeveynlerde 
Duygusal Sağırlık Düzeyi 

  N %   N % 

EÇSE 
≤61 39 24.2 Anne ≤61 11 20.8 

Toplam 97 100 

Toplam 161 100 Baba ≤61 28 52.8 
Toplam 64 100 

NGÇSE 
≤61 14 8.5 Anne ≤61 4 7.5 

Toplam 113 100 

Toplam 165 100 Baba ≤61 10 18.9 
Toplam 52 100 

Not: EÇS: Engelli çocuğa sahip ebeveynler; NGÇS: Normal gelişim gösteren çocuğa sahip 
ebeveynler 

Tablo 1’e bakıldığında duygusal sağırlık düzeyi, engelli çocuğa sahip 
ebeveynlerde %24.2 (n=39); normal gelişim gösteren çocuğa sahip ebeveyn-
lerde %8.5 (n=14) olarak bulunmuştur. Ayrıca duygusal sağırlık düzeyi en-
gelli çocuğa sahip anneler arasında %20.8 (n=11), babalarda %52.8 (n=28); 
normal gelişim gösteren anneler arasında %7.5 (n=4), babalarda ise %18.9 
(n=10)’dur. 
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Tablo 2. Ebeveynlerin Engelli veya Normal Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip 
Olma Durumuna Göre PİOÖ ve TAÖ-20 Alt Boyutlarına İlişkin Tek Yönlü 
MANOVA Sonuçları 

Bağımlı Değişkenler Ebeveynler N 𝑿"  ss F p 

DTZ EÇS 
NGÇS 

161 
165 

2.4747 
2.1429 

.71457 

.67413 
18.611 .002 

DİZ EÇS 
NGÇS 

161 
165 

2.5950 
2.2558 

.73890 

.65578 
19.249 .001 

DOD EÇS 
NGÇS 

161 
165 

2.7306 
2.6348 

.74642 

.66072 
1.506 .221 

PİO EÇS 161 5.0598 1.0663 7.779 .006 
NGÇS 165 5.4129 1.2128 

Not: (λ=.911; F=7.859; p˂.05; η2=.089) DTZ: Duyguları tanımada zorluk; DİZ: Duyguları 
ifade etmekte zorluk; DOD: Dışsal odaklı düşünce; PİO: Psikolojik iyi oluş. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi tek yönlü MANOVA sonuçları incelendi-
ğinde, engelli ve normal gelişim gösteren çocuğa sahip ebeveynlerin psikolo-
jik iyi oluş düzeyleri ile Toronto aleksitimi ölçeğinin alt boyutlarından aldık-
ları puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur 
(λ=.911, F=7.859, p˂.05). Ebeveynlerin, psikolojik iyi oluş düzeyleri ve To-
ronto aleksitimi ölçeğinin alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları ve 
standart sapma değerleri ile engelli veya normal gelişim gösteren çocuğa sahip 
olma durumuna göre yapılan tek yönlü ANOVA sonuçları da “duyguları tanı-
mada zorluk” (F=18.611, p˂.05, η2=.054), “duyguları ifade etmede zorluk” 
(F=19.249, p˂.05, η2=.056) ve “psikolojik iyi oluş” düzeyleri (F=7.779, 
p˂.05, η2=.023) arasında engelli veya normal gelişim gösteren çocuğa sahip 
olma durumuna göre anlamlı farklılıklar gösterdiği ortaya koymuştur.  

Engelli veya normal gelişim gösteren çocuğa sahip olma durumuna 
göre beliren bu farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için ortalama 
ve standart sapma değerlerine bakıldığında, “duyguları tanımada zorluk” ve 
“duyguları ifade etmede zorluk” alt boyutlarıyla psikolojik iyi oluş düzeyleri 
ortalamaları arasında normal gelişim gösteren çocuğa sahip ebeveynlerin le-
hine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ancak, engelli ve 
normal gelişim gösteren çocuğa sahip ebeveynlerin “dışsal odaklı düşünce” 
alt boyutundan aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık bulunmamıştır (F= 1.506, p˃.05, η2=.005). Bununla birlikte ebe-
veynlerin, engelli veya normal gelişim gösteren çocuğa sahip olma durumu 
bağımsız değişkeninin etki büyüklüğünü belirlemek için eta kare (η2) değe-
rine bakılmıştır. Elde edilen eta kare değeri η2≤0.01 için küçük, η2=0.06 için 
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orta ve η2=0.14 için büyük etki büyüklüğü olarak yorumlanmaktadır (Stevens, 
1992). Bu açıdan, ebeveynlerin, engelli veya normal gelişim gösteren çocuğa 
sahip olma durumu açısından elde edilen eta kare değerine (η2=.089) bakıldı-
ğında orta büyüklükte bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. Engelli Çocuğa Sahip Annelerin TAÖ-20’nin Alt Boyutlarıyla 
PİOÖ’ne İlişkin Korelasyon Katsayıları 

