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AMAÇ

Madde Kullanım Bozukluğu (MKB) çağımızın önemli sorunlarının başında gelmektedir. Madde kullanımı kişilerde birçok 
psikolojik soruna ve ruhsal hastalıkların artmasına sebep olmaktadır. MKB, aile bireylerini olumsuz yönde etkileyerek bu ailelerin 
çocuklarında psikopatolojik sorunlara yol açabilmektedir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve birlikte gelen diğer 
bozuklukların ve ailelerdeki madde kullanımının yaygınlık oranı ile ilgili yapılan araştırmalar yeterli olmadığı görülmektedir. Bu 
araştırmada, MKB olan ebeveynlerin çocuklarında DEHB görülme oranının sağlıklı ailelerin çocuklarında DEHB görülme oranı ile 
karşılaştırılmasını amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, ebeveynlerin sahip oldukları MKB ilgili elde edilen bilgiler ışığında ebeveyn MKB 
ile DEHB olan çocuk arasındaki bağlantının netlik kazanması beklenmektedir.

YÖNTEM

Katılımcılar, Kişisel Bilgi Formu, Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ) ve Okul Çağı Çocukları için 
Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi- Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli (ÇDŞG-ŞY-T) ile değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Çalışmada, MKB olan 31 erkek hastanın 50 çocuğu ve 44 sağlıklı erkek kontrolün 50 çocuğu olmak üzere toplam 100 çocuk 
değerlendirmeye alınmıştır. MKB olan babaların çocuklarının ÇDDÖ Dikkat alt ölçeğinden aldıkları puanlar (X ̅=41,52) kontrol 
grubundaki çocukların alt ölçekten aldıkları puanlardan (X ̅=35,68) anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Babası MKB tanısı almış 
çocukların %54’ünün ÇDŞG-ŞY-T ile yapılan klinik görüşme sonucu DEHB tanısına işaret etmekteyken, kontrol grubundaki çocukların 
%14’ünün ÇDŞG-ŞY-T ile yapılan klinik görüşme sonucu DEHB tanısına işaret etmektedir ve aralarındaki fark anlamlı bulunmuştur 
[χ2(1)=17,825; p<0,05].

SONUÇ

 Çalışmanın sonucunda, MKB olan babaların çocuklarında sosyal içe dönüklük, anksiyete ve depresyon bulgularının ve dışa 
yönelim, suç davranışları ve saldırgan davranış sergileme, sosyal sorun yaşama olasılığının daha yüksek olduğu, daha sık dikkat 
sorunu yaşandığı ve DEHB semptom sıklığının daha yüksek olduğu saptanmıştır.
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