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ONSOZ
Bu arastirmamn, ozel gereksinimli cocuga sahip annelerin ozel gereksinimli
cocuklanni kabul duzeyini, ozel gereksinimli kardesi olan normal gelisim gosteren
cocuklann kardeslerini kabul dtizeyini ve ozel gereksinimli cocuga sahip annelerin
ozel gereksinimli cocuklanm kabullenme duzeyleri ile ozel gereksinimli kardesi olan
normal gelisim gosteren cocuklann kardesini kabulti arasmdaki iliskiyi ortaya
cikaracagi dttsunulmektedir.
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Bu arastirma ozel gereksinimli

cocuga sahip annelerin ozel gereksinimli

cocuklanm kabul duzeyini, ozel gereksinimli kardesi olan normal gelisim gosteren
cocuklann kardeslerini kabul duzeyini ve ozel gereksinimli cocuga sahip annelerin
ozel gereksinimli cocuklanm kabullenme duzeyleri ile ozel gereksinimli kardesi olan
normal gelisim gosteren

cocuklann

kardesini

kabulu arasmdaki

iliskiyi ortaya

cikarmak amaciyla yapilrmstir.

Ozel gereksinimli
gereksinimli

cocuga sahip annelerin cocuklanm

kardesi olan normal gelisim gosteren cocuklann

kabul duzeyi, ozel
kardeslerini

kabul

duzeyi ve ozel gereksinimli cocuga sahip annelerin cocuklanm kabullenme duzeyleri
ile ozel gereksinimli

kardesi olan normal gelisim gosteren cocuklann

kardesini

kabulu arasmdaki iliski var oldugu sekliyle betimlenmeye cahsilnustrr. iki veya daha
90k iliskisel tarama 90k sayida degisken

arasmdaki

birlikte degisim

varhgim

derecesini belirlemeye amaclayan arastirma modeli kullamlmisnr.

Arastirmanm evrenini Kuzey Kibns Turk Cumhuriyetin'deki
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Orneklemde 50 anne ve 50 kardes olmak ilzere toplam 100 kisi ilzerinden veri elde
edilmistir. Eide edilen verilerin bilgisayar ortamma aktanmmda gecersiz sayilacak
anket formuna rastlanmanustrr, Arastirmada veri toplama araci olarak anket teknigi
kullamlmrstir. Kisisel bilgi formu, aile cocuk iliskileri oli;egi ile Ozel gereksinimli
kardese yonelik tutum olcekleri kullarulmrstir.
Kisisel bilgi formu arastirmanm degiskenlerine ait bilgi edinmek ilzere
arastirmaci tarafmdan hazirlannustir. Anne, otizm tamsi alan cocuk ve normal
gelisim gosteren kardese ait bilgiler icin tek bir form hazrrlanmrstir. Cinsiyet, ya~,
medeni durum, ailenin sosyo-ekonomik seviyesi hakkmda bilgi toplamak amaci ile
o I usturulmustur,
Arastirmada kullamlan olceklerin gilvenilirlikleri Cronbach's Alpha katsayrsi
ile belirlenmistir. Hipotez testlerine baslamadan once kullamlacak istatistiksel
yontemi belirlemek icin ilk olarak olcekler ve alt boyutlarmm normallik varsayimuu
saglayip saglamadigi Kolmogorov- Smirnov (K-S) testi ile belirlenmistir. Skorlar
normal dagihrn gostermedigi icin parametrik olmayan yontemler kullanilrmsnr. iki
kategoriye

sahip Kisisel

ozellige

(Orn: cinsiyet)

gore tutum

olceklerinin

karsilastmlmasmda Bagrmsiz Orneklem T Testinin parametrik olmayan alternatifi
olan Mann Whitney U testi kullarulrmstir. ikiden fazla kategoriye sahip kisisel
ozellige (Orn.: ya~) gore tutum olceklerinin karsilastmlmasmda Tek Yonlu Varyans
Analizinin parametrik olmayan alternatifi olan Kruskal Wallis H testi kullamlnustir.
Annelerin ozel gereksinimli

cocuklanru

kabul etmeleri ile ozel gereksinimli

cocuklann kardeslerinin kardeslerini kabul etmeleri arasmdaki iliskiyi belirlemek
icin Pearson Carpim Moment Korelasyon katsayisinm parametrik olmayan alternatifi
olan Spearman Srra Farklan Korelasyon katsayisi kullarulrmstir. Arastirma boyunca
onem dilzeyleri 0,05 olarak i;ift yonltl almrmstir.
Arastirmanm sonucunda, annenin ozel gereksinimli cocugunu reddi annenin
kisisel ozelliklerine gore degisiklik oldugu gozlenmemistir. Normal gelisim gosteren
kardesin ozel gereksinimli kardesi hakkmdaki tutumlan normal gelisim gosteren
kardesin cinsiyetine, yasma, kardes sayisma gore degismemektedir. Ancak normal
gelisim gosteren kardesin ozel gereksinimli kardesi hakkmdaki tutumlan ozel
gereksinimli karde§in cinsiyetine gore farkhla§maktadir. Ozel gereksinimli kardesi
kiz olan normal gelisimli kardeslerin ozel gereksinimli kardesle yasamaya iliskin
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olumsuz duygu ve dusunceleri Ozel gereksinimli kardesi erkek olanlara gore daha
yi.iksektir.
Anahtar Sozciikler: Ozel Gereksinim, Ozel
Rehabilitasyon,

Gereksinimli Cocuk, Ozel Egitim,
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This research special needs of children with mothers of children with special

needs the acceptance level to reveal the relationship between the special needs of
normal development with sister sibling to accept the level and special needs of
children with mothers of children with special needs the acceptance level with
special needs brother, the adoption of the siblings of children with normal
development order is made.
Children with special needs the acceptance level of mothers with children ,
were described as it was a relationship between the special needs brother, the level of
acceptance of siblings of children with normal development and special needs of
children of mothers with children to accept levels with special needs brother, the
adoption of the siblings of children with normal development . Two or more
relational models with many variables between study aimed
Research continues into the universe of special education and rehabilitation
center in the TRNC that older siblings with special needs children 8 years old and
their mothers . Research determined in accordance with the terms mother and sister
have been made an application on a voluntary basis . Sample of 50 parents and
obtained data on a total of 100 people, including 50 sisters. The obtained data has not
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been demonstrated to be invalid questionnaires to transfer to a computer. As data
collection tool survey technique was used . Personal information questionnaire ,
parent-child relationship scale was used with attitude scales for handicapped brother.
Personal information questionnaire was prepared by the researcher to obtain
information related to the research variables . Mother, children diagnosed with
autism and one form for information has been prepared by the siblings with normal
development . Gender, age , marital status, family gather information on the socioeconomic level has been established with the objective .
Personal information questionnaire was prepared by the researcher to obtain
information related to the research variables. Mother, children diagnosed with autism
and one form for information has been prepared by the siblings with normal
development. Gender, age, marital status, family socio-economic levels with the aim
of collecting information about the scale of the materials used in reliability was
determined by Cronbach's alpha coefficient. first scales and subscales to determine
the statistical methods to be used before starting to test the hypothesis satisfies the
assumptions of normality Kolmogorov-Smirnov (K-S) was determined by testing.
Score for the normal distribution, non-parametric

methods were used. Two

categories with the demographic characteristics (eg .: gender) attitude scale based on
the comparison of independent samples t test, nonparametric Mann-Whitney U test
was used as an alternative. More than two categories with the demographic
characteristics ( eg .: age), an alternative non-parametric One-Way ANOV A for
comparison of the attitude scale Kruskal-Wallis H test was used. Pearson Product
Moment Correlation alternative nonparametric coefficient Spearman Rank difference
for mothers of special needs in order to determine the relationship between accepting
special needs of their brothers and sisters, children, brothers and accept their children
correlation coefficient was used.
As a result of the study, the mothers of special needs children has been
observed that the rejection by the mother's personal characteristics change . Normal
development of special needs brother sister about attitudes to sex siblings with
normal development , age does not depend on the number of siblings . But attitudes
about the special needs of brother against brother normal development varies
according to the special needs brother 's gender. special needs of normal growth of
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the brother sister girl with special needs to experience negative emotions and
thoughts about his brother siblings with special needs are higher than those of
Key Words:

Rehabilitation

Special Needs, Special Needs Children , Special Education,
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BOLUMI
1. GiRi~

Bu bolumde arastirmarun problemine, amacma, onemine, snurlthklanna ve
bu cahsma kapsammda var olan bazi kavramlarm tammlanna yer verilmistir,

1.1. Problem

Her cocuk digerlerinden farkhhk gostermektedir. Bu farkhhklar bedensel,
bilissel ve duyussal seklinde gruplanabilir. Kendilerine ozgii bedensel yapiya ve
islevlere cesitli alanlarda ogrempe ozelliklerine ve hizma, duygusal ozelliklidir.
Farkhhklan belli suurlar icinde oldugunda, ogrenciler genel egitim hizmetlerinden
yararlanabilmektedirler.

Cocuklardaki farkhhklann

daha buyuk boyutta oldugu

cocuklarda ise gene! egitim hizmetleri yetersiz kalmakta ve ozel egitim hizmetleri
gerekli olmaktadtr. (Eripek 1998) Normal gelisim srmrlannm dismda gorulen
ozellikler, cocugun gelisimini farkh krlmaktadir" (Baykoc Donrnez, 2010).

Aile cocugun icinde bulundugu ilk toplumsal birimdir. Cocugun ailede
yasayacagi ilk deneyimler ilerde daha genis toplumsal cevrede yasayacaklanm
dogrudan etkiler. Aileye yeni bir bireyin katrlmasi, bircok yeniligi be degi§ikligi
beraberinde getirmektedir. Cocuk aile icin yeni beklentiler, umutlar demektir.
Ailenin yeni uyesi olarak dunyaya gelen bebegin Ozel gereksinimli olarak dtinyaya
gelmesi aile bireylerinin tum hayal ve beklentilerini alt list ederek yasantrlanni
olumsuz etkileyebilmektedir (Metin ve San 1992). Normal okuldan faydalanamayan
ya da kismen faydalanan cocuklar "cogu zaman oziirlii, engelli, ayncahkh ozel
gereksinimli ya da yetersizlikten etkilenmis olanlar olarak adlandmhrlar" (Ozgur,
2013).

Ozel gereksinimli cocuk ve ozrilnun getirdigi problem, smtrhhklar sadece
cocugu degil, anne babayi ve tum aile bireylerini etkilemektedir. Cocugun gelisimsel
basan ve basansrzhklannm aile bireylerini, anne baba ve diger bireylerin cocuga ve
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engele karsi tutum ve davramslannm da cocugu etkiledigi gozlenmektedir (Aydm,
2002).

Ozel gereksinimli olarak dogan bebek aile kurumu icinde ebeveynlerin
beklentilerini karsrlayacak rolu ilstlenemez ise aile icinde istenmeyen durumlar
yasanabilir, Engel, bireyin noksanhklanndan otilril, ya~ cinsiyet, sosyal ve kttlturel
farkhlasimlara bagh olarak kendine bicilen rolleri, olmast beklendigi sekliyle yerine
getirememesi olarak tammlanmakta ve bu durum aile icinde butunluge zarar
verebilmektedir (Ozsoy, Ozytirek, Eripek, 1998; Ozguven, 2000). Aile bireylerinden
en az bir tanesinde fiziksel yada zihinsel Ozel gereksinimli durumunun varligmda bu
durum tilm aile fertlerinin

yasanusim

etkiledigi

gibi dengeleri

de alt list

edebilmektedir (Yorukoglu, 19,9,8).

Ailenin normal gelisim gosteren eocuga oranla Ozel gereksinimli cocuguna
olan sorumluluklan farklihk gosterir, Ailenin bu sorumlulugu ozrtm ortaya cikmasi
ile baslayip; topluma kazandmlma asamasma kadar devam eder. Bu surecte aileyi
bekleyen bazi sorunlar ortaya cikabilir. Bu sorunlar gittikce artabilecegi gibi c;ozilm
yollan buna nispeten snurhdir. Bu durum aile bireylerini ruhen ve bedenen olumsuz
yonde etkiler. Aile icinde Ozel gereksinimli bir cocugun olmasi ailenin buttlnluguntl,
kariyer planlamalanru, dini inane; ve cocugun cinsiyeti ile ilgili bir silril sorunlarm
yasanmasina zemin hazirlar (Varol, 2005).

Aile icinde Ozel gereksinimli

bir cocugun bulunmasi

aile kurumunu

etkiledigi gibi daha ozelde normal olan diger kardeslerin de bu durumdan ruhsal ve
fiziksel olarak etkilenmesine neden olmaktadir. Kardesler arasmdaki iletisimi ailenin
yapisr, ailenin cocuk yetistirme sekilleri, yasam standartlan, aile icindeki cocuk
sayilan, kardesler arasmdaki yas farkhhklan, kardesler arasi cinsiyet farklihklan,
ailenin sosyoekonomik ve kulturel seviyesi, cocugun ozrtl ve derecesi gibi bir cok
neden etki edebilmektedir. Yetersizligi olan kardese sahip olan cocuklann tepkileri,
yaslanna ve gelisimsel dilzeylerine gore birbirinden farklihk gosterebilmektedir.
Ayru zamanda gosterilen tepkiler ve duygulan, yetersizlikten etkilenmis kardese
sahip olmaya uyum saglama ve gilnden gilne bu gercekle basa ctkabilme durumuna
gore kendi icinde de degisebilmektedir. Aileye yeni katilan yetersizlikten etkilenmis
cocugun farkh ozelliklcri nedeniyle, anne, baba ve yakm cevredekilerin bu cocuga
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daha fazla ilgi gostermesi, normal cocugun ihmal edildigini dustlnrnesine ve hem

yetersizligi olan kardesine hem de anne baba ve yakm cevresindekilere kizgmhk
duymasma yol acabilir. Bunun sonucu olarak kardesine ilgi ve sevgi gdstermeyebilir
ya da gormezden gelebilir (Varol,2005).

Normal gelisim gosteren kardesler, yetersizlikten etkilenmis kardeslerinin
yetersizliginden,

fiziksel

gorunumunun farkh olmasmdan ve dikkat ceken

davraruslan yilzilnden utanabilir ve onunla birlikte gorunmek istemeyebilirler. Bazen
normal gelisim gosteren kardes, yetersizligi olan kardesin yetersizligini odttnlemek
icin anne baba tarafmdan uygulanan basanh olma baskisim hissedebilir ya da boyle
bir baski olmadigr halde mutlaka basanli olmasi gerektigi duygusuna kapilabilir.
Bazen de yetersizligi olan kardesin bakurnyla ilgili fazla sorumluluk almasi ya da
bakirru ve egitimi nedeniyle yasanan ekonomik guclukler nedeniyle kendini baski
altmda hissedebilir (Varol, 2005).