Ölçekler ve Boyutları PİO DTZ DİZ 
EA NA EA NA EA NA 

DTZ -.40** -.21* - -   
DİZ -.42** -.36** .51** .39** - - 
DOD -.39** -.26** .29** .35** .50** .40** 

Not: (*p˂.05, **p˂.01) EA: Engelli çocuğa sahip anneler; NA: Normal gelişim gösteren ço-
cuğa sahip anneler. 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, engelli çocuğa sahip annelerin psikolojik iyi 
oluş düzeyleri ile TAÖ-20’nin duyguları tanımada zorluk (r=-.40, p˂.01), 
duyguları ifade etmede zorluk (r=-.42, p˂.01) ve dışsal odaklı düşünce (r=.39, 
p˂.01) alt boyutları arasında negatif yönlü orta düzeyde korelasyon olduğu 
görülmüştür. Bununla birlikte, normal gelişim gösteren çocuğa sahip annele-
rin psikolojik iyi oluş düzeyleri ile TAÖ-20’nin duyguları tanımada zorluk 
(r=-.21, p˂.05) ve dışsal odaklı düşünce (r=-.26, p˂.01) alt boyutları arasında 
negatif yönlü düşük düzeyde korelasyon olduğu gözlenirken; duyguları ifade 
etmede zorluk (r=-.36, p˂.01) alt boyutu arasında negatif yönlü orta düzeyde 
korelasyon olduğu bulunmuştur. Ancak hem engelli hem de normal gelişim 
gösteren çocuğa sahip babaların psikolojik iyi oluş düzeyleri ile TAÖ-20’nin 
alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Araştırmada öncelikle engelli ve normal gelişim gösteren çocuğa sahip 

ebeveynlerde duygusal sağırlık düzeyine bakılmış ve engelli çocuğa sahip 
ebeveynlerde duygusal sağırlık düzeyi %24.2 iken normal gelişim gösteren 
çocuğa sahip ebeveynlerde ise %8.5 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, engelli 
çocuğa sahip ailelerde duygusal sağırlığın normal gelişim gösteren çocuğa sa-
hip ailelere oranla daha yaygın olduğunu göstermektedir. Araştırmalar engelli 
çocuğa sahip ebeveynlerin normal gelişim gösteren çocuğa sahip ebeveynlere 
oranla daha yoğun anksiyete, depresyon, olumsuz duygu durumu ve psikolojik 
zorlanmalar yaşadıkları (Piven ve ark., 1991; Oelofsen ve Richardson, 2006) 
ve duygusal sağırlık düzeylerinin de daha yüksek olduğunu (Al-Eithan, Juban 
ve Robert, 2012) göstermektedir. Ailenin çocuğun engelli olması gibi beklen-
medik bir durumla karşılaşması sonucu yaşantılarında değişiklikler meydana 



Öğr. Gör. Cem TÜMLÜ / Doç. Dr. Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN  

 

506 

gelmesine ve psikolojik problemlerle yüzleşmelerine neden olabilir. Bu ne-
denle engelli çocuğa sahip ebeveynlerde duygusal sağırlık özellikleri daha 
yaygın görülebilir. 

