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Engelli çocukların ve engelli çocuğa sahip ailelerin gereksinimlerinin, sağlıklı çocuk ve 

ailelerine göre daha fazla olduğu bilinmektedir. Bu gereksinimlerin belirlenmesi ve 

karşılanmasında, hemşirelere önemli görevler düşmektedir. Hemşireler tarafından engelli 

çocukların ailelerine gereksinim duydukları bilgi, bakım, danışmanlık ve eğitim desteği 

ailelerin yaşadıkları zorluklarla başetmelerine katkı sağlayarak, çocuk ve ailenin yaşam 

kalitesini arttıracaktır. Bu derlemenin amacı; engelli çocuklara sahip ailelere yönelik yapılan 

ve hemşirelik alanında hazırlanan lisansüstü tezlerin incelenmesidir.  

Gereç-Yöntem 

Çalışma, konu ile ilgili lisansüstü tezlerin retrospektif olarak taranması şeklinde 1-30 

Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu amaçla, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan detaylı tarama alanı kullanılarak özetinde 

“engelli çocuk, hemşire, aile” kelimeleri geçen tezler için tarama yapıldı.  

Çalışmaya Dâhil Edilme Kriterleri 

 2008-2018 tarihleri arasında yayınlanmış olması, 

 Yayın dilinin Türkçe olması, 

 Hemşirelik alanında hazırlanmış, onaylanmış ve tam metin erişimine açık olması, 

 Araştırma tasarımının nicel olması, 

 Çalışmanın fiziksel ya da zihinsel engelli çocuklara sahip aile üyeleriyle yapılmış olması. 

 

 

 

 

 

 

 



Bulgular 

Tarama sonucunda belirlenen kriterler doğrultusunda 24 teze ulaşıldı, ancak 3 tezin başlık ve 

özetinin çalışmamızla uyumsuz olması ve 3 tezin araştırma tasarımının nicel olmaması 

nedeniyle çalışma kapsamına 18 tez dâhil edildi. Hemşirelik alanında, engelli çocuklara sahip 

ailelerle yürütülen lisansüstü tezlerin 15’inin yüksek lisans, 3’ünün doktora tezi olduğu 

saptanmıştır (Tablo 1).  

Tablo 1. Tezlerin Tür ve Yıllara Göre Dağılımları 

Tez türü Tez sayısı 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Yüksek Lisans 15 1 1 2 - 2 1 1 1 2 1 3 - 

Doktora 3 - - 1 - 1 1 - - - - - - 

Toplam 18 1 1 3 - 3 2 1 1 2 1 3 - 

 

Tezlerin hemşirelik anabilim dallarına göre dağılımı incelendiğinde %61,1 ile en fazla tez 

(n=11) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda hazırlanmıştır.  

Tablo 2. Tezlerin Hemşirelik Anabilim Dallarına Göre Dağılımları 

 n % 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD 11 61,1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği AD 1 5,5 

Halk Sağlığı Hemşireliği AD 1 5,5 

Hemşirelik AD 5 27,8 

Toplam 18 100,0 

 

Hazırlanan tez konu alanları; aile işlevselliği, babalık rolü, cinsel istismar farkındalığı, 

ebeveyn ruh sağlığı, engelli çocuğun evdeki eğitimi, kardeş ilişkileri, kardeş ruh sağlığı 

şeklinde dağılım göstermektedir (Tablo 3). Tezlerin %77.7 (n=14)’si tanımlayıcı, %22.2 

(n=4)’si ise deneysel/yarı deneysel araştırma tipindedir.  

 

 

 

 

 



Tablo 3. Tezlerin Konu Alanlarının Dağılımı 

 n % 

Aile işlevselliği 3 16,7 

Babalık rolü 1 5,5 

Cinsel istismar farkındalığı 1 5,5 

Ebeveyn ruh sağlığı 6 33,4 

Engelli çocuğun evdeki eğitimi 2 11,1 

Kardeş ilişkileri 3 16,7 

Kardeş ruh sağlığı 2 11,1 

Toplam 18 100,0 

 

 

Sonuç 

Örneklemini engelli çocuğa sahip ailelerin oluşturduğu hemşirelik lisansüstü tezleri 

incelenmiş ve yapılan çalışmaların çoğunun aile işlevselliği, ebeveyn ruh sağlığı ve engelli 

kardeşe sahip olan çocuklar hakkında olduğu görülmüştür. Engelli çocuğa sahip ailelerin, 

yaşadıkları güçlüklerle başedebilmek ve sağlıklı aile etkileşimini sürdürebilmeleri için 

profesyonel destek gerekmektedir. Hemşireler tarafından sağlanan bilgi, bakım, danışmanlık 

ve eğitim destek girişimleri, ailelerin yaşadıkları güçlüklerle başedebilmesi, yaşam kalitesinin 

arttırılması ve uzun süreli bakımın devamlılığı açısından oldukça önemlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 