Cocuklar zaman zaman kardeslerinin farkhhgmi kendi yaptiklan bir seyden
dolayi olacagmi

dttsunebilirler.

Yapilan

arastirmalar

cocuklann

kardeslerinin

otizmine yonelik "kardesim nicin Ozel gereksinimli?, ozrune ne sebep oldu?, bu
kimin sucu", gelecekte hen de mi oyle mi olacagun?"

seklinde dusunduklerini

gosterrnektedir (Powel, Ogle 1985).

Kardeslerine
sevmediklerini,

iliskin

ise

acr duyup

iyilesip iyilesmeyeceklerini

duymadiklanm,

annelerini

sevip

merak ettikleri ve gelecekle ilgili

endiselendikleri bildirilmektedir. Su aciktir ki kardesleri ozel gereksinimli olan
cocuklar bu durumdan derinden etkilenirler. Cocuklar kardeslerinin oznrleriyle ilgili
endise, ozrun sebebi ve kendilerine olan etkisiyle ilgili belirsizlik, arkadaslannm
tepkilerinin zorluklan, dislanma hissi ve kardesleri icin 90k sey yapmak zorunda
olduklanm hissederler. Aile icinde Ozel gereksinimli bir kardesin varhgi normal olan
kardeste duygu ve dusuncelerin bastmlmasi egilirnine neden olabilir. Karmasik
c,j

duygu ve dusunce icerisinde olan cocuk kendi ictenselligine donerek ruhsal
cokuntuler yasayabilir (Smith, 2000).

Ozel gereksinimli bir cocugun ne olcude egitilebilecegi ailenin tilm fertlerinin
ve bulundugu ortamm cocuk hakkmda sahip oldugu duygu ve dusuncelerle
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Cocugun egitimi icin aileye destek olmak cocugun gelisimde beklenen
etkisinden ve beklenen sonuclardan daha verimli olmaktadir (Akkok, Askar ve

Ozel gereksinimli cocuga sahip olan ailelerin yasadiklan zorluklar benzerlik
de ailelerin bu durumla basa yontemlerine

gore durum degislikleri

Yasadiklan zorluklar karsismda degisim duzeltme cabalan sonucsuz
zorlanmalar yasanabilir (Kaner 2004). Ozel gereksinimli cocuklara sahip olan
yasadiklan gerginliklerin nedeni olarak; Ozel gereksinimli bireyin gelecegi
19m duyulan kaygilar, engel nedenine iliskin yeterli bilgiye sahip olmama,
cevredekilere cocugun durumu hakkmda surekli aciklama ihtiyaci, Ozel gereksinimli
cocukta gorulen davrams ve saghk sorunlan, tedavi ve egitim konusunda silrekli bir
uzman destegi alma ihtiyaci, uygun egitim veren yerleri bulma cabalan, zaman
yetersizligi, para ve enerji ihtiyaci sayilabilir (Kavak 2007). Ozel gereksinimli

cocuga 'sahip olan ebeveynler durumu kabullenmede zorlanarak bir 90k yere sorunun
9ozilmil icin basvururlar. Bu basvurularda ailelerin cevap aradigi sorular; Neden?
Cozum var midrr? Diizelme sansi var midir? Aile iliskileri nasil etkilenir? Egitimi
nasil olacak? Gelecegi nasil olur? Ya bizden sonra ne yapar? Baska cocugumuz
olursa oda boyle mi olur? Gibi sorular hep akillanndadir (Ozsoy, Ozyurek, Eripek,
1998) ancak hemen cevaplanamayan bu sorular aile uzerinde psikolojik bir baski
olusturarak surekli anksiyete hali yaratmaktadir.

Ozel gereksinimli

cocugun

varhgmm

tum aileyi etkiledigi

ve Ozel

gereksinimli cocugun aile tarafmdan kabulunun hem Ozel gereksinimli cocugun,
hem kardeslerinin hem de anne babanm gelecegini belirlemekte onemli rol oynadrgi
dustintllrntis, fakat literatilrde bu konuda arastirma bulunamarrustrr. Bu sonuclar
dogrultusunda ozel gereksinimli cocuga sahip annelerin ozel gereksinimli cocuklanm
kabul duzeyini, ozel gereksinimli kardesi olan normal gelisim gosteren cocuklann
kardeslerini kabul duzeyini ve ozel gereksinimli cocuga sahip annelerin ozel
gereksinimli cocuklanrn kabullenme duzeyleri ile ozel gereksinimli kardesi olan
normal gelisim gosteren cocuklann kardesini kabulu arasmdaki iliskiyi incelemesi
arasnrrnanm problemini olusturmaktadir.
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1.2. Amae

Bu cahsmanm amaci; ozel gereksinimli cocuklan olan annelerin ozel
gereksinimli cocugu kabul dilzeylerini ve ozel gereksinimli kardesi olan normal
gelisirn gosteren kardesin ozel gereksinimli kardesi kabul duzeylerini belirlemek ve
anne ve kardesin ozel gereksinimli cocuk/kardesi kabul dilzeylerini etkileyen
faktorleri belirlemektir. Bu amacla cahsmada asagidaki alt sorulara yamt aranrmstir.
1. Annelerin ozel gereksinimli .,<;ocugunu reddetme davramslan;
a) Annenin yasma gore farkhhk gostermekte midir?
I

b) Annenin egitim durumuna gore farkhhk gdstermekte midir?
c) Annenin meslegine gore farkhhk gostermekte midir?

d) Annenin algiladigt sosyo-ekonomik duzeye gore farkhhk gosterrnekte
midir?

e) Ozel gereksinimli cocugun cinsiyetine gore farkhhk gostermekte midir?
2. Normal gelisim gosteren kardesin ozel gereksinimli

kardesi reddetme

davramslan;
I.

a) Normal gelisim gosteren kardesin cinsiyetine gore farkhhk gostermekte
midir?
b) Qzel gereksinimli kardesin normal gelisim gosteren kardesten buyukluk
kucukluk durumuna gore farkhhk gdstermekte midir?
c) Normal gelisim gosteren kardesin yasma gore farkhlik gostermekte
midir?
d) Ozel gereksinimli kardesin cinsiyetine gore farkhlik gostermekte midir?
3. Annelerin ozel gereksinimli cocuklanru reddetme davranisun ile normal
gelisim gosteren cocuklann ozel gereksinimli kardesine yonelik olumsuz
tuturnlan arasmdaki iliski var rrudir?
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1.3. Onem

Bu arastirma
cocuklanni
cocuklann

ozel gereksinimli

k:abul duzeyini,
kardeslerini

ozel gereksinimli

cocuga

ozel gereksinimli

sahip annelerin

kardesi olan normal gelisim gosteren

kabul diizeyini ve ozel gereksinimli

cocuklanni

kabullenme

normal gelisim gosteren cocuklann

ozel gereksinimli

cocuga sahip annelerin

diizeyleri ile ozel gereksinimli

kardesini

kabulu arasmdaki

kardesi olan

iliskiyi incelemesi

acismdan onemlidir.

Gunumuzde

ozel gereksinimli

bir yer tutmaktadir.

Ailenin

cocuklann

cocugu

kabulu

egitiminde
onunla

ilgili kaygi

azaltmakta ve egitime katilmuru olumlu yonde etkilemektedir.
olmasi

icin

annenin

gerekmektedir.
belirleyecegi

ve

kardesin

duygusal

normal

gelisim

gosteren

kardesin

onlemek

acismdan

onemlidir.

kardeslere

verilecek

destek

hizmetlerinin

gdz

ardt

edilmemesi

aile egitimlerinin

niteligini

duygusal

Bu duygusal

durumunun

durumun

gerekliligini

goz ardi

belirlenmesi

belirtecegi

ile

ve niteligini

dusunulmektedir.

Annenin

hizmetlerinin

Egitimin daha verimli

kardese yonelen yogun ilgiden dolayi geri

edilmesini

gelecekte

ve endiselerini

dusuntllmektedir.

kalan,

belirleyecegi

durumunun

Bu duygusal durumun ortaya konmasmm

Aynca ailede ozel gereksinimli
planda

ailenin katihmr onemli

kabulu

yasamlacaklann

ile

kardesin
onceden

kabulu

arasmdaki

belirlenerek,

bu

iliskinin
konuda

belirlenmesi
erken

egitim

saglanmasi acismdan onemlidir.

1.4. Suurhhklar
1) Bu arastirma Kuzey Krbns Tiirk Cumhuriyeti smirlan icerisinde yer alan
devlet, ozel egitim kurumu ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden ozel egitim
gereksinimi tamsi alrrus cocuga sahip, birden fazla cocuga sahip annelerden ve ozel
gereksinimli cocuklann 8 yasmdan buyuk normal gelisim gosteren kardeslerinden
elde edilecek bilgilerle smirhdir.
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2) Ozel egitim gereksinimi

tamsi alrms cocuga sahip, birden fazla cocugu

olan 50 anne ve ozel egitim gereksinimli

cocuklann

8 yasmdan biiyi.ik 50 kardesi ile

toplam 100 kisi ile suurhdir,

3)Bu arastirrna
gereksinimli

Aile cocuk lliskileri

Olc;egi Anne Formu (PARQ) ve Ozel

Kardese Yonelik Tutum Olcegi'nin (OKYTO) olctnkleri ile simrhdir.

1.5. Tanunlar
Ozel Egitim: Ozel egitim, normal gelisim gosteren cocuklara egitim-ogretim
programi icindeki kademelerden herhangi birinde egitim verilmesi uygun olmayan
yetersizlikten etkilenmis cocuk ya da genclerin ihtiyaclan goz onune almarak yapilan
egitim sekline denilmektedir. Bu egitim sekli normal gelisim gosteren cocuklann
egitim veren kurumlar

ozel egitim gereksinimi

olan cocuklann

ihtiyaclanm

karstlamadigr durumlarda tercih edilmektedir.

Rehabilitasyon Merkezleri: Ozel egitim gereksinimi bulunan cocuklann
beden, zihin ve ruhsal sorunlan sebebiyle, toplum icerisinde islevsel yetkinlerini
gidermek, kendi ihtiyaclanrn giderebilmek icin becerilerini gelistirmelerine katki
saglayan bir sosyal hizmet kurumudur.

Tutum: Normal gelisim gosteren cocugun, ozel gereksinimli kardesine
iliskin uzuntusunu, endisesini ve duygulanm karsi aldigi durum tutulan yol ve
davranis egilimlerine icermektedir,
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BOLUMII
KAVRAMSAL <;ER<;EVEVE n.cn.t ARA~TIRMALAR
Bu bolumde ozel gereksinimli ogrenci ve ozel egitim bashg: icerisinde zihin
yetersizligi, isitme yetersizligi, gorme yetersizligi, gorrne yetersizligi, ortopedik
yetersizligi, dil ve konusma yetersizligi, ozel ogrenme guclugu otizm ve ustun zekah
yeteneklilere deginilmistir, Ayru zamanda ozd gereksinimli cocuklann aileleri ile
kardesleri, ozel gereksinimli cocuga sahip aile bireylerinin egitimlerinin onemi ve
ilgili arastirmalara yer verilmistir.

2.1. KA VRAMSAL <;ER<;EVE

2.1.1. Ozel Gereksinimli Ogrenci ve Ozel Egitim

Beynin en hizh gelisim gosterdigi donem yasamm ilk bes yilmda olmaktadir.
Ozellikle de bes yasmdan once alman yogun ozel egitim, otizmli cocugun gelisimi
icin son derece onemlidir. Otizmli cocuklann yansma yakmmm ozel egitim almalan
hayatlarmda gelisme gosterdigi, egitimlerini diger cocuklarla birlikte karma egitim
sistemi icinde surdurebildigi gorulmektedir" (Tohum Otizm Vakfi, 2012).
Ozel gereksinimli ogrenciler genel egitim simflanna yerlestirildiklerinde, ozel
gereksinimli olmayan akranlan gibi, ogretmenlerinin arkadashk becerileri, iletisim
kurma, yardim isteme, alay edilmeyle basa cikma ve sosyal bir problemi cozme gibi
beklentilerini karsilamak zorundadirlar (Lane, Givner ve ark., 2004; Lane, Pierson ve
ark., 2003 Pmar ve Sucuoglu 2011 ).

Ulkemizde, 2006 yihnda yayimlanan ve

son olarak 2009 yihnda revize

edilen Milli Egitim Bakanhgi Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi' nde (OEHY)
ozel gereksinimli birey, cesitli nedenlerle bireysel ve gelisim ozellikleri ile egitim
yeterlilikleri acismdan yasitlanndan beklenilen duzeyden anlamh farkhhk gosteren
birey'" olarak tarumlanmaktadir. Farkhhk, yasitlanndan
olabilir. Bu yonuyle

ozel

gereksinimli

kisi

altmda ya da ilstilnde

tamrruru,

ogrenme

ve/veya

davrarus sorunlan gosteren kisileri, fiziksel veya duygusal kisithhklan olan kisileri
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oldugu kadar zihinsel olarak ilstiln ya da ozel yetenekli kisileri de kapsamaktadir
(Eripek, 2007).
Ozel Egitim; Ozel egitime ihtiyaci olan bireylerin, egitirn ve sosyal
ihtiyaclanm karsilamak icin ozel olarak yetistirilmis personel, gelistirilmis egitim
programlan ve yonternleri, bu bireylerin tilm gelisim alanlarmdaki ozellikleri ile
akademik disiplin alanlarmdaki yeterliliklerine dayah olarak uygun ortamlarda
surdurulen egitimdir,
Bireysel Farkhhklar; gelisimsel olarak yasitlarmdan belirgin bir bicimde
farkhhk gosterme, olmasi gerekenden 90k erken ya da 90k gee yilrilme, konusma,
okuma, belli bir alanda olagandrsi yetenek sergilemedir.
Engel; yetersizligi ya da Ozel gereksinimli olan bireyin cevreyle etkilesiminde
karsilasugr problemleridir. Matematik dersini ogrenememe sadece okulda engel
olusturabilir, gunluk yasamda ise bu beceriye gereksinim duymayan biri icin engel
degildir (Y1ld1r1m Dogru,2013; Cavkaytar, 2013).
Ozel egitim gerektiren kisiler genellikle su gruplarda toplanmaktadir:

Zihinsel yetersizligi olan kisiler
Isitme yetersizligi olan kisiler
Gorme yetersizligi olan kisiler
Ortopedik yetersizligi olan kisiler
Dil ve konusma gil<;lilgil olan kisiler

)ii>

'ozel ogrenme gil9liigil olan kisiler
Duygusal, davrarussal ve uyum gil9lilgil olan kisiler
Otistik ozellikler gosteren kisiler
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)Cavkaytar,

Ustun zeka ve ustun yetenegi

olan kisiler

(Yildmm

Dogru,

2013;

1999).

