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ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı özgül öğrenme bozukluğu
tanısı olan çocuklarda benlik algısı ve duygu düzenleme
güçlüğünün depresif belirtileri ne ölçüde yordadığını
incelemektir. Bunun yanı sıra depresif belirtiler ve benlik
algısı arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğünün
aracı rolünün araştırılması da bir diğer amaçtır. Yöntem:
Araştırmanın örneklemini 10-14 yaş aralığında ÖÖB
tanısı olan klinik grup (n= 156) ve sağlıklı kontrol grubu
(n= 170) olmak üzere toplam 326 katılımcı
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Piers Harris
Çocuklarda Öz Kavramı Ölçeği, Çocuklar İçin Depresyon
Ölçeği, Duygu Ayarlama Ölçeği ve Demografik Bilgi Alma
Formu kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma sonuçlarına göre
ÖÖB’li grubun kontrol grubuna göre anlamlı olarak
depresyon ve duygu düzenleme güçlüğü puanları daha
yüksek; benlik algısı puanları ise daha düşüktür. ÖÖB’li
çocuklarda benlik algısı ve duygu düzenleme güçlüğü,
depresif belirtileri anlamlı olarak yordamaktadır; kontrol
grubunda ise benlik algısının depresif belirtileri yordadığı
belirlenmiş ancak duygu düzenleme güçlüğünün depresif belirtiler üzerinde etkisinin olmadığı görülmüştür.
Aracı rol analizleri, ÖÖB’li çocuklarda duygu düzenleme
güçlüğünün, depresif belirtiler ve benlik algısı arasındaki
ilişkide kısmi aracı etkisi olduğunu göstermiştir. Sonuç:
Klinik grup ile kontrol grubunun karşılaştırılmasından
elde edilen sonuçlar alanyazın ile tutarlıdır. Klinik grupta
depresif belirtiler ve benlik algısı arasındaki ilişkide duygu
düzenleme güçlüğünün kısmi aracı rolü olduğunun
bulunması, ÖÖB’li bireylerin genel işlevselliğinin
arttırılmasına yönelik geliştirilecek müdahale programları
için önemlidir.
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SUMMARY

Objective: The aim of this study was to determine to
what extent the self-perception and difficulties in emotion regulation are predictors of depressive symptoms in
children diagnosed with specific learning disorder (SLD).
Furthermore the other aim was to investigate the mediating role of the difficulties in emotion regulation in the
relationship between depressive symptoms and self-perception. Method: The study sample was consisted of
326 participants among 10-14 ages, clinical group diagnosed with SLD (n = 156) and healthy control group (n
= 170). Piers Harris Children's Self-Concept Scale,
Children's Depression Scale, Emotion Adjustment Scale
and Demographic Information Form were used as data
collection tools. Results: According to the results depression and difficulties in emotion regulation scores of the
SLD group were significantly higher; self-perception
scores were lower than control group. It was found that
self-perception and difficulties in emotion regulation significantly have predicted depressive symptoms in children with SLD; self-perception has predicted depressive
symptoms in control group but difficulties in emotion
regulation had no effect on depressive symptoms in this
group. The mediator role analysis results have showed
that difficulties in emotion regulation had a partial mediating role between depressive symptoms and self-perception in children with SLD. Discussion: TThe results
obtained from the comparison of the clinical and the
control group are consistent with the literature. The finding that difficulties in emotional regulation has a partial
mediating role in the relationship between depressive
symptoms and self-perception in SLD group is important
for the intervention programs which will develop to
increase the global functionality of individuals with SLD.
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GİRİŞ
Bugün kullanılan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve
İstatistiksel El Kitabı’nın son sürümünde (DSM-5)
nörogelişimsel bozukluklar başlığı altında
sınıflandırılan özgül öğrenme bozukluğunun
(ÖÖB) temel özelliği akademik becerileri
öğrenmede yaşanılan güçlükler ve akademik
performansın bireyin kronolojik yaşının çok daha
altında olmasıdır. ÖÖB’nin okuma bozukluğu
(disleksi), yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi) ve
matematik (diskalkuli) bozukluğu ile giden olmak
üzere üç tipi bulunmaktadır ve akademik alanlarda
yaşanan bu güçlükler, zihinsel engellilik (intellectual disability) veya genel gelişim geriliği, işitme veya
görme engelleri, nörolojik bozukluk veya kullanılan
dil
ile
ilgili
yaşanan
zorluklarla
açıklanamamaktadır (1).

Kişinin kendini algılama biçiminin veya benlik
değerlendirmelerinin, depresyon için oldukça
önemli olduğu ortaya konulmuştur (17,18).
Nitekim ÖÖB, dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu (DEHB), karşıt olma karşı gelme
bozukluğu (KOKGB) ve davranım bozukluğu (DB)
gibi çok sayıda başka bozukluklarla eş tanılanmakla
birlikte (19), bu çocukların yaklaşık olarak
%20’sine
depresyon
bozukluğu
tanısı
konulmaktadır (20). ÖÖB tanılı çocukların, bu
bozukluğu olmayanlara göre daha çok depresyon
bozukluğu tanısı aldığı birçok çalışmada
gösterilmiştir (21,22,23,24,25). Kendilerini iyi bir
şekilde ifade edememeleri de olumsuz
yaşantılarına eklendiğinde bu durum onların
depresif belirtilerini artırarak benlik saygılarını
düşürmekte (26,27) ve hatta intihar girişimlerini
tetikleyebilmektedir (13).