Bu araştırmada duygusal sağırlığın, engelli çocuğa sahip ebeveynlerde 
daha yaygın görülmesinin yanında hem engelli hem de normal gelişim göste-
ren babaların annelere göre daha yüksek duygusal sağırlık özellikleri göster-
dikleri sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Aydın ve Saraç (2014), otistik 
çocuğa sahip babaların annelere göre daha fazla duygusal sağırlık özellikleri 
gösterdiği sonucuna ulaşmıştır. Nitekim literatürde kadınlara göre erkeklerde 
duygusal sağırlık düzeyinin daha fazla olduğunu belirten bazı araştırmalar 
(Levant ve ark., 2009; Matilla, Ahola, Honkonen, Salminen, Huhtala ve Jou-
kamaa, 2007; Salmien ve ark., 1999) bu bulguyu desteklemektedir. Ancak 
bazı araştırmalar da duygusal sağırlık özellikleriyle cinsiyet arasında herhangi 
bir farklılığın olmadığını belirtmektedir (Batıgün ve Büyükşahin, 2008). Bu 
araştırmanın özellikle çalışma grubunda yer alan engelli çocuğa sahip babala-
rın yarısından fazlasında duygusal sağırlığın yaygın olarak görülmesinde, ba-
baların bireysel psikolojik zorlanmalarının yanında ülkemizin ataerkil yapısı 
ve erkeklere biçilen görev ve sorumluluklar nedeniyle kültürel faktörlerin de 
etkili olabileceği söylenebilir. 

Duyguları tanıma ve ifade etmede zorluk yaşama olarak tanımlanan 
duygusal sağırlığın kültürden etkilenebileceği ifade edilmektedir (Kuyumcu 
ve Güven, 2012). Bu nedenle duyguları ifade etmek kültürel öğretilerle bera-
ber değerlendirilmelidir (Mesquita, 2001; Planalp, 1999). Kültürün etkisiyle 
toplumsal cinsiyet rolleri devreye girmekte ve erkekler psikolojik problemleri 
dolayısıyla duygularını gizleme eğilimi göstermektedirler (Johnson, 2001).  
Levant (1992), küçük yaşlardan itibaren erkeklerin duygularını bastırmayı öğ-
renmesi gibi duygusal sağırlığın cinsiyet rolleriyle ilişkili olduğunu savun-
maktadır. Kadınlar ise, psikolojik problemlerini daha rahat ifade edebilmekte 
ve duygularını başkalarıyla paylaşma konusunda herhangi bir çekince duyma-
maktadırlar (Ang, Lim, Tan ve Yau, 2004). Benzer şekilde Le, Berenbaum ve 
Raghaum (2002), Batı ve Asya kültürleri arasında duygusal sağırlık özellikle-
rinin farklılaştığını bulmuştur. Bu durum duyguların ifade edilmesinde kültü-
rün önemli bir etken olduğunu ortaya koyabilir. Nitekim Türkiye’de, “erkekler 
ağlamaz” gibi duyguların ifade edilmesini engelleyen cinsiyet rollerinin öğre-
tilmesi bu çalışmada erkeklerin daha yüksek duygusal sağırlık özellikleri gös-
termesini desteklediği düşünülmektedir.  
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Bu araştırmada ikinci olarak, engelli ve normal gelişim gösteren çocuğa 
sahip ebeveynler arasında duygusal sağırlık özellikleri ve psikolojik iyi oluş-
larının anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığı sorusuna yanıt aranmıştır. 
Bu bulgulara bakıldığında, engelli ve normal gelişim gösteren ebeveynler ara-
sında TAÖ-20’nin duyguları tanımada zorluk ve duyguları ifade etmede zor-
luk alt boyutları ile psikolojik iyi oluşlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı so-
nucuna ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalarda, otizmli ve sağlıklı çocuğa sahip an-
neler arasında duygusal sağırlık özelliklerinin farklılık gösterdiği (Aygen, 
2011), otizmli çocuğa sahip annelerin daha yüksek duygusal sağırlık özellik-
leri gösterdiği (Szatmari, Georgiades, Duku, Zwaigenbaum, Goldberg ve Ben-
nett., 2008) görülmüştür. Bunun yanında otizmli ve normal gelişim gösteren 
çocuğa sahip ebeveynler arasında (Öksüz, 2008), otizmli ve zihin engelli ço-
cuğa sahip ebeveynler arasında anlamlı bir farklılık olmadığını (Fırat, 2000) 
gösteren araştırmalar da vardır. İki grup arasında duygusal sağırlık özellikle-
rinin farklılık göstermesi, engelli çocuğa sahip ebeveynlerin travmatik yaşam 
olayıyla karşılaşmasının bir sonucu olduğu söylenebilir. Ebeveynler, sağlıklı 
bir çocuk beklerken çocuklarının herhangi bir engeli olduğunu öğrenmesi on-
lar için travmatik bir olaydır (Ardıç, 2013; Küçük ve Alemdar, 2017; Xiang 
ve ark., 2017). Ayrıca duygusal sağırlığın, travmatik bir yaşam olayı sonra-
sında ortaya çıkan psikolojik zorlanmalardan kaçınmak için bir başa çıkma 
yolu olarak oluşabileceği de savunulmaktadır (Lumley, 2000). Travmatik ya-
şam olayları sonrasındaki psikolojik zorlanmalarla duygusal sağırlık özellik-
leri arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu ortaya koyan araştırmalar da (Gers-
tein ve ark., 2009; Kaur, 2010; Woolf ve ark., 2016) bu bulguyu desteklemek-
tedir. Ayrıca bu çalışmada engelli ve normal gelişim gösteren ebeveynler ara-
sında TAÖ-20’nin dışsal odaklı düşünce alt boyutu arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu nedenle duygusal sağırlığın, kişilik 
özelliğinden ziyade zorlayıcı yaşam olayları karşısında duygusal değişimlerle 
ortaya çıkabilen psikolojik bir durum (Freyberg, 1977) olabileceği görüşünü 
de desteklemektedir. 