2.1.1.1. Zihin Yetersizligi

Olan Ki~iler

On Sekiz yasmdan once baslayan, dusunsel kabiliyetleriyle
ve pratik uyum becerilerinde

anlamh smirhhklar

kavramsal, sosyal

gorulen bir yetersizlik

durumudur.

Zihin engeli kendi icerisinde hafif, orta, agir ve 90k agir dtizeyde zihinsel yetersizlik
olarak aynhr (Yildmm Dogru, 2013; Ataman, 2003; Cavkaytar, 2013).

2.1.1.2. Isitme Y etersizligi

lsitme
duymada,

yeteneginin

akabinde

performansmm

Olan Ki~iler

snurh yada tilmtiyle yetersizliginden

ogrenmede,

ve sosyal

ve iletisimde

kaynasimuun

gti9ltik

olumsuz

yonde

dolayi konusmayi

nedeniyle

kisinin

etkilenmesi

egitim

durumudur

(Yildmm Dogru & Cavkaytar, 2013; Ataman, 2003).

2.1.1.3. Gorme Yetersizligi Olan Kisiler

Gorme yeteneginin bir gozunde yada her iki gozunde tam veya kismi gorme
kaybma veya bozukluguna neden oldugu kisidir. Az gorme yada hie gormeme
sikayetleri ile birlikte goz protezi kullananlar, gece korlQgil (tavukkarasi), renk
korltigil, olanlar bu gruba girer (Yildmm Dogru, 2013; Cavkaytar, 2013).

2.1.1.4. Ortopedik Yetersizligi Olan Kisiler

Hareket sisteminin elemanlan kemik, kas ve eklemlerdeki hastalik, bozukluk
ve yetersizlikten dolayi, kisilerinin egitim performansmm ve sosyal uyumunun
etkilenmesi durumudur. Bedensel yetersizlikler; kas iskelet sisteminin bozulmasi
sonucu olusan bedensel yetersizlik, dogustan olusan bedensel yetersizlikler, kaza ve
hastahklar sonucu olusan bedensel yetersizlik seklinde simflandrnlabilir (Yildmm
Dogru & Cavkaytar, 2013).
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2.1.1.5. Dil ye Konusma

Hastahk

yada

konusamayanlar,

Yeterstzhg!

fiziksel

konusma

Olan Kisiler

nedenlerden

ritim

dolayi

ve akicihgmda

konusmada
bozukluk

gucluk

olan

cekenler,

kisiler

ile ses

bozuklugu olan kisidir,

Hastahk
konusamayan,
kullananlar,

yada kaza sonrasi

duyma

solunum yolu bozuklugu
kekemeler,

ile ilgili problem

yasayanlar,

soz yitimi yasayanlar.vb.

olmamasma

iletisim kurmak

ragmen

icin ekipman

bu gruba girmektedir

(Ozturk,

2011).

2.1.1.6. Ozel Ogrenme

Dusunme,

Giic;liigii Olan Bireyler

dinleme, konusma, okuma, yazma, ya da matematiksel

cozumlerne, soruyu anlama cozum asamalanndan

islemlerde

birinde yetmezligi olan cocuklar bu

gruba girmektedir.

2.1.1.7. Otizm ve Ustiin Zekah-Yetenekliler

Mental yada duyusal degiskenlerle
cevresel

iletisim

iletisimlerde

kuramayan,

kurulan

durumu izah edilemeyen;
iliskilerde

denge

dengeli icsel ve

saglayamayan,

kurdugu

sureklilik arz etmeyen kisilerdir. Ruhsal yapismda mutsuzluk ve 96klintli

hali, kisisel yada okul problemleriyle

ilgili kaygi, parmak

benzeri

birden fazlasmm uzun vadeli olarak ortaya

fiziksel bulgulardan

bir veya

emme ve tirnak yeme,

cikmasi nedeniyle egitim verim gli9U ve surdurulebilir sosyal adaptasyonunun
olumsuz yonde etkilenmesi durumudur (Yildmm Dogru, 2013; Cavkaytar, 2013).

Otizm konusunda yeterli aciklayicr bir bilgi olmamasma ragmen kalrtimla
ilgili olabilecegi dusunnlmekte, konu hakkmda bir 90k cahsmalar yaprlmaktadir.
Ancak otizme neden olan gen hakkmda hala yeterli bir bilgi bulunmamaktadir. Cevre
kirliligi ve kimyasal UrUnlerin sureci tetikledigi dusunulmektedir. Otizme her cesit
toplumda, irkta ve ailede rastlanrnaktadir ( Tohum Otizm Vakfi, 2012)

12

En sik rastlanan gelisimsel yetersizlik siralamasmdaOtizm, zihinsel engelden
sonra ikinci sirada yer almaktadir, Otizmin uluslar arasi goriilme oram 150' de bir
olarak literature gecmistir, Dolaytsiyla, yeterli cahsma bulunmamasma ragmen
i.ilkemizdede her 150 cocuktan birinin otizmden etkilendigi varsaymu kullamlabilir.
Aynca, otizm erkeklerde kizlara oranla 3-4 kat fazla oldugu soylenebilirf Tohum
Otizm Vakf1, 2012: 6).
-Osti.in yetenekli olarak tammlanan cocuklar akilh, zeki, i.isti.in zekah gibi
sifatlarla ifade edilir. Literati.irde ise; i.isti.in yeteneklinin tammi denklerinin
potansiyelinin i.izerinde bir yetiye sahip olmak, yaratrci

zeka ve gorev

sorumlulugununtoplanmasi olarak ifade edilmektedir(Renzulli, 1999).

2.1.2. Ozel Gereksinimli Cocuklarm Aileleri

Ozel gereksinimli cocugun engeline bagh olarak yasadigr problemler cocugu
ve aileyi etkilemektedir. Cocugun gelisimiyle ilgili olumlu ve olumsuz hersey aile
bireylerinin tutum ve davrarnslanm etkilemektedir. Bu tutum cocuga da
yansimaktadir. Ailelere cocuklannm durumlan ile ilgili bilgi verilirken takirulan
tutum, sartlar ve ortam ailenin bu duruma uyum saglamasmi da yakmdan
etkilemektedir. Cocuklaruun engel durumuyla ilgili olarak ebeveynlere dogru bilgi
verilerek sagland1gmda,heni.iz uzun bir yolun basmda olan aileler icin gelecege
hazirhk adma baslangic dogru yapilabilmektedir(Akkok, Askar ve Karanci 1992).
Aile demek, sadece anne, baba ve kardesler demek degildir, Aile, sevgi,
saygi, yardimlasma, paylasrna, gi.iven ve kaybetme korkusudur. Bunlar ailenin
temelini olusturur, Bu yi.izden de, cocuk dogdugu andan itibaren aileye destek
verilmesi gerekmektedir. Cocugun engelinin ilk belirlendigi an yani, tam
kondugunda aile destegi si.ireci baslamaktadir. Her cocugun dogumu aileye bir 90k
yenilik getirir. Cocugun bi.iyi.ime ve gelisme si.ireciyle ashnda aile de bi.iyi.ime ve
gelisme asamalanni yasamaktadir. Cocuk okul yasma gelince, aile de okul
hazirhgma girisir, Arna ozel egitime muhtac cocuklarm bi.iyi.ime ve gelismeler
normal gelisim gosteren cocuga oranla farkhhk gostermektedir. Bu farkhhklara
I

verilen tepkiler aileler arasmda degismekle birlikte, ebeveynlerin tutumu, eslerin
karsihkh i§birligi, kardeslerin uyumu, yakm cevrenin destegi ve toplumun tepkileri
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tilm tabloyu etkilemektedir. Ayru zamanda, devlet politikasi olarak ozel gereksinimli
cocuga ve ailelerine sundugu hizmetler, aileler icin onem tasimaktadir (Akkok,
ve Karanci

Askar

1992). Bizim iilkemizde, bedensel, ruhsal, zihinsel

Ozel

gereksinimliler ile cahsan uzmanlarm c;ogu, cocuk ilzerinde yogunlasirken anne-baba
ve kardeslerin yasadiklan duygu ve gucluklerin ilzerinde cok durmazlar. Ozurlu bir
bireye sahip olan ebeveynler diger insanlarm farkma varmadiklan siradan seyler icin
bile buyuk caba sarfederler. Bunlan yaparken cogu kez yanlarmda kimse yoktur
(Tapan, 1995).

Aileler icin cocuk sahibi olmak, sahip olduklan rollerin otesinde, anne baba
alma rolunu de beraberinde getirmektedir. Anne ve babanm bireysel olan ilgileri,
birlikte

iirettikleri

'ortak'

bir

varhga,

cocuga

yonelmekte,

yasantilan

cocuklanrnn gereksinimlerine yamt verecek sekilde diizenlenmektedir (Ozgtiven,
2000). Bir anne babanm ilk gorevi; fiziksel, psikolojik ve zihinsel yonden saghkli bir
bebek yetistirmektir (Sendil ve Balkan, 2005). Ancak diinyaya gelen cocuk normal
gelisim gcstermiyorsa beklentiler degisecektir. Farkh ozelliklere sahip bir cocugun
anne babasi alma rolii, anne babalarm kendi sectikleri bir rol degildir ve bu role
hazirhksiz yakalanirlar (Akkok, Askar ve Karanci 1992) ve dolayisiyla cocugun
dogumu ile beklenen mutluluk ve sevincin yerini nzuntu ahr; aile karmasik bir
psikolojiye burunur (Ozsoy, Ozyurek ve Eripek, 1998). Bu yuzden ozel gereksinimli
cocuga sahip ebeveynlerin ilgi ve motivasyona ihtiyaclan vardir (Cleek, 2007).

Ebevynler icin cocugun ozurunu kabul etmek zaman almaktadir. Bu kabul
silreci hem ebeveyn hem cocuk icin onemlidir. Anne babanm cocugunu kabul ettigini
cocuguna hissettirmesi gerekmektedir. Bunu gosterirken de belli bazr becerileri
ogrenmesi gereklidir (Gordon, 2000). Ailenin cocugunun engeline yonelik bilgi
gereksinimlerini karsilamak icin yardim arayisma girmesi, cocugunu kabul ettigini
gostermede onemli bir adimdir. Ailenin cocuklannm eksikliklerini tartisabilmesi,
destekleyici bagnnsizhk ve sevgi gosterme arasmda denge kurmasi, kisa ve uzun
donemli gercekci planlar yapmak icin uzmanlarla isbirligi yapabilmesi, cocukla ilgili
olmayan kisisel ilgilerini surdurmesi gibi durumlar cocugunun durumunu kabul
ettigini gostermektedir

(San, 2003). Ozel gereksinimli cocuga sahip ailelerde

zamanla bir takim degisiklikler gorulmektedir, Ailede yasarnlan sorunlar, ti.im aile
bireylerini

etkilemektedir.

Ebeveynler

cocuklan

icin kendilerini

gelistirmeye
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baslarlar, Cocuklan icin okuyup arastmrlar. Yeni cozum yollan ararlar. Sadece kendi
ailelerine degil, benzer sorunu yasayan diger ailelere de yardimci olmaya cahsirlar.
Dernek ve vakiflarda gontillti cahsmak, cesitli gontilltl hizmetlere oncultik etmek,
egitimcilik yapmak, siyasal surecte rol almak gibi yeni gorevler edinirler (Iftar,
2001).

Ozel gereksinimli olarak dtinyaya gelen cocuk, aile icindeki rolunu tam
olarak oynayamaz ise aile icinde uyum sorunlan ortaya cikar. Hayata uyum
gosterrnekte engelleri olan bireyin yetersizligi nedeniyle, yas, cinsiyet, sosyal ve
ktilttirel farkhhklara bagh olarak oynamasi gereken rolleri geregi gibi oynayamama
durumu beraberinde aile ici uyum sorunlanni getirebilmektedir

(Ozsoy, Ozyurek

ve Eripek, 1998). Aile liyelerinden birinin ya da birkacinm gecici ya da slirekli
hastahgi,

Ozel gereksinimligu

(gorme,

isitme,

zihinsel

veya

fiziksel

Ozel

gereksinimli vb.) turn liyelerin uyumunu etkilemekte, motivasyonlanm dtlsilrmekte
ve en saglam yapidaki ailelerin bile dengeleri sarstlabilmektedir (Yortlkoglu, 1998).
Duygun ve Sezgin (2003), bir grup ozel gereksinimli cocuga sahip anne ve
bir grup normal gelisim gosteren cocuga sahip annelerin katihmryla yapnklan bir
arastirmada ailelerin stresle basa cikma yollan, stres bulgulan ve cevre desteginin
tilkenmislik dtizeyi ile iliskisini incelernis ve sonucunda ozel gereksinimli cocuga
sahip annelerde duygusal tukenmisligin normal cocuga sahip annelere gore anlamh
duzeyde yiiksek oldugunu tespit etmislerdi-, Bu cahsmada, duygusal tilkenmi§ligi
yordamada, en iyi yordayici degi~kenlerden birinin sosyal destek arayrsi o'ldugu
saptanrmsnr,

Coskun ve Akkas (2009), yapnklan ara§ttrmada annelerin egitim seviyesi
arttikca kaygr dtizeylerinin azaldrgmi ve sosyal destek algtlama diizeylerinin artt1gm1
gozlemlemi§tir. Ebeveynlerin egitim diizeyi cevresel olanaklan arasurabilme ve
onlardan yar;:1.rlanma ihtimallerini yiikseltmi§tir. Toplumun temelini olusturan aile
,,''i"j.