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Akademik zorlukların yanı sıra ÖÖB tanısı olanlarda davranış sorunları veya sosyal beceri eksikliği (2)
görülmekte, bu kişiler daha fazla akran reddi
yaşamaktadırlar (3,4). Dolayısıyla akademik,
davranışsal ve sosyal eksiklikleri göz önüne
alındığında ÖÖB’li çocuklar, bu üç benlik kavramı
alanında
kendilerini
daha
az
olumlu
algılamaktadır. Bu tanıya sahip çocukların okul
performansları ve öğrenme becerilerindeki
düşüklüğe bağlı olarak yaşadıkları olumsuz deneyimler, kendi benliklerine ilişkin algılarını olumsuz
etkilemektedir (5). Bu çocuklar sadece akademik
değil davranışsal ve sosyal sorunlar da yaşadıkları
için kendilerini daha az kabul edilebilir olarak
algılamakta ve olumsuz benlik değerlendirmeleri
ÖÖB tanısı olmayan akranlarından daha fazla olabilmektedir (6,7). Nitekim Daryl Bem (8,9)
tarafından bireylerin kendi davranışlarını
gözlemleyerek kendilerine ilişkin bir tutum
geliştirmesi olarak tanımlanan benlik algısının,
benlik saygısı ile pozitif olarak ilişkili olduğu çok
sayıda çalışmada gösterilmiştir (5,10,11,12). Çok
çaba sarf etmesine rağmen yine de akademik
olarak başarısız olma, ÖÖB tanılı çocukların bu
tanıya sahip olmayanlara göre daha düşük benlik
saygısına sahip olmasına neden olmaktadır (13,14).
Yapılan bir başka çalışmada normal gelişim
gösteren yaşıtlarına göre ÖÖB’li çocukların olumsuz benlik algısına sahip olduğu, bu çocukların
kendilerini daha farklı buldukları bildirilmiştir
(15). Bu durum bilişsel ve akademik alanda dene-
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yimledikleri zorlayıcı yaşantılardan dolayı bu
çocukların benliklerine ve yeteneklerine yönelik
olumsuz değerlendirme eğilimi göstermeleriyle
açıklanmaktadır (16).

Duygu düzenleme ise bireyin duygusal olarak
uyarılmasını düzenleyebilme kapasitesi olarak
tanımlanmakta ve onun çevresiyle en uygun
düzeyde
etkileşimi
sağlamasına
yardımcı
olmaktadır (28). Duygu düzenlemenin etkisi
bilişsel, davranışsal, duygusal ve fizyolojik
süreçlerde kendini göstermektedir (29). Aynı
zamanda bireyin sosyal yaşamına etkide bulunmakta, var olan ilişkilerin sürdürülmesinde ve bu
ilişkilerinin
nasıl
olduğuna
yönelik
değerlendirilmesinde önemli bir role sahip
olmaktadır (30,31). Duygu düzenlemenin çocuklar
üzerindeki etkisi incelendiğinde onların hem
akademik başarısını hem de sınıf içi davranışlarını
şekillendirerek akran ve öğretmenleriyle kurduğu
ilişkinin niteliğini belirlediği ortaya konulmuştur
(32). Duygu düzenleme becerisi ve davranışsal
kontrol düzeyi yüksek olan çocukların, yaşıtları
tarafından kabul görmesi artmakta ve bu durum
çocukların öğrenme süreçlerini de etkilemektedir
(33). Akran ilişkilerinde duygu düzenlemede
yaşanan zorluklar, çocukların sosyal alanda olumsuz benlik algılarının gelişmesine neden olmakla
birlikte akran reddi ve sosyal izolasyona karşı
incinebilirliklerini arttırmaktadır (34). Olumsuz
duyguyu azaltma veya olumlu duyguyu arttırmada
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yaşanan güçlükler duygu düzenleme yeteneğindeki
eksiklikleri içermekte ve depresyon gibi çeşitli
psikopatolojilerin gelişiminde rol oynamaktadır
(35). Depresif belirtiler ve duygu düzenleme
ilişkisinin incelendiği çalışmalarda duygularını
düzenlemede zorluk yaşayan çocuk ve ergenlerin,
zorluk yaşamayanlara göre depresif belirtiler ve
problemli davranışlara sahip olma riskinin daha
yüksek olduğu gösterilmiştir (36,37,38,39,40).
Akranları tarafından damgalanmaya maruz kalan
ÖÖB tanısı olan çocuklarda düşük benlik saygısı ve
depresyon bozukluğunun daha çok görüldüğü
(41,42), kötü muameleye maruz kalmanın ise
çocuklarda duygu düzenleme becerilerini olumsuz
yönde etkilediği ve bunun da anksiyete ve depresif
belirtilerle ilişkili olduğu belirtilmiştir (43).
Özetle özgül öğrenme bozukluğu, bireylerin
psikolojik, sosyal ve duygusal alanlarda zorluklar
yaşamasına neden olmaktadır. Bireyi birden fazla
alanda etkileyen bu nörogelişimsel bozukluk
hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Her ne kadar bu tanıya sahip çocukların daha
çok depresyon bozukluğuna sahip olduğu
(20,21,22) ve düşük benlik algısı belirttiklerini
ortaya koyan çalışmalar olsa da (15,16) depresif
belirtiler ve benlik algısı arasındaki ilişkide duygu
düzenleme güçlüğünün aracı rolünü inceleyen
bizim rastladığımız bir çalışma bulunmamıştır.