Engelli ve normal gelişim gösteren ebeveynlerin psikolojik iyi oluşları 
arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunması araştırmanın bir başka bulgusu-
dur. Psikolojik iyi oluş, bireylerin yaşamda karşılaştıkları zorlayıcı olaylara 
rağmen kendi ihtiyaçlarına yönelebilmesi ve kendini gerçekleştirme yolunda 
çaba göstermesi anlamına gelmektedir (Diener ve ark., 2010). Ancak engelli 
çocuğa sahip ebeveynler, yaşam amacı olarak kendilerini değil çocuklarının 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaktadır (Dunst, 2002; Zaidman-Zait ve 
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Curle, 2015). Ayrıca, psikolojik iyi oluşun bireylerin sosyal ilişkilerinden al-
dıkları doyumla da ilişkili olabileceği düşünülebilir. Engelli çocuğa sahip ebe-
veynler ise, yaşadıkları psikolojik zorlanmalar nedeniyle kendilerini yalnız 
hissedebilmekte ve yakın çevresine karşı duygusal izolasyon içine girebilmek-
tedir (Oelofsen ve Richardson, 2006). Bu bilgiler, kendi ihtiyaçlarını göz ardı 
eden engelli çocuğa sahip ebeveynlerle normal gelişim gösteren çocuğa sahip 
ebeveynlerin psikolojik iyi oluşları arasında bir farklılık olduğu bulgusunu 
desteklemektedir.  