,.

fertlerinin egitim ve ogretim oranirun yuksek tutulmasi sorunlarla bas etmeyi
kolayla§t1rmalctad1r. Egitim bir btitlindtir, egitimciler ve ebeveynler bu btiti.inlin
parcasidrrta- (Eripek, 1991). Bundan hareketle cocugunun egitimini yakmdan takip
eden ebeveynlenn,
artnrmak,

ozel egitim seanslarmm

dismda, kendi oz-yeterliliklerini

ozel egitime iliskin bilinc dtizeylerini geli§tirmek ve 9ocuklanyla
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gecirdikleri zamanm kalitesini arttirmak icin, duzenlenen aile egitimlerine katilmalan
gerekmektedir. Ebeveynler, cocugunun tam aldig; ilk giinden baslayarak, gelisimleri
boyunca zorlu yasam kosullanyla bas etmeye caltsmaktadirlar (San, 2007). Sureci
ebeveynlerle birlikte takip eden ve cocuklann gelisim diizeylerine uygun egitim
programlan hazirlayan kisilerse ozel egitimcilerdir. Bu nedenle, ozel egitimciler ve
aileler arasinda kurulacak kopru, ozel gereksinimli cocugun, bagimsrz yasam
becerileri kazanabilmesi

icin zaruridir. Bu kopruyu olusturmak

aileleri daha

yakmdan tammak icin etkinlikler duzenlemek, ailelerin egitim surecine dahil etmek

ozel egitimcilerin gorevlerindendir.
Ates ve Ates (2005), egitim etkinlikleri icerisinde onemli bir yeri olan ozel
gereksinimli cocuklann aileleri ile ilgili ozellikleri incelemistir, Buna gore; ozel
cocuga sahip ailelerin genel yaprsi diger ailelerle ayrudir, Bu

gereksinimli

ailelerde gunluk yasam normal ailelerdeki gibi degildir, Ozel gereksinimlilik turn
ailede sorundur. Bireyin engelinden kaynaklanan problemler hem bireyi hem aileyi
etkilemektedir.

Ozel gereksinimli bireyin farklilasan ihtiyaclan

ailenin yasam

bicimini etkilemektedir. Ozel gereksinimli birey uzerinde yogunlasmak, ailede
. bulunan diger cocuklann ihmal edilmesine neden olabilir. Ozel gereksinimli bireyin
ihtiyaclanm

karsilama

konusunda

yasanan problemler

anne-babanm

birbirini

suclamasina neden olabilir. Ailede siddetli gecimsiz ve aynlmalar meydana gelebilir.
Ailede yasanan turn problemlerin nedeni olarak ozel gereksinimli birey gdsterilebilir.
Bu ozellikler nedeniyle, ozel gereksinimli cocuga sahip aileler icin hazirlanacak aile
egitimi etkinli~i, bu ailelerde ctkabilecek olasi problemlere yonelik onleyici rehberlik
hizmeti sunacaktir.
Aile egitimi, sadece ogrenilenlerin kahci olmasmm yanmda, cok fazla sayida
ve birbirinden cok farkh gereksinimleri olan yetersizlikten etkilenmis bir cocuk
dii§iiniildiigiinde, ailelere
yontemleri

ogretilirse,

cocuklanyla

buyuk

ihtimalle

uzun

soluklu kullanabilecekleri

cocuklannm

yenilenen

egitim

problemlerini

cozmede yeterli becerileri sahip olmalan miimkiin olacaktir (Ogan, 2000). Ozel
gereksinimli cocuga sahip ailelerin egitimindeki temel felsefe, egitim etkinliklerinin
cocugun ve ailenin egitim ibtiyeclenne gore hazirlanm1~ olmestdtr. Bunun yamnda
ozel
Buna

bireyin giinliik ya$am1 kolayla$tirabilecek
beceriler
edinmesidir.
~o.;;ugunuuUG d
.
.
-g,um an -ya da enge\m meydana geldigi andan itibaren

g~reks~nimli
sore

aile,
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onun gelisimi hakkmda bilgi sahibi olmahdir. Aile egitimi, ailenin temel hakkidir ve
her ailenin katilmu saglanmahdir (Kucukkaraca, 2000).
Milli Egitim Bakanhgi'na

(2012) gore; ozel gereksinimli

cocuklann

egitiminde onemli yeri olan aile egitimi; Aile ilyelerinin ozel egitim ihtiyaci olan
cocuklann kabullenilmesini

saglamak, aile ilyelerinin gorev ve mesuliyetlerini

idrakine yardimci olmak, aile ile ortak hareket etmek, ailenin belli programlan yerine
getirmesini saglamak gibi hedefleri vardir. Normal gelisim gosteren cocuga sahip
ailelerde oldugu gibi, ozel gereksinimli cocuga sahip ailelerde de, ebeveynlerin
cocuklanna

karsi sorumluluklan

vardir, Cocugunun engelini tammasi, egitim

ihtiyaclanru bilmesi, kendine yetebilmesi ve topluma kazandirmaya cahsmasi bu
gorevler arasmdadir (Ozgur, 2000). Ebeveynlerin cocuklanrun engel durumuyla ilgili
yasadiklanndan etkilenme di.izeyi,
orantilidir.

Ailelerin

bu

aldiklan

durumla

toplumsal

destekle

dogru

basa cikmalarr, yakmlarmdan gordi.igil

destege ve onlarla olan iliskilerine baghdir. Boyle bir atmosferde ailelerin yalmz
I

olmad1klamh

hissetmeye

ihtiyaclan

vardir,

Bu

destegi

kendi

ailelerinden

alabilecekleri gibi, kendileri gibi, ozel gereksinimli cocuga sahip ailelerden olusan
darusma gruplarmdan almaktadirlar (Akkok, Askar ve Karancr, 1992).

2.1.3. Ozel Gereksinimli Cocuklarm Kardesleri
Kardes iliskisi ktlcuk kardesin dogumuyla yasaminm sonuna kadar devam
eden, diger iliskilerden daha uzun silreli bir iliski olarak ifade edilmektedir. Bu tip bir
iliskiyi olumlu bir sekilde si.irdi.irebilmek, diger bir kisinin istek ve duygulanru
anlama da i9 goruyu, davraruslannm ve yetersizliklerinin
anlayisi gerektirir.

nedenleri konusunda

JudyDunn (2007) kardes iliskilerinin il9 temel ozelligini

tammlarrustir. Bunlardan ilki Iliskinin duygusal kalitesidir. Hem yogun pozitif hem
de

negatif

duygular

getirilmektedir.

kardeslerce

birbirlerine

yonelik

olarak

siklikla

Bircok cocuk ve ergen kardeslerine yonelik kansik

dile

duygular

icerisindedir, lkincisi kardesler iliskinin a~ina.hg1 ve yakmligmdir. Bu manada
kardesler birbirlerini 90k iyi tamdiklarmdan bu yakmhk zaman zaman destek olarak
verilebilecegi gibi bazen de birbirlerini baltalama yonunde goriilebilecektir. Kardes
iliskilerinin iii;iincii temeJ ozelligi ise karde$ iliskiletindeici degi$ikliktir. Bazr
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karde§ler
2012).

iliskilerini

digerlerinden

Ozel gereksinimi

olan bir cocugun aileye kaulmu

aile ici ili§kileri etkiledigi
degi§tirmekte

daha pozitif olarak tammlamaktadtr

kabul etmelerini

normal

kaygr

ya§amalarma
problem

gosteren

kardeslerin

neden olabilir. Ebeveynler

durumunu

ebeveynlerinin

reddedebilirler.

ilstlenirler.

sorumluluktan

ili§kilerine ve farkhhklara

Engelli

ilzerindeki

tutumlan

dant§manhk

tutumlan ve engeline
bulmu§tur.

icsel

gore

fazla ilgi gostermesi

etkilerini

olarak

<;ocuklarm

ilzerinde

neden

olabilir.

cocuklarda cesitli davram§ problemleri
bir sonucu olarak, saldtrganhk

aldiklan

olma ve sorumluluk
s. 124-125, Varol,

programmm,

zihinsel

amac1yla yaptig1 · · <;ah§masmda
engelli

karde§lerine

karde§lerindeki

Oziirlii

tutumlan

bir karde§e

da

anne-baba

tutumlan
sahip

da anne-

olmak

farkli

Anne ve babamn ozilrlii <;ocuga daha

ktzgmhk

yaratabilmektedir.

yogunla§mas1
Ilgi

yonelik

ilzerinde olumlu yonde etkili oldugu

Aile ici ili§kilerde karde§lerin

diger cocuklarda

ya§amasma

daha cok

konusunda

(Akkok,2003,

dam§manhk

belirlemek

sebebiyet vermektedir.

kardes

kendi

2015) Diger yandan farkh ozellige

karde§lerin

§ekillenmektedir.

duygularm ya§anmasma

bakirnj

duygular

fark edebilir ve

ebeveyn

artrnasr, daha toleransh

iliskin bilgi diizeyleri

gore §ekillenmektedir.

ozilrlii

Bu durum

engele iliskin bilgi diizeyleri ve engelli karde§lerine

programmm,

gereksinimli

tutumuna

duygulan

(ibrahimoglu

bilgi verici psikolojik

yonelik

sevgisinin

karde§lerin

duyarhhgm

karde§lerinin

baba

bir vekil

Bazi

getirdig! olumlu duygular ve ya§antllar da vardu, Insan

engelli cocuklann

Ozel

gibi

<;ocuklarmm mutsuzlugunu

gelisrnesi bunlara arasmda saytlabilir

Kii<;ilker (1997)

tutumuna

ve kiskanchk

Karde§ler,

baski hissedebilirler.

sahip bir karde§i olmasmm

psikolojik

bekleyebilirler.

saglad1g1 yardirn ve destek ile bir ailenin her zamankinden

sorumlulugunu

duygulannm
2006).

ailenin dengesini

icin aile ilyelerini zorlamaktadtr.

aileler <;ocuklarmdan engelli kardesini
gelisim

engelin dogasi nedeniyle

gibi kardes ili§kilerini de etkilemekte,

ve tekrar bu dengeyi kurmak

(Santrock,

cekmek

diger

Ailenin

kardeslertn

amac1yla,

ilgi ve

k1skan9hk

ozilrlii

olmayan

de yasanablln.

K1skan9hk duygulannm

dogal

da gorillebilmektedir.

Karde§ler kendilerinin

ya da
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cocuklanrun
kardesin

da ozurlu olabilecegi

ti.im sorumlulugunu

korkusunu

alma

yasayabilirler,

dusuncesi

Ozilrlil kardesten utanma, arkadaslanna

de yasanan

bahsetmeme

yasanan tepkiler olarak ortaya cikabilmektedir.
getirdigi

olumlu

duyarhligm

duygular

artmasi,

da yok

bunlar arasmda sayilmaktadir

Cocuklann
cocuklann
engeli

engelli

bilgi

insan

durumu

iliskilerine

ve

farkhhklara

duygularmm

hakkmda

gelismesi

bilgilendirilmis

kuracagi iliskide onemli rol oynamaktadir.
olan

cocuklar

kardesleriyle

daha

olmasi,
Kardesinin

olumlu

iliskiler

-Onal (2009) da engelli kardese sahip kardesler ve aileleriyle

yaptigr calismasmda

ailenin tam hakkmda bilgilendirme

gosteren

engelli

kardesin

arasmdadir,

ve sosyal iliskileri kisitlama da

olma ve sorumluluk

kardesinin

sahibi

kuracaktir (Girli,1995).

duygular

(Sevim 2011)

engelli kardesiyle

hakkmda

ileride ozilrltl

Diger yandan 6zilrlil kardesi olmanm

degildir,

daha toleransh

Aynca

kardesine

karsi

durumunun

birliktelik-ilgili

normal gelisim

olma

ve

empati

boyutlarmda

farkhhk yarattigim bulmustur, Ailede engelli bir cocugun varligi sadece

anne-cocuk

iliskisini

gelisim

gosteren

donamma

degil,

cocuklann

sahip olmasi

kardesler
engelli

arast

iliskileri

kardesinin

onun engelli

kardesini

de etkilemektedir.

durumu

hakkmda

Normal

yeterli bilgi ve

daha kolay kabul etmesinde

cok

onemlidir.

2.1.4. Ozel Gereksinimli

Ozel

Cocuga Sahip Aile Bireylerinin

gereksinimli

cocuga

sahip

cocugun egitimiyle ilgili durumlarda
verilecek profesyonel

Bunlar;
kanlnmmn
saglarnak,

ogretildigi,

saglanmasi,

birbirlerinin
cocuklanm

duygusal

ctkabilecek problemlerle

cocuklan

aileyi

aile ve cocugun
yapacagi

ile ilgili yiirlitiilen

duygusal

iliskisini

olarak

motive

gticlendirrnektir.

cahsmada

aile egitim etkinlikleri

ozel gereksinimli

hem

surecte,

hem

de

bas etmeye cahsirken,

egitim

etmek,

deneyimlerinden

aktif

Bu amaclar

dogrultusunda

ozel egitime iliskin teknik ve yontemlerin

cercevesinde,

yararlanmalan

firsati vererek,

silrecine

bilgi paylasumm

ebeveynin

egitimde

cocuga sahip diger ailelerle duygusal paylasimlarda

tamtma

Onemi

destekte dort temel gaye dikkate ahnmahdir,

anne-babanm

ailelerin cocuguyla

aileler,

Egitimlerinin

cocuguyla

icin etkinlikler

aktif olmasi,
bulunmalan,

dilzenlenmesi,

olan iletisimini

arttirmasi,

ailelere
cocugun
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egitim hizmeti ald1g1 kurumda verilmesi gereken danismanhk ve rehberlik hizmetidir
(F1rat, 2000).

Ebeveynler, cocuklannin gereksinimlerini ogrendikjeri ve olasi problemlere
iliskin bilgi edindikleri takdirde, cocuklanrun dcgisimlerint degcrlendirebilrr ve
beklentilerini bu oli;ilde desenleyebilirler.

Ileriye yonelik beklentileri, cocugun

bagunsiz yasam becerilerini kazanmalarma donuk olmaktadir. Ebeveyn icin en
onemli gelisim ise, cocugun kendine yeten bir birey haline gelmesi ve kendini ifade
edebilmesidir. Ebeveynler, cocuklannm gelisimlerini gozlemledikce, rahatlamakta,
cocuklarmi topluma tarutma yonude kendilerini geli§tirmektedirler (Akkok, Askar ve
Karanci 1992).