Oysa duygu düzenlemenin bireylerin akademik
başarısı, sosyal yaşamı ve genel olarak psikolojik
iyilik hali ile ilişkili olduğu göz önünde
bulundurulduğunda ÖÖB tanısı olan çocuklar
üzerindeki
etkisinin
kontrol
grubuyla
karşılaştırıldığında
daha
önemli
olduğu
söylenebilir. Sonuç olarak bu çalışmanın amacı
ÖÖB tanılı grup ile kontrol grubunu karşılaştırarak
her iki grupta benlik algısı ve duygu düzenleme
güçlüğünün depresif belirtileri yordama düzeyini
görmek ve depresif belirtiler ve benlik algısı
arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğünün
aracı rolünü incelemektir.
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YÖNTEM
Araştırmanın örneklemini 10-14 yaş aralığında
ÖÖB tanısı almış ve özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezinden bireyselleştirilmiş eğitim programı
desteği alan 168 öğrenci ile herhangi bir gelişimsel
Klinik Psikiyatri 2020;24:

bozukluk/psikiyatrik tanısı olmayan 193 öğrenci
oluşturmaktadır.
Örneklemin
büyüklüğüne
G*POWER
programı
kullanılarak
karar
verilmiştir. Öncelikle Ankara İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne bağlı olan özel eğitim merkezlerinden seçkisiz olarak atanan beş merkezde
eğitim alan öğrenci ve ailelerine ulaşılmıştır. Bir
başka ruhsal bozukluğu olanlar, fiziksel engeli
bulunanlar ve çalışmaya katılmak istemeyenler
çalışmanın dışında tutulmuştur. Kontrol grubu için
de Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı
okullar arasından seçkisiz olarak atanan beş okuldaki öğrencilerden veri toplanmıştır. Bu okullardaki çocukların doldurduğu genel bilgi alma formundaki
cevaplara
(“Daha
önce
hiç
psikolojik/psikiyatrik tedavi aldınız mı? Eğer tedavi
aldıysanız ne olduğunu yazınız” gibi) ve rehberlik
birimlerinde görev yapan kişilerden alınan bilgilere
dayanarak herhangi bir psikiyatrik bozukluk tanısı
olmayanlar çalışmaya dâhil edilmiştir. ÖÖB tanı
grubunda demografik bilgi formunu ve ölçekleri
tam olarak doldurulmayan 10 katılımcı çalışmanın
dışında tutulmuştur. Çalışmanın bağımlı ve
bağımsız değişkenlerinin tümü göz önüne
alındığında ÖÖB tanılı grupta uç değere sahip iki
katılımcı, kontrol grubunda ise bir katılımcı
Mahalanobis ≤0,001 düzeyine göre belirlenmiş ve
analiz dışı bırakılmıştır. Böylelikle analizler ÖÖB
grubunda 156, kontrol grubunda ise 170 katılımcı
üzerinden yapılmıştır. ÖÖB grubunda 72 kız
(%46,2), 84 erkek (%53,8); kontrol grubunda 85
kız (%50), 85 erkek (%50) bulunmaktadır.
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İşlem
Bu çalışmadaki veriler Aralık 2019–Şubat 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Etik Kurulu’ndan alınan
13.11.2019-18 karar nolu etik kurul onayı ve
Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü
24650819 numaralı etik onay kararı akabinde özel
eğitim kurumlarında bireyselleştirilmiş eğitim
programı desteği alan öğrencilere ve ailelerine
araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiş ve
onamı alınanlar çalışmaya dâhil edilmiştir. Bu
amaç doğrultusunda çalışmaya davet edilen öğrenci
ve ailelerine bilgilendirilmiş onam formu
verilmiştir. Veriler kurum ortamında öğrenciler ve
anneleri tarafından ölçeklerin doldurulması yoluyla
toplanmıştır. Aynı prosedür Ankara İl Milli Eğitim
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Müdürlüğü’ne bağlı olan okullardan veri toplarken
de kullanılmıştır ancak farklı olarak ebeveynlerden
kapalı zarf ile ölçekleri okula göndermeleri
istenmiştir. Sıra etkisini kontrol etmek amacıyla
ölçekler, katılımcılara farklı sıra ile verilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Demografik Bilgi Formu: Bu formda katılımcılara
yaş, cinsiyet, devam ettikleri sınıf düzeyleri, annebaba eğitim düzeyi, ne kadar süredir özel eğitim
desteği aldıkları gibi kendilerine ilişkin sorular
sorulmuştur. ÖÖB tanısı olan ve olmayanlar için
ayrı formlar hazırlanmıştır.
Piers Harris Çocuklarda Öz Kavramı Ölçeği: Piers ve
Harris (44) tarafından geliştirilen ölçek 9-20 yaş
aralığındaki bireylerin kendileri hakkındaki duygu,
düşünce ve tutumlarını incelemektedir. Ölçeğin
yanıt kategorisi “Evet” ve “Hayır” dan
oluşmaktadır ve Türkçe’ye uyarlama ve geçerlik
çalışmaları Çataklı ve Öner (45) tarafından
yapılmıştır. 10-19 yaşları arasında düşük, orta ve
yüksek sosyo-ekonomik düzeyli öğrencilerden
oluşan 1520 kişilik bir örneklemle çalışılmıştır.