Bu çalışmada son olarak, engelli ve normal gelişim gösteren anneler ve 
babaların duygusal sağırlık özellikleri ile psikolojik iyi oluşları arasındaki 
ilişki incelenmiştir. Bu bulgulara bakıldığında, hem engelli hem de normal 
gelişim gösteren annelerin duygusal sağırlık özellikleriyle psikolojik iyi oluş-
ları arasında negatif yönde bir korelasyon olduğu bulunmuştur. Ancak, hem 
engelli hem de normal gelişim gösteren çocuğa sahip babaların duygusal sa-
ğırlık özellikleriyle psikolojik iyi oluşları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir korelasyon olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Duygusal sağırlığın psikolojik 
iyi oluşla ilişkili olduğu söylenebilir. Nitekim Paez, Seguel ve Martinez-Sanc-
hez (2013), duygusal sağırlık özellikleri yükseldikçe psikolojik iyi oluş dü-
zeylerinin azalma eğilimi gösterdiğini bulmuşlardır. Alanyazındaki bazı çalış-
malarda bu bulguyu desteklemektedir (Mikolajczak, Luminet ve Menil, 2005; 
Velasco, Fernandez, Paez ve Campos, 2006). Fakat bu çalışmada, psikolojik 
iyi oluş ile duygusal sağırlık arasındaki ilişki sadece anneler arasında gözlen-
mektedir. Bu durumda babalarda görülen duygusal sağırlık özelliklerinin sa-
dece depresyon, anksiyete, stres ve travmatik yaşam olaylarından değil kültü-
rel öğretilerden de etkilendiğini ortaya koyabilir. Bununla beraber Al-Eithan, 
Juban ve Robert (2012), duygusal sağırlığın depresyon ve anksiyeteyle ilişkili 
olduğunu ve annelerde, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik zorlanmaların 
daha fazla görülebileceğini bundan dolayı da duygusal sağırlık özelliklerinin 
daha yüksek olabileceğini söylemektedir. Anneler babalara göre, sahip olduğu 
enerjilerini daha çok çocuklarının ihtiyaçları için harcayabilirler. Ayrıca en-
gelli çocuğa sahip olan annelerin babalara göre daha fazla psikolojik zorlanma 
yaşadıkları bilinmektedir (Rodriguez ve Murphy, 1997). Bu nedenle, duygusal 
sağırlığın depresyon, anksiyete ve stres gibi psikolojik zorlanmalarla ve trav-
matik yaşam olaylarıyla arasındaki ilişki (Honkalampi ve ark., 2001; Leweke 
ve ark., 2012; Lumley, 2000) göz önüne alındığında annelerin, duygusal sa-
ğırlık özellikleriyle psikolojik iyi oluşları arasında korelasyonel bir ilişkinin 
bulunması bulgusunu destekleyebilmektedir. 
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Bireylerin sahip olduğu duygusal sağırlık özelliklerini ortaya koyan öl-
çümlere yönelik yapılan eleştiriler, bu çalışmanın sınırlılığı olarak düşünül-
mektedir. Duygusal sağırlık ölçümlerinde, bireylerde eksik olarak görülen 
duygular hakkında kendilerini değerlendirmesini istemek eleştiri konusu ol-
maktadır (Waller ve Scheidt, 2004). Ancak, duygusal sağırlık ölçeklerinde alt 
boyutların psikolojik zorlanmaları iyi bir şekilde yansıttığı da belirtilmektedir 
(Leising, Grande ve Faber, 2009). Bu nedenle ölçümlerin, nicel araştırmalar 
yanında nitel araştırmalarla da desteklenmesi, psikolojik duygusal sağırlığı 
daha iyi ortaya koyabileceği söylenebilir. Bu sayede bireylerin duygusal sa-
ğırlık özellikleri hakkında daha derinlemesine bilgiler edinilmesi ve bu bilgi-
ler ışığında bireylerin psikolojik iyi oluşlarını etkileyen (olumlu/olumsuz) fak-
törlerin kendi bakış açılarıyla ortaya konması sağlanabilir. 

Sonuç olarak, engelli çocuğa sahip ebeveynlerin duygularını tanıma ve 
ifade etmede zorlandıkları görülmektedir. Bir başka ifadeyle, bu ebeveynlerin 
yaşadığı psikolojik zorlanmalar nedeniyle duygusal sağırlık özellikleri göster-
meleri muhtemeldir. Psikolojik iyi oluş düzeylerinin yükselmesinde duygula-
rın farkında olmanın önemli olduğu düşünüldüğünde, bu ebeveynlerin duygu-
larını tanıma ve ifade etmesini geliştiren çalışmalar yapılmasının gerekli ol-
duğu düşünülebilir. Bu açıdan, engelli çocuğa sahip ebeveynlerle çalışacak 
ruh sağlığı uzmanlarının bu ebeveynlerin duygularını paylaşma konusunda 
zorluk yaşadıklarının farkında olmaları ve bu durumu geliştiren grup rehber-
liği ya da grupla psikolojik danışma türü çalışmalara yönelmeleri önerilebilir, 
durumla başa çıkmalarını kolaylaştıracak sosyal etkinlikler düzenlenebilir. 
Ayrıca bundan sonraki çalışmalarda, engelli çocuğa sahip ebeveynlerin duy-
gusal sağırlık özellikleri ve psikolojik iyi oluşlarıyla depresyon, anksiyete ve 
stres gibi psikolojik zorlanmalarla; kültürel öğretiler, yaş ve çocuk sayısı gibi 
demografik değişkenlerle ilişkisini daha net bir şekilde ortaya koyan çalışma-
ların yapılması; nitel çalışmalarla konunun derinlemesine incelenmesi öneri-
lebilir. 
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