Ozel gereksinimli cocuga sahip ailelere verilecek danisma ve rehberlik
hizmetleri, ebeveynlerin cocuklan icin ne yapabileceklerini de sorgulamasma neden
oluyor. Buna yarnt bulmalan icin aile egitimleri dilzenlenmelidir. Ailelerin ozellikle
erken tarnlamadan sonra egitime katrhmlanrnn saglanmasi ozel egitim alanmda hep
gilndemde kalan konulardan biridir. Arasnrmalar gosteriyor ki, aileler cocuklanrun
gelisirnde onemli rol oynamaktadir, Bunun icin ailelerin egitimlere katilmasi
gerekmektedir.

Ozel gereksinimli

cocuga sahip ebeveynlerin egitime katilma

gerekliliginin bircok farkh nedeni vardrr: Ozel gereksinimli cocuk ailesi tarafmdan
asin sekilde korundugu icin, bazi becerileri edinmede gee kalmaktadir. Ozel
gereksinimli cocuk cesitli nedenlerle ihmale ugramaktadir. Bu ihmal onlarm temel
ihtiyaclanm

karsrlamasim

engellemektedir.

Ozel

gereksinimli

cocuktan

yapabileceklerinin ilstilnde performans beklenmektedir. Bu gerceklesmeyincs

de

cocuk gizli ve acik sekilde reddedilmektedir. Bunun hem aileye hem cocuga verdigi
hasar yillar boyu tamir edilememektedir (Caglar, 2000).

Ebeveynlerin

cocuklanna

karsi tutumlarmda

kararh

olmalan

beklenir.

Cocuklanna odtlllendirrne ve cesaretlendirme yoluyla destek olmalidirlar. Cocugun
gelisim duzeyine gore degerlendirmek ve ebeveyn-cocuk iliskisini desenlemek
gerekir (Ku1aks1zoglu, 2003). San'ya (2010) gore aile ile uzmanm iletisim
kurabilmesi ve aileyi egitime dahil edebilmek icin cesitli uygulamalar yapilabilir,
Bunlar; aile-uzman gorusmesi, cocukla ilgili performans takip defteri tutma, veli
toplantilan ve ev ziyaretleridir. Aile-uzman gorusmesinde; cocukla ilgili olarak
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aileye uzman tarafmdan bilgi verilir. Cocugun egitim ihtiyaclan, cocukla calisilacak
etkinlik hakkinda aile bilgilendirilir. Cocukla ilgili performans takip defteri tutma
uygulamasmda; egitime gelen cocukla yapilan cahsma sonrasmda, cocugun o gtlnku
verimiyle ilgili notlar tutulur. Bir sonraki asamada bilgi verilir. Aileye evde nasil
cahsrnasi gerektigi ile ilgili bilgi verilir. Veli toplanttlannda; ailelere cocuklannm
genel durumuyla ilgili bilgi verilir. Egitim sirasmda karsrlasilan problemlerle
basetme uzerine cozum onerilerinde bulunulur. Aile seminerlerinde; ailelere bilgi
almak istedikleri konular belirlenerek kapsarnh bir egitim programi hazirlanrr. Bu
programa gore aileler seminere davet edilerek, egitime dahi olmalan saglanir, Ev
ziyaretlerinde

ise; ailenin cocugun egitimine dahil olrnasi icin yaptlabilecek

etkinliklerden biridir. Genellikle, cocugun egitirn programmda aktif olan kisi
annedir.

Cocugun babasi ve kardesleri, egitim silrecinde anne kadar aktif

olamamaktad1rlar. Yapilacak ev ziyaretleri ile ailenin tilm tiyeleri, cocugun egitimi
ile ilgili bilgilendirilebilir. Cocuk bakimi ve sorumluluklar bakrrmndan Normal
cocuga sahip aileler ile ozel gereksinimli cocuga sahip aileler arasmda farklihk
bulunmaktadn, Ozel gereksinimli cocugun bulundugu ailelerde, aile bireylerinin
ihtiyaclanmn yeterince kar§1lanmamas1, ozel gereksinimli cocugun durumuna iliskin
yeterli bilgiye sahip olunmamasi, ekonomik kaygilar, cocugun durumuyla ilgili
toplumda zorluklarla karsilasrlmasr gibi nedenlerle stres yasanrnaktadrr (Kucuker,
Bakkaloglu ve Sucuoglu, 2001 ).

Ebeveynler cocugun durumunu kabullendikten sonra, gelecege dair kaygi
yasamaya baslarnaktadirlar, Cocuklanmn gelisimlerini 9evrelerindeki diger normal
gelisirn gosteren cocuklarla k1yaslamaktad1rlar. Ev ve okul disindaki ortamlarda,
yakmlarm, akrabalarm veya komsulann bir araya geldigi diigiln, bayram ve ozel
gilnlerde bu kiyaslamalar

artmaktadrr, Bu durum ailelerin mutsuz olmasma,

motivasyonlarmm dusmesine neden olmaktadir, Cocugun buyurken kar§tla§tlg1 her
problemde bu nznntu yenilenmektedir (Vural, 2005). Erken egitim programlarmda,
ebeveynlere . cocugun ozelliklerj, performans dilzeyleri yetersiz oldugu beceriler,
ebeveynlerin uygun tepki vermesi, yapilandmlmis ortamm hazirlanmasr gibi bilgiler
verilmekte, her ailenin kendi gereksinimlerine uygun programlar haz1rlanmaktadir.
Bu programlara kanlan ailelerde programa katrhrmndan oncekine gore anlamli
dtizeyde farkhhklar gozlenmektedir. Cocuklan hakkmda daha fazla bilgi sahibi
olmakta, cocuklanyla iletisim kabiliyetleri artmaktadir, Aynca cocuklarma iletisim,
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sosyal,

duygusal

Bakkaloglu,

Ozenmis,

amac; anne-baba
cocuklan
surec

becerilerini

kazandrrmada

Kaygusuz

gruplan

olusturularak,

Ebeveynlerin

yasadiklan
cocuklanrun

duygusal

ve

tutum

Cavkaytar'a

olumlu

gore (1999)

becerilerini

ogretiminde

konusunda

zihin

programlarmda
kendileri

paylasmalanm

firsat

personelin

vermektedir

cocuklara

bir anne egitimin programma

saglamaktir.

ailelerle birlikte egitime

hizmet kurulusundaki

Ozel gereksinimli

ve

bilgi vermek, ebeveynlerin

aktif rol almalan,

sergilemesine

(Sucuoglu,

gilnlilk yasamda

degisimleri

egitimlerinde
yakmlarmm,

karsi

ebeveynlere

ogretilmesi

dahil olan egitimcilerinin,
aileye

olmaktadirlar

ve Kucuk, 2001 ). Aile rehberligi

icin gerekli becerilerin
icinde

yarduncr

de cocuga

(San,

ozbakrm

1999).

ve ev ici

katilan anneler, cocuklanna

hedeflenen becerileri ogretebilmektedirler.

Erken ozel egitim programlanndan
sendromu

olan cocuklar

katilan

ailelerde

Aydm'm

biri olan Kuctik Adirnlar Programi down

icin duzenlenmis

anlamh

erken egitim progranudir.

gelismeler

gozlenmektedir

Bu programa
(iftar,

2001).

(2002) yilrlittilgil bir arastrrmada ise otizmli cocuga sahip ailelere yonelik

bir egitim programi

hazrrlannustir.

Ailelere

bilgi verici damsmanhk

test-son test sonucunda annelerin kaygilarmda
belli davrams

degistirme

teknikleri

yapilrms,

on

bir azalma olmadrgi, fakat cocuklann

kutlandrgmda

bircok beceriyi

ogrenebildikleri

gorulmustur.

Oz bakim

becerilerinin

dlizenlenmeden

once,

ailelerin

egitiminde

aile

bireyleri

hedeflenen
enncler

tum

konusu

durumlan

onunde

egitim

baseri ertacelctir, Ancak

katllmalctad1r. Annenin

edilmesi,

kazandmlmasi

diger

iyi

goz

etkinligine

ile ilgili

aile

egitimleri

bulundurulmalidi-,

katild1klarmda cocuklar

tiirlii sebeplerden

programlanmt§

doleyi egitimlere

bir

egitime

Aile

i9in

genelde

dahil

ile bireylerini de dolayh yoldan egitime katihmlanm

saglayabilmektedir (San, 2003). Ozel gereksinimli cocuga sahip aileler, cocuklan
okul egitimine ba§laymcaya kadar c;ocuklanyla nasil iletisim kurabilecekleri tuvalet
ve yemek yeme becerilerini nasil kazand1rabileceklerini ve davranis problemleriyle
nasil bas edecekleri gibi konularda yardima ihtiyac duymaktad1rlar. Cocuk okula
ba§laymca, okulda verilen egitimin evde devam ettirilmesi ve okulda calrsrlan
becerilerin ev ortammda da genellenmesi gereklidir.
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2.1.5. Ilgili Arastirmalar

Tsao ve Odom (2006); kardes aracth mudahalenin otistik cocuklann
davramslanna etkisini arastirnustir. Arastirma sonucunda dart cocuktan ticilntln
sosyal mi.idahaleden etkilendigi goruldu, Kardeslere baglanma, ortak ilgi ve sosyal
davramslarda degisiklere sebep olacagi belirtilmistir,
Kasuto 2005 yilmda yapngi cahsma sonucunda anneleri tarafmdan reddedilen

4-6 yas cocuklanrun sosyal ve bilissel gelisimlerinin anneleri kabul etme davranisi
gosteren cocuklara oranla daha dil§iik oldugunu gostermektedir.
Ansari 2002 yilmda yaptrgi calrsma sonucunda, isitme, gorme ve fiziksel
Oze! gereksinimli cocuklann ebeveynleri tarafmdan zeka geriligi olan ve herhangi
bir engeli olmayan cocuklara gore daha 90k kabul edildiklerini, ebeveyn reddinin en
90k gorilldilgil grubun ise zeka geriligi olan cocuklar oldugunu bulmustur,
Gottlieb ve Leyser (1996) ozel gereksinimli cocugun bulundugu normal
siruflarda, normal gelisim gosteren cocuklann anne-babalarmm kaynastirrnaya iliskin
tutumlanm
ailesinde

10 yil arayla iki kez degerlendirmeye almrrnstir.
ozilrlil birey bulunan anne babalarm

tutumlan

Her ikisinde de
ile ailesinde

ozel

gereksinimli birey bulunmayan anne-babalarm tutumlan karsilastrrma yapilnustrr.

Arastrrmamn onemli bir bulgusu, ailesinde ozel gereksinimli birey bulunan ailelerin
ikinci degerlendirmede olumlu tutumlar sergilemesidir. Ailesinde ozel gereksinimli
birey bulunmayan ailelerin tutumlarmda ise degisiklik bulunmamistrr
Chambers, Hughes ve Carter (2004), gecis donemindeki ozel gereksinimi
olan bireyler icin anne-baba ve kardeslerin, onernli gordukleri becerileri belirlemeye
yonelik yaptiklan cahsmalannda, sekiz ebeveynden besinin ailede bulunan engelli
birey ii;in bagrrnsrz ya da destekli yasami onemli gordiigiinii, kardeslerin ise stresiyl«
finansal

durumu,

Iise

sorrrasr

bag1ms1z ya .da destekli ynsernay:

egitimi, il;ie sahip o.lrn ayr, arkada!;ia
onernli gordiiklcrini saptam1~Jard1r

sahip

olrnayi;

Girli 1995 yilmda yapnus oldugu bir <;ah§mada zihinsel Ozel gereksinimli
kardes! olan cocuklann

karde$1erini kabul dtizeylerinin; karde$1erine yonelik

tutumlan, karde$1erinin cinsiyeti, engel derecesi, ek bir engelinin olup olmamas1,

normal geli$im gosteren karde$in cinsiyeti, egitim durumu, yesuun OzeJ gereksinimli
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kardesten buyuk ya da kil9ilk olma degiskenlerine
aynca kaygi durumu ve psikolojik
Arasnrmaya

izmir

ilindeki

zihinsel Ozel gereksinimli

sorunlarla

Zihinsel

cocuklann,

Ozel

gore farkhlasip

farkhla§mad1gm1,

iliskisi olup olmadignu
gereksinimli

Okullarma

incelemistir,
devam

eden

8-18 yas arasi ilk, orta, liseye devam eden 50

normal zekah kardesi ve normal zekah kardese sahip olan 50 normal cocuk olmak
ilzere 100 kardes

katilmrstrr, Arastirmada Bilgi Formu, Aile Duygu Ve Dusuncelcrini

Anlama Ol9egi, Ozel gereksinimli Kisilere yonelik Tutum Ol9egi kullanrlrmstir.
Kardeslerin Ozel gereksinimli kardesi kabul duzeyi, Ozel gereksinimli
kardese sahip olmanm yaratttgi psikolojik durum, kaygr duzeyi; normal gelisim
gosteren kardesin egitim diizeyi, Ozel gereksinimli kardesten bilyi.ik ya da kil9ilk
olma, kardesin engelinin derecesi, Ozel gereksinimli kardesin ikinci bir engelinin
olup olmamasma

gore degismedigini

bulunmustur,

Normal

gelisim gosteren

kardeslerin zihinsel Ozel gereksinimli kardeslerml kabul duzeyleri, psikolojik
durumlan ve kaygr dlizeyleri cinsiyetlerine gore degi§mektedir. Erkek kardeslerin
K1z kardeslere gore kardeslerini kabul duzeyleri daha dtlsuk, kaygi duzeyleri daha
yuksek oldugu tespit edilmistir. Normal gelisim gosteren kardesi olan cocuklann ile
zihinsel Ozel gereksinimli kardesi olan normal cocuklann Ozel gereksinimli kisilere
yonelik tutumlarma gore istatistiksel acidan anlamh farklarm olmadigr tespit
edilmistir. Zihinsel Ozel gereksinimli cocugun kardesini kabul duzeyi ile kaygrlan ve
psikolojik durumlan arasmda iliski bulunmarnrstn-,

Yrldrrlm'rn 2005 yilmda Ankara ii simrlan icerisinde 16 ayn ozel egitim ve
rehabilitasyon merkezinde, ozel egitim almaya devam eden Ogrenme Gii9lilgil,
Mental Retarde, Cerebral Palsy, Mental Motor Retarde, Down Sendromu ve Otizm
tanisr almis cocuklann 10-17ya§ arasmdaki normal gelisim gosteren 228 kardesi
ilzerinde bir calisma gerceklestirmistir. Farkh engel grubundan Ozel gereksinimli
kardese sahip cocuklann kardes iliskileri ile kardeslerini kabullenmeleri arasmdaki
iliskiyi inceledigi arastirma da, Ozel gereksinimli Kardese Yonelik Tutum Ol9egi,

Cocuk ve Kardes Bilgi Formu, Ozel gereksinimli Bireylere Yonelik Tutum Ol9egi
kullarulnnsur.