Ölçeğin Türkçe formunun da faktör analizi
sonuçları orijinal formuna çok yakın bulunmuştur
(%41,7) ve Cronbach Alfa değeri 0,74 olarak
hesaplanmıştır. “Davranış, zekâ ve okul durumu,
bedensel görünüm, kaygı, gözde olma (popülerlik)
ve mutluluk” olmak üzere 6 alt boyutu vardır.
Bireyin ölçekten yüksek puan alması kendisi
hakkında olumlu, düşük puan alması ise olumsuz
düşünce ve duygulara sahip olduğunu göstermektedir. Ölçeğin kesme noktası bulunmamaktadır ve
ölçekten elde edilebilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 80’dir. Elde edilen puanlar, ortalama,
standart sapma, yüzdelik sıralama ve T puanı
tabloları kullanılarak değerlendirilmektedir (46).
Bu çalışmada ölçeğin toplam puanının iç tutarlık
katsayısı 0,96 iken alt ölçeklerinki ise 0,74 ile 0,87
arasında değişmektedir.
Çocuklar için Depresyon Ölçeği: Kovacs (47)
tarafından geliştirilen ve 27 maddeden oluşan ölçek
6-17 yaşları arasındaki bireylere depresyon
düzeyinin belirlenmesi amaçlı uygulanmaktadır.
Her maddede üç ifade vardır ve çocuktan son iki
hafta için kendisine en uygun cümleyi seçmesi iste-

nilmektedir. Ölçekten alınan puan ne kadar yüksekse depresyon o kadar ağır anlamına gelmektedir. Ölçekte on üç madde ters puanlanmaktadır.
Ölçeğin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik
çalışması Öy (48) tarafından yapılmıştır. Türkçe
formunun test tekrar test güvenirliği 0,80 olarak
bulunmuştur. Ölçüt bağımlılığı geçerlik katsayısı
0,61 olarak saptanmıştır. Madde toplam puan
korelasyonları
0,14
ile
0,52
arasında
hesaplanmıştır. Toplam puan için Cronbach Alfa
değeri 0,77 ve test yarılama tekniğiyle hesaplanan
iç tutarlılık katsayısı 0,81 olarak bulunmuştur. Bu
çalışmada ise ölçeğin toplam puanının iç tutarlık
katsayısı 0,92 olarak hesaplanmıştır.
Duygu Ayarlama Ölçeği: Bu ölçek Shields ve
Cicchetti (28) tarafından 6-13 yaş grubundaki
çocukların
duygu
düzenleme
becerilerini
değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Ebeveyn
veya öğretmenler tarafından doldurulabilen ölçek
toplam 24 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin yanıt
kategorisi 4’lü likert tipidir. Kapçı, Uslu, Akgün ve
Acer (49) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin
uyarlama çalışmasına toplam 284 (klinik olmayan
n= 263; klinik n= 22) çocuk katılmıştır.
“Değişkenlik/Olumsuzluk” ve “Duygu Ayarlama”
olmak üzere iki alt-ölçekten oluşmaktadır ve ölçekten alınan yüksek puanlar, duygu düzenlemede
yaşanan güçlüğü ortaya koymaktadır. Ölçeğin
Cronbach Alfa değeri 0,84 olarak saptanmıştır.
Anne ve baba değerlendirmeleri arasındaki korelasyon (r=,81), test-tekrar test kararlılığı (r=0,90)
ve iç tutarlık (α= 0,84) analizleri ölçeğin genel
olarak 6-13 yaş grubundaki çocukların duygu
düzenleme becerilerini değerlendirmede yüksek
bir güvenirliliğe sahip olduğunu göstermektedir.
Bu çalışmada ise ölçeğin toplam puanının iç
tutarlılık katsayısı 0,88; değişkenlik/olumsuzluk alt
ölçeğinin 0,84; duygu ayarlama alt ölçeğinin ise
0,78 olarak bulunmuştur.
İstatistiksel Analizler
İstatistiksel analizler için SPSS 25 Paket Programı
ve Preacher ve Hayes’in (50) geliştirdiği SPSS
eklentisi ve PROCESS kullanılmıştır. Öncelikle
ölçeklerden elde edilen verilerin normal dağılım
gösterip göstermediğinin test edilebilmesi için
toplam puanlar üzerinden normallik testi ve
Klinik Psikiyatri 2020;24:...............
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çarpıklık/basıklık
analizleri
uygulanmıştır.
Ardından ÖÖB tanısı olan ve olmayanların
depresyon, benlik algısı ve duygu düzenleme
güçlüğü
toplam
puanlarının
farklılaşıp
farklılaşmadığına bakılabilmesi için bağımsız
örneklemler T-testi ve tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) yapılmıştır. Farkın hangi gruplar
arasında olduğunu belirlemek amacıyla Post-hoc
testi olarak Tukey testi; ÖÖB tanı grubunun benlik
algısı, depresyon ve duygu düzenleme güçlüğü
ölçek puanlarının ortalamalarının anlamlı farklılık
gösterip göstermediğine bakmak için Kruskal
Wallis analizi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan
bütün değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon analizi ile sorgulanmıştır. Bir sonraki
aşamada klinik ve kontrol grubundakilerin benlik
algısı ve duygu düzenleme güçlüğünün, depresif
belirtileri yordama düzeyi iki ayrı aşamalı regresyon analizi ile test edilmiştir. Her iki grup için ayrı
olarak regresyon analiz sonuçlarının ışığında
depresif belirtiler ve benlik algısı arasındaki ilişkide
duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolü için Hayes
(51) tarafından önerilen Bootstrap yöntemi olan
çoklu aracılı model testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Bu çalışmaya ÖÖB tanısı olan 156 çocuk ile 170
sağlıklı kontrol dâhil edilmiştir. Araştırma
kapsamında ÖÖB ve kontrol grubunun temel bazı
özellikler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının
incelenmesi amacıyla bağımsız T-testi analizi ve tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır.