Cocuklann,

Ozel gereksinimli

karde§leriyle

iliskileri ve Ozel

gereksinimli kardeslerini kabullenmeleri "tamsi, cinsiyeti, cinsiyet farki, yasi, yas
farki, degum sirasr, Ozel gereksinimli kardesten buyuk ya da kil9ilk olma durumu,
ogrenim durumu, engel derecesi, Ozel gereksinimli kardesin ozel egitim alma suresi
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ve ailedeki kisi sayi alt boyutlarmda
katilan coouklarm,
kardeslerini

Ozel gereksinimli

kabullenmeleri

kardesleriyle

incelenmistir.

iliskileri

Arastirma sonucunda ara~tirmaya

kardesleriyle

iliskileri

ve Ozel gereksinimli

arasmda negatif anlamli bir iliski bulunmus,

olumlu

kardeslerini kabullenmelerinde

yonde

degi~iklik

bu olumlulugun

gosterirken,

Ozel

cocuklarm
gereksinimli

azaldigi bulunmustur.

Kanyas 2008 yihnda 18-30 yaslan arasmda tek kardesi olan 180 kisi iizerinde
yiiriitmii~

oldugu

cekememezlik,

cahsma

da

"anne-baba-cocuk

catisma olumluluk

gibi dinamiklere

iliskisinin

kardesler

arasi

etkisini; kardes siralamasi,

yas

farki ve cinsiyet gibi ozellikleri dikkate alarak ve ebeveyn eocuk iliskisini, algilanan
ebeveyn kabul-ret

seviyesi iizerinden"

iliskileri olcekleri kullamlrmsnr.

incelemistir.

Ebeveyn tarafmdan

arasi kiskancligi

arttirdrgi,

olumlulugu

reddinin

iliskilerini

daha 90k etkiledigi

kardes

"Ebeveyn

azalttigr,

reddedilme

annenin

sonuclarma

etkisinin azalmadigi,

kardeslerin

cins kardeslere

ebeveyn

karsi

kabul-red

seviyesinin,

nazaran
kardesler

varrmsti.

babamn

Aynca

yas

ebeveyn reddinin kardes

daha olumlu
arasi iliskiler

iliskili
iizerinde

cocuga

olduklan,

etkisinin

iki kiz

"otistik, zihinsel,

sahip olmanm

aile i9i iliskileri

orneklcmlni

129 anne 129 baba olmak iizere 258 (Otistik cocugu olan 30, zihinsel
cocugu olan 26, gorme Ozel gereksinimli

cocugu olan 21) ebeveyn olu~turmaktadir.
iliskileri degerlendirme
Arastirmada,

degerlendirdikleri,
cocuklanyla

incelemistir.

nasil

Aile Degerlendirme

degerlendikleri,

kullanarak

isitme,

etkiledigini"

Ozel gereksinimli

Ol9egini

icinde

vanlmistir.

2004 yihnda yapmis oldugu cahsmada,

gorme ve spastik Ozel gereksinimli

kiyasla

iki kiz kardes arasmda ve aym cinsiyetteki

kardes arasmda daha yogun oldugu sonuclanna"
Aslanoglu

ve Kardes

hissinin, kardesler

reddine

farkmm arttig! ve biiyiik kardesin kiz oldugu durumlarda
iliskisi iizerindeki

Kabul-Ret

Arastrrmarun

cocugu olan 26, spastik

S0nu9 olarak anne ve babalann

bicimleri acismdan fark bulunamarmstir.

tum engel gruplarmm aile fonksiyonlanm

saghkh olarak

babalarm aile i~levlerini annelere gore daha saghkli
annelerin, Ozel gereksinimli

iliskilerini etkiledigini,

cocuga sahip olmanm diger

gereken ilgiyi gosterme, genel fonksiyon,

problem cozme, duygusal tepki verebilme, babalarm ise genel fonksiyonlar,
gore babalarin duygusal tepki verebilme boyutlarmda
bulunmustur.

aile ici

olumsuz etkilendigi

anneye
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BOLUMIII
YONTEM
Bu bolumde arastirmarnn modeli, cahsma grubu, veri toplama araci, verilerin
toplanmasi ile verilerin c;oziimlenmesine yonelik bilgilere yer verilmistir.

3.1. Arasnrmanm Modeli

Bu arastirma betimsel arastrrma tilriinde olup, iliskisel tarama modeline gore
yururulmustur. Betimleme yontemi gecmise ya da halen mevcut olan bir durumu var
oldugu sekliyle tasvir etmeyi amaclayan arastirma yaklasimlandir. Arastirmaya konu
olan olay, kendi sartlan icinde ve oldugu gibi tammlamaya calisihr. Olayi degistirme
ve etkileme cabasi gosterilmez.
belirleyebilmektir.

Onemli olan bilmek istenen seyi gozleyip

Cahsmaya · dahil

olan

katihmcrlann

ozelliklerinde

hicbir

degisiklik yaptlrnaksrzm veri toplanarak, var olan durum hakkmda katihmcrlann
gorusleri almmaya cahsilrmstir. Bu baglamda arasnrma modeli, ozel gereksinimli
cocuga sahip annelerin cocuklanru kabul diizey ile ozel gereksinimli kardesi olan
normal gelisim gosteren cocuklann

kardeslerini

kabul diizeyleri belirlenmek

istendiginden dolayi betimsel tarama modeline dayanmaktadir.

Iliskisel tarama modellerinde, iki veya daha eek sayida degisken arasmdaki
birlikte degisim varhgiru ve/veya derecesini belirlemeyi amaclayan arastirma
modelidir. Bu baglamda, ozel gereksinimli cocuga sahip annelerin cocuklanm
reddetme diizeyleri ile ozel gereksinimli kardesi olan normal gelisim gosteren
cocuklann

kardesini kabulii arasmdaki iliski belirlenmek istendiginden dolayi

calisma aym zamanda iliskisel tarama modeline de yer verilmistir (Karasar, 2006).

3.2. Cahsma Gruhn

Arastirmarun evrenini cahsma grubu 2014-2015 Egitim-Ogretim Yihnda
Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyetindeki ozel egitim ve rehabilitasyon merkezine devam
eden ozel gereksinimli
olusturmaktadir.

cocuklann

8 yasmdan biiyiik kardesleri ve anneleri

Evrene ulasmada zamansal sikmtilar yasanacagmdan dolayr
olusan cahsma grubu olusturulmustur. Arastirmanm orneklcmini 201 ·
..

2.Q}5

Ogretim yilmda Lefkosa ilinde bulunan ulasabilirlik goz onune alma

Egitim

~<9g_~

ilcelerdeki ozel egitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden ozel gereksinimli
cocuklann anneleri ve kardesleri olusturmaktadir. Lefkosadaki, Lefkosa Ozel Egitim
Merkezi, Lefkosa Ozel Egitim ve i§ Egitim Merkezi, R. R. Denktas Gorme Ozel
gereksinimliler ve Ozel Egitim Okulu'na gidilmis ve arastirma kosullanna uygun
anne ve kardesler belirlenerek gonulluluk esassma dayah bir uygulama yaptlnustir,
Uygulama sonucunda orncklcm grubunda 50 anne ve 50 kardes olmak uzere toplam
100 kisi uzerinden veri elde edilmistir, Elde edilen verilerin bilgisayar ortamma
aktanmmda gecersiz sayilacak anket formuna rastlanmamisur.

3.3. Veri Toplama Araci
Arastirmada Kisisel Bilgi Formu Aile-Cocuk Iliskileri Ol9egi (Anne Formu)
(PARQ), Ozel Gereksinimli Kardese Yonelik Tutum Oli;egi (OKYTO) veri toplama
araci olarak kullarulrmstir.

3.3.1. Kisisel Bilgi Formu
Kisisel bilgi formu arastirmarun degiskenlerine ait bilgi edinmek ilzere
arastrrmaci tarafmdan hazirlanrrustrr. Anne, otizm tamsr alan cocuk ve normal
gelisim gosteren kardese ait bilgiler icin tek bir form hazirlanrmstir. Cinsiyet, yas,
medeni durum, ailenin sosyo-ekonomik seviyesi hakkmda bilgi toplamak arnaci ile
olusturulmustur.

3.3.2. Aile-Cocuk Iliskileri Ol~egi (PARQ) - (Anne Formu)
Asil formu "Parental Acceptance Rejectiontion Questionnaire PARQ-Mother
Form" olan olcek Rohner, Saavedra ve Granum (1978) tarafmdan gelistirilmistir.
Olcegin ingilizceden ilk cevirisi Polat ve Sunar tarafmdan yaptlrmstir. Daha sonra
Anjel ve Erkman (1993) bazt duzeltmeler ile oli;ege son seklini vermistir. Olcek,
annenin cocugunu reddetme davramslanna

ait algilamasuu

~~

~,e.fjl:$<?P
''=.::;::::::::::,·

ol<;er. Toplam 56
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maddeden

olusan

al9egin

4

Saldirganhk

ve kin, llgisizlik ve ihmal, Aynlmamrs

Ol9egin s1cakhk-sevgi
tutumlanm

olcmektedir

alt

boyuttan

boyutu,

sicakhk,

Sicakhk

Sevgi,

sevgi ve §efkatin yer aldigi anne

kizgrnhk,

(9ocugum kotli davrand1gmda

ve

reddetme.

(ben 9ocugum hakkmda gi.izel seyler saylerim).

ve kin boyutu cocuga karsi hissedilen
al9mektedir

olu§maktadir:

Sald1rganhk

nefret, kotu niyet gibi duygulan

onu ki.i9i.imseyerek azarlanm).

IIgisizlik-

ihmal boyutu annenin cocuga karsi ilgisiz, kayitsiz olma durumunu (9ocugum sanki
orada yokmus gibi davramnm),

ortada

olmamasma

karsm

aynsrnarms

cocugun

reddetme boyutu ise red davranislarirnn

kendisini

sevilmeyen,

istenmeyen

veya

reddedilmis gibi hissetmesine neden olabilecek tutumlan (9ocugumu ger9ekten sevip
sevmedigimden suphe ediyorum) olcmektedir. Alt boyutlarm icerdikleri maddeler
asagida verilrnistir.

l, 5, 8, 12, 15, 18, 20, 24, 27, 30, 31, 34, 38,

Sicakltk ve sevgi boyutu:

41, 45, 48, 51, 53, 54 ve 56. maddeleri (20
madde)
2,6,9, 13, 16, 19,21,25,28,32,35,39,42,43,

Salduganltk ve kin boyutu:

46 ve 49. maddeleri (16 madde)
3, 7, 10, 14, 17, 22, 26, 29, 33, 36, 40 ve 47.

Ilgisizlik ve ihmal boyutu:

maddeleri (12 madde)
Ayrrsmamts reddetme boyutu:

4, 11, 23, 37, 44, 50, 52 ve 55. maddeleri
i9ermektedir (8 madde ).

Bu maddelerden 1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 24, 26, 27, 31, 33, 34, 38, 40, 41,
45, 47, 48, 51, 53, 54 ve 56. maddelerters kodlanmaktad1rlar.
PARQ al9egi bireyin kendi kendine uygulayabilecegi niteliktedir. Ol9ek
'hemen hemen her zaman dogru', 'bazen dogru', 'nadiren dogru', 'hicbir zaman
dogru degil' secenekleri olan 4'ten 1 'e dogru puanlanan dart dereceli likert tipi bir
al9ektir. Ol9egin geneli ve dart alt boyutunun istatistiksel hipotez testlerinde
kullamlmas1hda i9erdikleri maddelerin toplam puam elde edilerek degerlendirilir.
Bundan

dolayi

al9egin

toplanabilirlik

ozelliginin

yi.iksek olmasi

gerekir.

Toplanabilirlik azelligi icin gerekli olan ge9erlilik ve gi.ivenilirlik 9ah§malan yine
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Anjel ve Erkman

(1993) tarafmdan

yapilrmstir.

calisma 229 anne ilzerinden gerceklestirilmis
sonucuna

vanlmistrr.

degisrnektedir.

Madde

toplam

Ol9egin yapt gecerliligi

Anjel ve Erkman

(1993) yaptigi

ve olcegin guvenilirliginin
korelasyonlan

ise

0,90 oldugu

0,16-0,59

arasmda

ise Faktor Analizi ile Oner, 1977 tarafmdan

uygulanrmstir.
Bu calisma icin olceginin gilvenirlilik analizler Tabla 3.1 'de verilmistir,

Tab lo 3.1. P ARQ ve alt boyutlanrun

guvenilirligi
Madde

Sayisr

Cronbach's

PARQ (Genel)

56

0,906

Sicakhk ve sevgi

20

0,824

Saldirganlik ve kin

16

0,838

ilgisizlik ve ihmal

12

0,735

Aynsmarms

8

0,495

reddetme

Tabla 3.1 'den,
saldirganhk
boyutunun

Aile-Cocuk

ve kin boyutlannin

Iliskileri Olceginin
yilksek

derecede

oldukca gilvenilir oldugu gozlenmistir.

guvenilirliginin

geneli ve sicakhk ve sevgi,

gilvenilir,

Aynsmamis

ilgisizlik

reddetme boyutunun

alman puanlann

toplami ol9egin toplarn red puarurn vermektedir.

Yuksek duzeyde ahnan toplam red puarn annenin red diizeyinin
gostermektedir.

Red duzeyi

yuksek, cocugu kabullenmesi

3.3.3. Ozel Gereksinimli

Ozel gereksinimli
Ozel

gelistirilmistir.

ve ihmal

dusilk oldugu tespit edilmistir.

Olcekten

tarafmdan

Alpha

ne kadar yiiksek

ise annenin

yuksek oldugunu

cocugu

reddi a kadar

ise a kadar dusuktur.