Yapılan bağımsız T-testi analizine göre ÖÖB ve
kontrol grubu cinsiyet dağılımı açısından istatistik-

sel olarak benzer bulunmuştur (p=0,49). ÖÖB
grubunun yaş ortalaması 11,21; kontrol grubunun
yaş ortalaması ise 11,36’dır ve iki grup arasında yaş
ortalaması yönünden istatistiksel açıdan anlamlı
fark bulunmamıştır (p=0,24).
ÖÖB tanısı olanların ve ÖÖB tanısı olmayanların
anne-baba eğitim ve anne-baba meslek düzeyi
açısından farklılaşıp farklılaşmadığını görmek
amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
uygulanmıştır. Klinik ve kontrol gruplarını
oluşturan katılımcıların anne eğitim düzeyleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu
bulunmuştur (p = 0,019) ancak baba eğitim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
bulunamamıştır (p> 0,05). Anne eğitim düzeyleri
arasındaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu
belirlemek amacıyla Tukey post-hoc testi
uygulanmıştır. Sonuçlara göre üniversite ve sonrası
eğitim düzeyinin (x̄= 0,28); lise (x̄= 0,51), ortaokul
(x̄= 0,53) ve ilkokul (x̄= 0,53) eğitim düzeylerinden
anlamlı derecede farklılaştığı gözlemlenmiştir (p<
0,05). Ancak üniversite ve sonrası ile okur-yazar
olmayan grup (x̄= 0,55) arasında anlamlı bir
farklılık saptanmamıştır (p> 0,05). Katılımcıların
anne meslek düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
bulunmazken (p> 0,05), baba meslek düzeyleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
saptanmıştır (p = 0,004). Yapılan Tukey post-hoc
testi sonuçlarına göre emekli olanlar ile (x̄= 0,82)
memur (x̄= 0,36), serbest meslek (x̄=,46) ve işçi
olanlar (x̄=,42) arasında anlamlı bir farklılık
olduğu belirlenmiştir. Her iki grubun sosyodemografik özellikleri karşılaştırmalı olarak Tablo
1'de verilmiştir.
Ölçeklerden elde edilen ortalama, standart sapma
ve değişkenler arası korelasyonlara ilişkin bilgiler
Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre ÖÖB grubunda
depresyon ölçeğinin (D), benlik algısı (BA) ve
duygu düzenleme güçlüğü (DDG) ölçekleri ile olan
korelasyonları en düşük r= ,67 ile en fazla r= -,81
arasında iken kontrol grubunda en düşük r= ,27 ile
en fazla r= -,66 arasındadır (p≤0,01).
ÖÖB ve kontrol grubunun depresyon, benlik algısı
ve duygu düzenleme güçlüğü ölçeklerinden
aldıkları toplam puanlarda fark olup olmadığını
incelemek amacıyla bağımsız örneklemler T-testi
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analizi yapılmıştır. Buna göre toplam depresyon
(t=-22,38, p=0,00, Cohen’s d=0,24), toplam benlik
algısı (t=19,67, p=0,00, Cohen’s d=0,21) ve
toplam duygu düzenleme güçlüğü (t=-14,72,
p=0,00 Cohen’s d=0,16) puanlarının ÖÖB ve
kontrol grubu arasında anlamlı bir farklılık
oluşturduğu saptanmıştır. ÖÖB tanılı grubun
toplam depresyon puan ortalaması (x̄=45,57) kontrol grubuna (x̄=30,26) göre daha yüksektir. ÖÖB
tanılı grubun toplam benlik algısı puan ortalaması
(x̄=42,83) kontrol grubuna (x̄=69,31) göre daha
düşüktür ve son olarak ÖÖB tanı grubunun toplam
duygu düzenleme güçlüğü puan ortalaması
(x̄=56,4) kontrol grubuna (x̄=40,69) göre daha
yüksektir.
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belirtiler üzerindeki etkisini görmek amacıyla ÖÖB
tanılı grup ve kontrol grubu için ayrı ayrı çoklu
hiyerarşik regresyon analizi yürütülmüştür. Çoklu
hiyerarşik regresyon analizinde ilk aşamada
bağımlı değişken olan depresyon toplam puanı ile
benlik algısı toplam puanı, ikinci aşamada ise
duygu düzenleme güçlüğü toplam puanı enter
metodu ile denkleme girilmiştir. Kontrol grubu için
de aynı yöntem izlenmiştir.
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Klinik grubunda 129 katılımcının disleksi (%82,7),
15 katılımcının diskalkuli (%9,6), 12 katılımcının
disgrafi alt tanısı (%7,7) olduğu belirlenmiştir. Alt
tipler arasındaki depresyon, benlik algısı ve duygu
düzenleme güçlüğü değişkenleri Kuruskal Wallis
testi ile değerlendirilmiştir. Buna göre ÖÖB’nin alt
tipleri arasında depresyon (p= ,39), benlik algısı
(p= ,36), duygu düzenleme güçlüğü (p= ,85) ölçek
puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı
farklılık bulunmamıştır.
Çalışmanın temel amacı doğrultusunda benlik
algısı ve duygu düzenleme güçlüğünün depresif

ÖÖB tanılı gruptan elde edilen katsayılar
incelendiğinde toplam benlik algısının, depresif
belirtileri anlamlı olarak yordadığı (β = -,81 p<
,05) ve depresyon puanındaki varyansı %66
açıkladığı görülmüştür. İkinci adımda ise duygu
düzenleme güçlüğünün depresif belirtileri anlamlı
olarak yordadığı bulunmuştur (β = ,23 p< ,05).
Benlik algısı ile birlikte duygu ayarlama güçlüğü
depresif belirtileri anlamlı olarak yordamakta ve
depresyon
puanlarındaki
varyansı
%75
açıklamaktadır. Buna göre benlik algısı puanı
azaldıkça ve duygu ayarlama güçlüğü puanı arttıkça
depresif belirti oranı artmaktadır.
Kontrol grubundan elde edilen katsayılar
incelendiğinde toplam benlik algısının depresif
belirtileri anlamlı olarak yordadığı (β = -,66 p<
,05) ve depresyon puanındaki varyansı %43
açıkladığı görülmüştür. İkinci adımda ise duygu
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düzenleme güçlüğünün depresif belirtiler üzerinde
herhangi bir etkisi olmadığı saptanmıştır (p>,05).
Buna ilişkin sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiştir.
ÖÖB ve Kontrol Grubunda Aracı Rol Analizleri
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ÖÖB tanısı olan ve olmayan grupta depresif belirtiler ve benlik algısı arasındaki ilişkide duygu
düzenleme güçlüğünün aracı rolünü incelemek
amacıyla bootstrap yöntemini temel alan regresyon
analizi yapılmıştır. Bu yöntemin Baron ve
Kenny’nin (52) geleneksel yönteminden daha güvenilir sonuçlar verdiği bildirilmektedir (50,51). Bu
analizde bootstrap tekniği ile 5000 yeniden örneklem seçeneği kullanılmış, aracı rolün anlamlılığı ise
%95 güven aralığındaki değerin 0 olmaması ile
değerlendirilmiştir (50,53).
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ÖÖB grubunda depresif belirtiler ve benlik algısı
arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğünün
aracı etkilerine ilişkin bulgular Şekil 1’de yer
almaktadır. Buna göre benlik algısının, yordanan
değişken olan depresif belirtiler üzerinde anlamlı
düzeyde ve negatif yönde etkisi bulunmaktadır (β
= -.4178, %95CI [-.4656, -.3701], t = -17,2798, p
<,001). Buna ek olarak benlik algısının, duygu
düzenleme güçlüğünü anlamlı düzeyde ve negatif
yönde etkilediği görülmektedir (β = -.4710, %95CI
[-.555, -.3865], t = -11,0104, p <,001). Benlik algısı,
duygu düzenleme güçlüğündeki değişimin yaklaşık
% 44’ünü açıklamaktadır. Duygu düzenleme
güçlüğünün depresif belirtiler üzerindeki etkisine
bakıldığında ise bu aracı değişkenin pozitif yönde
anlamlı bir etkisi olduğu söylenebilir (β = .1682,
%95CI [.0820-.2544], t = 3,8559, p <,001). Benlik
algısı ile aracı değişken olan duygu düzenleme
Klinik Psikiyatri 2020;24:

güçlüğü denkleme eşzamanlı girildiğinde depresif
belirtiler ile benlik algısı arasındaki ilişki azalarak,
benlik algısı değişkeninin katkısı sürmekle birlikte
düşüş göstermiştir. Ancak 0,001 düzeyinde
anlamlılık göstermeye devam etmiştir (β = -.3386,
%95CI [-.3998, -.2774], t = -10,9360, p <,001).
Dolayısıyla duygu düzenleme güçlüğünün, depresif
belirtiler ile benlik algısı arasındaki ilişkiye kısmi
aracılık ettiği sonucuna varılmıştır (β = -.0792,
%95CI [-.1116, -.0488]). Aracılık etkisinin tam
standardize etki büyüklüğü (K2) -.15’dir.
Bu çalışmada kontrol grubu için yapılan hiyerarşik
regresyon analizinde depresif belirtiler ve benlik
algısı arasındaki ilişkide duygu düzenleme
güçlüğünün aracı rolü desteklenmemiştir.
TARTIŞMA

Bu çalışmada ÖÖB tanılı grup ile kontrol grubu
karşılaştırılarak benlik algısı ve duygu düzenleme
güçlüğünün depresif belirtileri ne ölçüde
yordadığını görmek amaçlanmıştır. İkinci olarak ise
depresif belirtiler ve benlik algısı arasındaki ilişkide
duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolünü incelemek hedeflenmiştir.
Çalışmamızda ilk olarak ÖÖB tanılı grup ile kontrol grubunun depresif belirtiler, benlik algısı ve
duygu düzenleme güçlüğü açısından farklılaştığı
sonucuna varılmıştır. Buna göre ÖÖB grubundakiler daha fazla depresif belirti göstermekte, daha
düşük benlik algısına sahip olduğunu bildirmekte
ve daha fazla duygu düzenleme güçlüğü sorunu
yaşamaktadır. Nitekim bu bulgular alanyazındaki
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çok sayıda çalışma ile tutarlıdır (6,7,15,21,22). Söz
konusu olan bu çalışmalarda ÖÖB tanılı çocuk ve
ergenlerin, kontrol grubundaki akranlarına göre
kendilerini daha az kabul edilebilir olarak
algıladıkları,
daha
olumsuz
benlik
değerlendirmelerinde bulundukları (6,7,15) ayrıca
daha çok depresif belirtiye sahip oldukları (21,22)
rapor edilmiştir.