Kardese

kardese

gereksinimli

Ydnelik Tutum

yonelik
kardese

Olc;egi (OKYTO)

tutum ol9egi (OKYTO)
yonelik

tutumu

Kticiiker (1997)

belirlemek

amaciyla

Likert tipinde dart basamakli olarak gelistirilen olcekte 28 madde yer
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almaktadir. Ktictiker (1997)
Gerekli

gecerlilik,

gtivenilirlik

formundan

cikarrms

indirgedigi

olcek formunda

elde etmistir

50 maddeden olusan on deneme formunu uygularrustir.
ve faktor

ve 28 madde

analizi

ile olcege

ti<; alt boyutun

sonucunda

22 maddeyi

son halini vermistir,

ol<;egi aciklama

yilzdesini

olcek

28 maddeye
%37 olarak

(Ktictiker 1997).

Ozel gereksinimli

kardesle yasamaya

iliskin

1, 4, 6 ,8 ,9 ,10, 11, 12, 14, 17, 18, 19,
20, 24, 25, 27 (16 madde)

duygu ve dii§iinceler:
Ozel gereksinimli kardesin (§imdiki ve 2, 3, 13, 16, 23, 26 (6 madde)
gelecekteki)

durumuna

iliskin endise

duyma:
Ozel gereksil1imli kardesin ozelliklerine

5, 7, 15, 21, 22, 28 (6 madde)

iliskin dii§iinceler:
OKYTO'ntin gtivenirligine ic tutarhhk yontemiyle bakilrmsur. Olcegin 28
maddelik son formunda yer alan maddelerin i<; tutarhgi,

111 kisilik deneme

grubundan elde edilen puanlar tizerinden, tum olcek ve alt boyutlar icin Cronbach
Alfa katsayilan hesaplanrms, bu degerler; OKYTO icin 0.84, l.boyut icin 0.81,
2.boyut icin 0.70 ve 3.boyut icin de 0.73 olarak bulunmustur, Bu cahsma icin
ol<;eginin gtivenilirlik analizler Tabla 3.2'de verilmistir.

Tablo 3.2. OKYTO ve alt boyutlarmm guvenilirligi
Madde Sayist

Cronbach's
Alpha

OKYTO (Genel)

28

0,883

kardesle

yasamaya

iliskin

16

0,892

kardesin

durumuna

iliskin

6

0,734

Ozel gereksinimli kardesin ozelliklerine iliskin

6

0,671

Ozel gereksinimli
I

I

duygu ve dustmceler
Ozel gereksinimli
endise duyma

dtistmceler

Tablo 3.2'den,

Ozel gereksinimli

kardese yonelik tutum

u11,;c;~uuu

Ozel gereksinimli kardesle yasamaya iliskin duygu ve dttstmceler boyutunun
derecede gilvenilir, Ozel gereksinimli kardesin (simdiki ve gelecekteki) durumuna
iliskin endise duyma ve Ozel gereksinimli kardesin ozellfklerine iliskin dustmceler
boyutlarmm oldukca gilvenilir oldugu tespit edilmistir.
Olcekte yer alan maddelere

verilen

cevaplar,

Tamamen

katihyorum-

Katthyorum-Kattlm1yorum-Hi9 katrlrrnyorum seklinde derecelendirilmi§tir. Oli;,egin
soru i;,ogunlugu olumsuz ifade ii;,erdiginden dolayi cahsmada olumlu ifade iceren
maddeler ters kodlanrmstir. Boylece olcekten almabilecek en dtistik puan 28, en
yiiksek puan 112 olup, toplam puan arttikca olumsuz tutum artmakta yani normal
gelisim gosteren kardesin ozel gereksinimli kardese yonelik reddi artmaktadir,

3.4. Verilerin Toplanmasr
Milli Egitim Bakanhgi'na

bagh okullar ve Rehabilitasyon

Merkezleri

gezilerek ve kosullara uygun anne ve kardesler belirlenmistir. Daha sonra bu anne ve
kardeslere 9ah§manm amaci anlatilrms ve gonullu olanlara bigi formu uygulanm1§t1r.
Uygulama icin gontlllu anne ve kardeslere ayrn anda ulasilmasi icin bulunduklarr
kurum rehber ogretmenleriyle isbirligi yapilarak uygun gunler belirlenerek randevu
almnustir. Uygulamalarm bir bolilmilnde, anne ve kardeslere aym anda ulasilmamis
ve bu durumda uygulama icin, rehber ogretmen ve ozel egitim ogretmenlerinden
yardim almmistrr. Uygulamaya

dahil olan anne ve kardeslere

oli;,egin nasil

uygulanacag1 detayli bir sekilde anlat1lm1§tlr. Ara§tlrmaya dahil olan anne ve
kardeslere anket formunu yamtlamas1 asamasmda refakat cdtlmistir.

3.5. Verilerin <;oziimii Ve Y orumlanmas1
Arastirma icin gerekli veriler deneklere uygulanan anket yoluyla elde
edilmistir.

Anket

yoluyla

elde edilen

ham veriler

bilgisayara

aktanlnusnr.

Ara§ttrmanm ana problemine ve alt problemlerine cevap bulma silrecinde, SPSS 20.0
(Statistical Package for The Social Science) programmdan yararlamlrmstir. Veriler
bilgisayar ortamma aktanhrken her bir anket formuna anket numarasi verilmistir.
Anket formunda yer alan her bir maddeye iliskin gerekli kodlamalar SPSS ortammda

tamtilrmsttr.

Her bir madde siitun, her bir katihmcnnn

girilmistir.

Orneklemi olusturan ozel gereksinimli

kisisel

ozelliklerini

formunda

belirlemek

anne ve kardeslerin

degi~kenlerinin

amaciyla

frekans

yas bilgileri

srnrflandumasuu

verdigi

cocuga sahip anne ve
dagihmlan

incelenmistir.

nicel olarak girmeleri

istenmistir.

yapmak icin betimsel istatistikler

Yas

(min, maks, ort,

Ss) incelenmistir,
Arastirmada

kullamlan olceklerin giivenilirlikleri

ile belirlenmistir.

Hipotez

yontemi belirlemek

icin ilk olarak olcekler ve alt boyutlarmm

saglayip

saglamadigr

Kolmogorov-

normal dagihm gostermedigi
kategoriye

sahip

kisisel

karsrlastmlmasmda

testlerine

olan Mann Whitney

Smirnov

icin parametrik
ozellige

Bagimsiz

baslamadan

Cronbach's

ozellige (Orn.: yas) gore tutum olceklerinin
Analizinin

parametrik

Annelerin

ozel

cocuklann

kardeslerinin

istatistiksel

normallik varsaynnim

olmayan yontemler
cinsiyet)

t Testinin

U testi kullamlnustrr.

kullamlacak

(K-S) testi ile belirlenmistir.

(Orn.:

Orneklem

once

Alpha katsayisi

gore

kullarulrrustir.
tutum

parametrik

iki

olceklerinin

olmayan

Ikiden fazla kategoriye
kar~ila~tmlmasmda

Skorlar

alternatifi

sahip kisisel

Tek Yonlu Varyans

olmayan alternatifi olan Kruskal Wallis H testi kullamlrrnstir.

gereksinimli

cocuklanrn

kardeslerini

kabul

etmeleri

kabul etmeleri

ile ozel

gereksinimli

arasmdaki

iliskiyi belirlemek

icin Pearson Carpim Moment Korelasyon

katsayismm

parametrik

olmayan alternatifi

olan Spearman Sira Farklan

katsaytsi kullarulmtsttr.

Arastirma boyunca

Korelasyon

onem diizeyleri 0,05 olarak cift yonlti almnustir.
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BOLUMIV
4. BULGULAR VE YORUM
Arastirmanm bu boltlmu, bes alt boltimden olusrnaktadir. Birinci bdltimde,
ozel gereksinimli anne ve kardesler ile ozel gereksinim cocuklann kisisel bilgileri
frekans dagihmlan ile incelenmistir. Ikinci bolumde PARQ, 6KT6 ol9ekleri ile alt
boyutlarmdan

elde edilen toplamlarm

normal dagihm

gosterip gostermedigi

incelenmistir. U9i.inci.i bolumde PARQ ol9egi ve alt boyutlarma iliskin betimsel
istatistikler ile PARQ ol9egi ve alt boyutlarma gore istatistiksel testlere yer
verilmistir, Dorduncu bolumde 6KT6 ol9egi ve alt boyutlarma iliskin betimsel
istatistikler ile OKTO olcegine gore istatistiksel testlere yer verilmistir. Besinci
bolumde PARQ ve 6KT6 olcekleri arasmdaki iliskiler hem genel olarak hem de alt
boyutlar bazmda incelenmistir,

4.1. Kisisel Bilgilere Iliskin Frekans dagrhmlarr

Bu bolumde srrasi ile ozel gereksinimli

cocuga sahip annelerin,

gereksinimli cocuga sahip kardeslerin ve ozel gereksinimli cocuklann
ozellikleri incelenmistir.

ozel
kisisel
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Tablo 4.1. Ozel gereksinimli cocugun annesine ait kisisel bulgularm frekans
dagihmlan
f

%

24-36 yas arasr

20

40,0

3 7-49 yas arasi

23

46,0

50-62 yas arasi

7

14,0

ilkokul mezunu

12

24,0

Ortaokul mezunu

8

16,0

Lise mezunu

17

34,0

Lisans mezunu

10

20,0

Master/Doktora

3

6,0

Ev Harumi

28

56,0

Memur

6

12,0

i§9i

3

6,0

Emekli

3

6,0

Diger

10

20,0

Alt

3

6,0

Orta

44

88,0

Dst

3

6,0

Anne Yasi

Anne
Durumu

Ogrenim

Anne Meslek

Sosyo-Ekonomik
Durum

Tablo 4.1 'de arastirmaya dahil olan ozel gereksinimli cocuga sahip annelerin
kisisel bilgilerinin ornek icerisindeki oransal dagilunlanna yer verilmistir, ilk olarak
orneklemi

olusturan

smiflandirabilmek

ozel

gereksinimli

cocuga

sahip

annelerin

yaslarmr

icin anne yaslanrnn betimsel istatistikleri incelenmistir. Bu

durumda ozel gereksinimli cocuga sahip annelerin yas araligmda en 90k %46 oranla
37-49 ya§ araligmda oldugu gortllmektedir. Ogrenim durumunun lise mezunu,
mesleklerinin de ev hammi oldugu gorulmektedir. Ozel gereksinimli cocuga sahip
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annelerin sosyo-ekonomik durumlarma ait istatistiklerinin %88 orta duzeyde
olduklan gorillmektedir.
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Sekil 4.1. Ozel gereksinimli cocugun annesine ait kisisel bilgilerin grafiksel
gosterimi
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Tablo 4.2. Ozel gereksinimli cocugun normal gelisim gosteren kardesine ait kisisel
bulgularm frekans dagihmlan
f

%

Normal Geli§im
Gosteren Kardesin
Cinsiyeti

K1z

27

54,0

Erkek

23

46,0

Normal Gelisim
Gosteren Kardesin
Ya§I

8-11 yas arasi

20

40,0

12-15 yas arasi

14

28,0

16 ya§ ve i.izeri

16

32,0

Ozel gereksinimli
kardes ki.i9i.ik/bi.iyilk
olmadurumu

Kucuk

39

78,0

Bi.iyilk

11

22,0

Normal Gelisim
Gosteren Kardesin
Kardes Sayisi

Tek kardes

31

62,0

iki veya daha fazla kardes

19

38,0

-

('

/

Tablo 4.2'de arastirrnaya dahil olan ozel gereksinimli kardese sahip normal
gelisim

gosteren

dagihmlanna
kardeslerin

kardeslerin

yer verilmistir,
%54,0'mm

kisisel

bilgilerinin

Orneklemi

ornek

olusturan

icerisindeki

normal

gelisim

oransal
gosteren

kiz, %46'smm ise erkek oldugu gozlenmistir.

Ozel

gereksinimli kardese sahip normal gelisim gosteren kardeslerin yaslanru belirlemek
icin yas degiskeninin betimsel istatistikleri incelenmistir. Buna gore, normal gelisim
gosteren

kardeslerin

buyttk

cogunlugu

%40'1

8-11

yas

arasmda

oldugu

gortllrnektedir. Ozel gereksinimli kardeslerin %78'i kticuk oldugu gorulmektedir.
Normal gelisim gosteren kardesin kardes sayilan ise %62'si tek kardeslidir.
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:tJi1~~

1

!i:!i

1

Erkek

K1z

8-11 ya~ !12-15ya~\ 16 ya~ vet Kii<;Gk
Gzeri
arasi
arasi

Ya~

Cinsiyet

Tek
karde~

BiiyGk

I ~I
lklveya
daha
tazla
karde~

Karde~Say1s1

6zel gereksinimli
karde~ kuc;ukmu?

~ekil 4.2. Ozel gereksinimli kardesc sahip normal geli§im gOsteren kardeilere ait
ki~isel bilgilerin grafiksel gosterimi
Tablo 4.3. Ozel Gereksinimli <;ocugun Kendisine Ait Kisisel Bulgulann Frekans
Dag1hmlan

6zel Gereksinimli
<;ocugun Cinsiyeti

Ozel Gereksinimli
<;ocugun Y ast

O/o

f
19

38,0

31

62,0

11

22,0

13

26,0

10

20,0

16

32,0

K1z
Erkek
8 ya~mdan kU<;Uk
8-11 yas arast
12-15 ya~ arast
16 yas ve Uzeri

Tahlo 4.3'de ara§tmnaya konu olan ozel gereksinimli l")cuk\annm cinsiyet ve
ya§ bilgi\erinin Ornek iyerisindeki oransal dagd1mlarma yer verilmi§tir· Ara§t1rmaya
konu olan oze! gereksinimli yocuklarm %38,0'1 kiz, %62,0'1 ise erkektir. Ozel

gereksinimli

9ocuklarm

istatistikleri

incelenmi§tir.

ya§lanm

belirlemek

i9in

ya§

Buna gore, ozel gereksinimli

ya91 3, en bUyilgiiniln yai1 32 olmak uzere yas ortalamalan
belirlenmi§tir.
11

Buna gore, ozel gereksinimli

yas, 12-15 yas,

degi§keninin

9ocuklann

en kii9UgUnUn

yaklasik 13 (SS 7) olarak

9ocuklarm ya§lan 8 ya§mdan kU9iik, 8-

16 yas ve Uzeri olmak uzere 4 smrf olarak belirlenmiitir,

Araitmnaya konu olan ozel gereksinimli _,,cuklarm %22,' mm 8 y~mdan kfil'iik,
%26,0'mm 8-11 yas arahgmda, %20,0'mm 12-15 yas arahij1nda, %32,0'mm ise 16
ya§mda ve daha bUyUk oldugu gozlenmi§tir.
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30
25
20
15
10
5
0
K1z

I

Erke!<

sya'ijmdan
ku<;Gk

8-11 ya~
aras1
ozel Gereksinimli

ozet Gereksinimli
Cinsiyeti

12-15 ya~
aras1

16ya'ijve
uzeri

c;:ocugun Ya~1

c;:ocugun

~ekil 4.3. iizel gereksinimli ,ocuija ait ki9isel bilgilerin gratiksel g5sterimi

,lliliii;i

4.2. PARQ, OKTO Ol~ekleri ve Alt Boyutlarmm Normallik Smamasi
istatistiksel gliven arahklan uygulamalarmda normallik
uygunluk) oldukca onemlidir. Kullamlan parametrik istatistiksel 1eKiuK11;;1
olabilmesi icin deg;i~kenininnormal dagihma uymasi gerekir.
ol9egi, Ozel gereksinimli kardese yonelik tutum ol9egi ve bu
boyutlarmdan elde edilen toplam puanlarm normal dag1hm gosterip

gm,L1;;11u,.A

Kolmogorov-Simimov(K-S) ile smanm1~tlr.
K-S testinin yokluk ve altematif hipotezi asagidaki gibidir:
HO: Verilerin dagilmu normal dagihma uyar,

Ha: Verilerin dagihrm normal dagthma uymaz.
PARQ, OKTO Olcekleri ve Alt Boyutlarmm Normallik
anlamhhk dlizeyindeK-S testine iliskin turn p degeri 0,05'den kli9likoruuuu
yokluk hipotezleri red edilir. Olcekler ve alt boyutlarma ait toplam
dagihm gostermemi~tir. Bu durumda istatistiksel yontemlerin
paramatik olmayan yontemler uygulanm1~tir.