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Bu çalışmada hem ÖÖB grubunda hem de kontrol
grubunda yordayıcı değişken olan benlik algısı ve
yordanan değişken olan depresif belirtiler arasında
negatif yönde anlamlı ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.
Buna göre bireyin benlik algısı azaldıkça depresif
belirtileri artmaktadır ve bu bulgu benlik algısı ve
depresyon ilişkisini inceleyen çalışmalarla (17,18)
paralellik göstermektedir. Bu çalışmalarda bireyin
benlik algısının, depresif belirtiler üzerindeki etkisi
ortaya konulmuştur. Daha önce de belirtildiği
üzere kontrol grubuna göre ÖÖB tanısı olan
grubun benlik algısı puanlarının daha düşük,
depresyon puanlarının daha yüksek olduğu
bulunmuştur. İlgili alanyazın incelendiğinde ÖÖB
tanı grubu ile kontrol grubunun depresif belirtiler
ve
benlik
algısı
düzeyleri
yönünden
karşılaştırılmasına dayalı çok sayıda çalışmanın
bununla tutarlı bulgular ortaya koyduğu görülmektedir. Nitekim Undheim ve Sund (27) ÖÖB tanısı
olanların kontrol grubuna göre daha yüksek depresif belirti ve daha düşük benlik değeri gösterdiğini
bildirmiştir. Humphrey ve Mullins (26) ise ÖÖB
tanısı olan bireylerin akademik ve sosyal alanda
deneyimledikleri olumsuzlukların daha düşük benlik algısına neden olduğunu aynı zamanda bu durumun daha yüksek düzeyde depresyon puanına
sahip olmakla ilişkili olduğunu göstermiştir.
Dolayısıyla sahip olunan herhangi bir psikiyatrik
tanıdan bağımsızca düşük benlik algısına sahip
olmanın, çocuk ve ergenler üzerinde olumsuz
etkiye neden olduğu söylenebilir.
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depresyonu ve olumsuz yaşantıları arasındaki
ilişkide oldukça önemli bir yere sahiptir (43,54).
ÖÖB tanılı bireyin karşısındaki kişinin duygusunu
anlayamaması, duygulara ilişkin ipuçlarını
yakalayamaması ve duyguları düzenleyememesi
onun sosyal sorunlar yaşamasına neden olmakta bu
durum da içe çekilme ve depresyona yol açabilmektedir (55). Aynı zamanda ÖÖB tanısı olan çocuk
veya ergenler için tekrarlayan akademik
başarısızlıklar, arkadaş ilişkilerinde sorunlar
yaşama, akranları tarafından reddedilme gibi
durumların çocukluk çağı olumsuz yaşantıları
olduğu göz önünde bulundurulduğunda depresyon
ve duygu düzenleme güçlüğü arasındaki ilişki daha
anlaşılır hale gelmektedir. Ancak çalışmamızın
kontrol grubunda duygu düzenleme güçlüğünün
depresif belirtiler üzerinde etkili olmadığı
görülmüş bu durum ÖÖB tanısı olmayan çocuk ve
ergenlerin olumsuz duygulara yönelik başa çıkma
stratejilerinin
ve
psikososyal
baş
etme
kaynaklarının farklı olabileceğini düşündürmüştür.

Bu çalışmada beklenildiği üzere ÖÖB grubunda
duygu düzenleme güçlüğünün, depresif belirtileri
yordadığı bulunmuştur. Buna göre klinik grupta
duygu düzenleme güçlüğü, depresif belirtiler
üzerinde etkiye sahiptir. Bu bulgu ile tutarlı olarak
Pavri ve Monda-Amaya (40) ÖÖB tanısı olan
çocuklarda
duygu
düzenlemede
yaşanan
zorlukların depresyonla olan ilişkisini göstermiştir.
Gerçekten de duygu düzenleme, çocukluk dönemi

ÖÖB grubunda, yordayıcı değişken olan benlik
algısı ile aracı değişken duygu düzenleme güçlüğü
arasındaki korelasyon katsayısına bakıldığında
katılımcıların kendilerine ilişkin benlik algısı
olumsuzlaştıkça duygu düzenleme güçlüğünde
yaşadıkları sorunların arttığı görülmektedir. ÖÖB
sadece akademik alanda değil aynı zamanda sosyal
sorunlara ve davranış problemlerine yol açarak bu
tanıya sahip olan çocukların kendilerine ilişkin
duygu ve düşüncelerinin olumsuz olmasına neden
olmakta (6,7,15) ve bu durum da çocukların sıklıkla
sosyal ilişkilerde duygu düzenleme sorunları
yaşamasına zemin hazırlamaktadır (34).
Bu çalışmada temel olarak depresif belirtiler ile
benlik algısı arasında duygu düzenleme güçlüğünün
aracı rolünün araştırılması amacıyla yapılan aracı
değişken analizi sonucunda ÖÖB tanılı grupta
duygu düzenleme güçlüğünün kısmi aracılık etkisi
olduğu bulunmuştur. Bir başka deyişle, depresif
belirtiler ve benlik algısı arasındaki ilişkiye duygu
düzenleme güçlüğü eklendiğinde benlik algısının
etkisinin azaldığı ortaya çıkmıştır. ÖÖB tanısı
olanların daha düşük benlik algısına sahip olması;
daha çok duygu düzenleme güçlüğü sorunları
yaşamalarıyla, bu durum da daha fazla depresif
belirtiye
sahip
olmalarıyla
açıklanabilir.
Alanyazında ÖÖB tanı grubunda depresif belirtiler
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ve benlik algısı üzerinde duygu düzenleme
güçlüğünün aracı rolünü inceleyen bizim
rastladığımız bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak
araştırmanın yordanan değişkeni olan depresif
belirtiler ile aracı rol değişkeni olan duygu düzenleme güçlüğü arasındaki ilişkiye bakıldığında,
depresif belirti puanı yüksek olan ÖÖB tanılı bireylerin duygu düzenleme becerilerinin daha yetersiz
olduğu görülmektedir. Bu bulgu alanyazındaki
birçok çalışma ile tutarlıdır. Bu çalışmalara göre
özellikle arkadaşları tarafından damgalanan ve
kabul göremeyen ÖÖB tanılı çocuklar düşük benlik
saygısına sahip olmakta, genel olarak benliklerine
ilişkin algıları olumsuz olmakta ve daha çok depresif belirti bildirmekte (örn.39,40,41,42); bunun yanı
sıra duygu düzenleme becerileri iyi düzeyde olan
çocuk ve ergenlerin, duygu düzenlemede yeterli
olmayanlara göre sosyal olarak daha yeterli,
arkadaşları tarafından daha çok sevilen ve kabul
gören kişiler oldukları (56,57) ve daha az depresif
belirti sergiledikleri bildirilmiştir (36). Bu
çalışmanın örnekleminin 10-14 yaş arasındaki önergen veya ergenlerden oluştuğu göz önünde
bulundurulduğunda, genel olarak ergenliğin
psikopatoloji gelişimi için yüksek risk teşkil eden
bir dönemle karakterize olması (58,59) ve buna
düşük benlik algısı ve duygu düzenleme güçlüğüne
ilişkin sorunların eşlik etmesi depresyon ve
anksiyete
gibi
önemli
psikopatolojilerle
ilişkilendirilmektedir (60,61). Ergenlik dönemi
depresyonunun özellikle olumsuz duygularla baş
etme için nitelikli stratejilere sahip olmamakla
ilişkili olduğu (36) göz önüne alındığında duygu
düzenleme güçlüğündeki eksikliklerin şu anki ve
gelecekte olabilecek depresyon bozukluğu
üzerindeki etkisi daha iyi anlaşılmaktadır (62,63).
Klinik gruba ilişkin elde edilen bu bulgulara
rağmen çalışmamızda kontrol grubunda depresif
belirtiler ve benlik algısı arasındaki ilişkide duygu
düzenleme
güçlüğünün
aracı
rolü
desteklenmemiştir. Bu çalışma çerçevesinde herhangi bir psikiyatrik tanısı olmayan kontrol grubunda duygu düzenleme güçlüğünün depresif belirtiler
ve benlik algısı arasında aracı rolü olmadığı sonucuna varılmıştır.
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Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır.
Buna göre ÖÖB’nin disleksi alt tipinde yer alan
katılımcıların diskalkuli ve disgrafi alt tipi görülen
katılımcılara göre sayıca daha fazla olması ve
Klinik Psikiyatri 2020;24:

yalnızca öz bildirim ölçeklerinin kullanılması
sınırlılık olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra
kontrol grubundakilerin psikiyatrik tanı alıp almama durumu bilgi alma formu ve okulun rehberlik
biriminden alınan bilgilere göre belirlenmiş olsa da,
bu grubun psikiyatrik bir muayeneden geçmiş
olmaması araştırmanın bir başka sınırlılığı olarak
görülebilir. Bu sınırlılıkların yanı sıra çalışmada
kontrol grubu kullanılmış olması, ÖÖB’nin sıklıkla
DEHB, DB, KOKGB gibi diğer psikopatolojilerle
komorbidite göstermesine rağmen eş tanısı olan
katılımcının çalışmaya dâhil edilmemesi ve
geçerliliği ve güvenirliği yüksek araçların
kullanılması çalışmanın güçlü yanları olarak
sıralanabilir.
Özetle ÖÖB tanısı olan çocukların benlik algısı ve
depresif belirtilerine ilişkin çalışmalarda duygu
düzenleme güçlüğü görece az çalışılan bir konudur.
Kontrol grubunun kullanıldığı bu çalışmada ÖÖB
tanısı olanlarda benlik algısı ile depresif belirtiler
arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğünün
kısmi aracılık etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu
kısmi aracılık; düşük benlik algısının, duygu düzenleme güçlüğüne ilişkin sorunları artırması, duygu
düzenlemede yaşanılan bu olumsuz durumun da
depresif belirtileri artırmasıyla açıklanabilir.
Depresif belirtiler, benlik algısı ve duygu düzenleme güçlüğü faktörlerinin birlikte ele alınmasının
ÖÖB’nin prognozunu etkileyecek risk etmenlerinin
ve koruyucu etmenlerin değerlendirilmesinde
önemli olduğu ve bu çalışmadan elde edilen
sonuçların ÖÖB tanısı olan bireylerin psikolojik iyi
oluş bakımından desteklenmesi ve sosyal ve
akademik alandaki işlevselliklerinin arttırılması
amacıyla geliştirilecek psikososyal yaklaşımlar için
oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir.
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