4.3. Aile-<;ocuk ili~kileri ()l~egine ili~kin Bulgular
ilk

olarak

lncclenmistir.

PARQ

ol9eginin

ve alt boyutlarmm

Daha sonra ozel gereksinimli

cocuga

betimsel

istatistikleri

sahip annelerin

kisisel

ozelliklerinin cocuk iliskilerinde nasil farkhhk yarattigiru belirtmek icin uygun
istatistiksel yontemler kullantlmtstir.
Tablo 4.4. PARQ Ol9eginden ve Alt Boyutlarmdan Alman Puanlarmm Betimsel
istatistikleri
N

En

En

Kii~iik

Biiyiik

X

ss

Genel(56 madde)

50

57,00

110,00

69,880

10,465

Sicakhk ve sevgi (20 madde)

50

20,00

39,00

25,260

3,864

Saldirganhk ve kin (16 madde)

50

16,00

34,00

19,960

4,318

ilgisizlik ve ihmal (12 madde)

50

12,00

28,00

14,260

3,008

Aynsmamis reddetme (8 madde)

50

8,00

17,00

10,400

2,128

Tab lo 4.4' den elde edilen bulgulara gore, Aile-cocuk iliskileri ol9eginin
genelinden elde edilen en kuctlk top lam puan 57, en yiiksek top lam puan 110 olmak
ilzere olcek ortalamasi 69,880 (SS 10,465) olarak bulunmustur. Sicaklrk ve sevgi alt
boyutundan elde edilen en kil9ilk toplam puan 20, en yuksek toplam puan 39 olmak
ilzere boyut ortalamasi 25,260 ( SS 3,864) olarak bulunmustur. Saldrrganlik ve kin
alt boyutundan elde edilen en kucuk toplam puan 16, en yilksek toplam puan 34
olmak Iizere boyut ortalarnasi 19,960 (SS 4,318) olarak bulunmustur. ilgisizlik ve
ihmal alt boyutundan elde edilen en kucuk toplam puan 12, en yuksek toplam puan
28 olmak ilzere boyut ortalamasi 14,260 (SS 3,008) olarak bulunmustur. Aynsmanus
reddetme alt boyutundan elde edilen en kuctlk toplam puan 8, en yuksek toplam puan
17 olmak ilzere boyut ortalamasi 10,400 (SS 2,128) olarak bulunmustur. PARQ
ol9egi ve alt boyutlarmm icerdikleri madde sayilan goz onune ahndigmda annenin
red duzeyi dtistlk olan boyutlarm siralamast ~oyle oldugu gorillmektedir; aynsmarrus
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reddetme (19,40

I 8 = 1,3) ilgisizlik ve .ihmal (14,260 I 12= 1,188), saldirganhk ve

kin (19,960/ 16 = 1,247), srcakhk ve sevgi (25,260 I 20 = 1,263 oldugu
gorulmektedir.
Tablo 4.5. Annelerin Ozel Gereksinimli <;ocugunu Reddetme Davram~mm Annenin
Yas Degi~kenine Gore F arkhla~mas1, Kruskal Wallis H Testi Sonuclan
Anne Ya~1
24-36 ya~
arasi
37-49 yas
arasi
50-62 yas
aras1
Sicakhk ve sevgi
24-36 yas
arasi
37-49 yas
aras1
50-62 yas
arasi
ve 24-36 ya~
Saldirganhk
arast
kin
37-49 yas
arasi
50-62 ya~
arasi
ve 24-36 yas
llgisizlik
aras1
ihmal
37-49 yas
arasi
50-62 yas
arast
24-36 ya~
Ayn~mam1~
arast
reddetme
37-49 ya~
arasi
50-62 yas
arasi

Genel

20

Karel er
Ortalamas1
27,53

23

22,04

7

31,07

20

28,33

23

23,26

7

24,79

20

26,98

23

22,28

7

31,86

20

26,48

23

22,13

7

33,79

20

25,65

23

24,63

7

27,93

N

p

Kikare
2,713

Serbestlik
Derecesi
2

0,258

1,328

2

0,515

2,703

2

0,259

3,932

2

0,140

0,294

2

0,863

Tabla 4.5'dan elde edilen bulgular asagida verilmistir.
Ozel gereksinimli

cocugu reddetme davram~mm annenin yasma gore

farkhlasip farkhla~mad1gm1 belirlemek icin Kruskal Wallis H testi uygulanm1~ ve
test istatistik degeri 0,05 onern duzeyinde istatistiksel olarak anlamh bulunmarmsur

(p = 0,258 > 0,05). Yani annelerin yaslan ozel gereksinimli cocuklanm reddetme
davram~larmda farkhliga neden olacak bir etken olmadigi dii~iini.ilmektedir.
Annenin sicakhk ve sevgi boyutunda ozel gereksinimli c;ocugunu reddetme
davrarusmm yasina gore farkhlasip farklrlasmadigmi belirlemek icin Kruskal Wallis
H testi uygulanm1~ ve test istatistik degeri 0,05 onem diizeyinde istatistiksel olarak
anlamh hulunmamistrr (p = 0,515 > 0,05). Yani annelerin yaslan sicakhk ve sevgi
boyutunda ozel gereksinimli cocuklarmt reddetme davram~larmda farkhhga neden
olacak bir etken olmadrgi dii~iiniilmektedir.
Annenin saldirganhk ve kin boyutunda ozel gereksinimli cocugunu reddetme
davram~mm yasma gore farkhlasip tarkhlasmadrgmt belirlemek icin Kruskal Wallis
H testi uygulanmt~ ve test istatistik degeri 0,05 onem diizeyinde istatistiksel olarak
anlamh bulunmamtstrr (p

= 0,259 > 0,05).

Y ani annelerin yaslan saldirganhk ve kin

boyutunda ozel gereksinimli cocuklannr reddetme davram~larmda farkhhga neden
olacak bir etken olmadrgi dii~iiniilmektedir.
Annenin ilgisizlik ve ihmal boyutunda ozel gereksinimli cocugunu reddetme
davram~mm yasma gore farkhlasip farkhlasmadrgmi belirlemek icin Kruskal Wallis
H testi uygulanmis ve test istatistik degeri 0,05 onem di.izeyinde istatistiksel olarak
anlamh bulunrnanusttr (p = 0, 140 > 0,05). Y ani annelerin yaslan ilgisizlik ve ihmal
boyutunda ozel gereksinimli cocuklanru reddetme davram~larmda farkhhga neden
olacak bir etken olmadigr di.i~i.ini.ilmektedir.
Annenin

ayn~mam1~ reddetme boyutunda

ozel gereksinimli

c;ocugunu

reddetme davram~mm yasma gore farkhlasip farkhla~mad1gm1 belirlemek icin
Kruskal Wallis H testi uygulanm1~ ve test istatistik degeri 0,05 onem di.izeyinde
istatistiksel olarak anlamh hulunmarmstir (p

=

0,863 > 0,05). Y ani annelerin yasi,

ozel gereksinimli cocuklarma yonelik aynsmarms reddetme davram~larmda farkhliga
neden olacak bir etken olmadrgi di.i~i.ini.ilmektedir.

Table 4.6. Annelerin Ozel Gereksinimli <;ocugunu Reddetme
EgJtim Durumuna Gore Farkhla~mas1, Kruskal Wallis H Testi Sonw;lan

N

Kareler
Ortalamas1

Kikare

Serbestlik
Derecesi

p

12

31,13

4,028

4

0,402

llkokul mezunu
Ortaokul mezunu

8

18,94

Lisemezunu

17

25,09

Lisans mezunu

10

26,55

Master/Doktora

3

19,33

ilkokul mezunu

12

27,38

Ortaokul mezunu

8

22,69

Lise mezunu

17

26,91

Lisans mezunu

10

24,85

Master/Doktora

3

19,67

ilkokul mezunu

12

30,08

Ortaokul mezunu

8

21,44

Lise mezunu

17

24,74

Lisans mezunu

10

26,10

Master/Doktora

3

20,33

ilkokul mezunu

12

33,96

Ortaokul mezunu

8

19,25

Lise mezunu

17

23,38

Lisans mezunu

10

25,15

Master/Doktora

3

21,50

llkokul mezunu

12

26,54

Ortaokul mezunu

8

18,81

Lise mezunu

17

24,68

Anne
Durumu
Genel

S1cakhk ve
sevgi

Saldirganhk
ve kin

ilgisizlik ve
ihmal

Ayn~mam1~
reddetme

Egitim

1,171

2,288

6,701

3,140

0,883

4

0,683

4

0,153

4

4

0,535

43

Lisans mezunu

10

29,10

Master/Doktora

3

31,83

Tablo 4.6'den elde edilen bulgular a~ag1daverilmi~tir.
Ozel gereksinimli cocugu reddetme davram~mm annenin egitim durumuna
gore farkhla~1p farkhla~mad1gm1 belirlemek icin Kruskal Wallis H testi uygulanm1~
ve test

istatistik

hulunmamisttr (p

degeri

0,05 onem

= 0,402 > 0,05). Yani

dilzeyinde

istatistiksel

olarak

anlamh

annelerin egitim durumlan ozel gereksinimli

9ocuklanm reddetme davram~larmda farkhhga neden olacak bir etken olmadrgi
soylenebilir
Annenin sicaklrk ve sevgi boyutunda ozel gereksinimli cocugunu reddetme
davram~mm annenin egitim durumuna gore farkhla~1p farkhla~mad1gm1 belirlemek
icin Kruskal Wallis H testi uygulanm1~ ve test istatistik degeri 0,05 onem dilzeyinde
istatistiksel olarak anlamh bulunmam1~tir (p

=

0,883 > 0,05). Yani annelerin egitim

durumlan sicaklik ve sevgi boyutunda ozel gereksinimli 9ocuklanm reddetme
davram~lannda farkhhga neden olacak bir etken olmadigt dil~iiniilmektedir.
Annenin saldirganhk ve kin boyutunda ozel gereksinimli 9ocugunu reddetme
davram~mm annenin egitim durumuna gore farkhla~1p farkhla~mad1gm1 belirlemek
icin Kruskal Wallis H testi uygulanm1~ ve test istatistik degeri 0,05 onem dilzeyinde
istatistiksel olarak anlamh bulunmarmsttr (p

= 0,683

> 0,05). Y ani annelerin egitim

durumlan saldirganhk ve kin boyutunda ozel gereksinimli 9ocuklanm reddetme
davram~larmda farkhhga neden olacak bir etken olmadigr dil~ilniilmektedir.
Annenin ilgisizlik ve ihmal boyutunda ozel gereksinimli 9ocugunu reddetme
davram~mm annenin egitim durumuna gore farklilasip farkhla~mad1gm1 belirlemek
icin Kruskal Wallis H testi uygulanm1~ ve test istatistik degeri 0,05 onem dilzeyinde
istatistiksel olarak anlamli bulunmam1~tir (p = 0,153 > 0,05). Yani annelerin egitim
durumlan ilgisizlik ve ihmal boyutunda ozel gereksinimli 9ocuklanm reddetme
davram~larmda farkhhga neden olacak bir etken olmadigt dii~ilniilmektedir.

Annenin ayn~mam1~ reddetme boyutunda

ozel

reddetme davramimm annenin eji;itim durumuna gore farkhla11p farlilll
belirlemek icin Kruskal Wallis H testi uygulanm11 ve test istatistik degeri 0,0
dilzeyinde istatistiksel olarak anlarnh bulunmanuitir
annelerin ei;itim durumu,
reddetme

ozel gereksinimli

davramilarmda

farkhhji;a

neden

(p ~ 0,535 > 0,05).

<;ocuk\arma yilnelik
olacak

bir

ayr11marn11

etken

o!mad1ji;1

dii~Uniilmektedir.
Tablo 4.7. Annelerin Ozel Gereksinimli «;ocuji;unu Reddetme Davramimm Annenin
Meslegine Gore Farkhla~mas1, Kruskal Wallis H Testi Sonuc;lan

Genet

S1cakhk ve
sevgi

Saldtrganhk
ve kin

llgisizlik ve
ihmal

Aynsmamrs
reddetme

Anne Meslegi

N

Ev Hamm1
Memur
i~9i
Emekli
Dig_er
Ev Harumi
Mernur
i~9i
Emekli
Diger
EvHamm1
Memur
i~c;i
Emekli
Di_ger
EvHammt
Memur
i~c;i
Emekli
Diger
Ev Hamrm

28
6

Memur
i~9i
Emekli
Dig_er

3
3
10
28
6

3
3

IO
28
6

3
3
10
28
6

3
3
10
28
6
3

3
10

Kareler
Ortalamas1
24,39
27,42
26,67
29,00
26,05
25,63
22,00
28,50
33,00
24,10
24,34
26,00
29,67
25,00
27,35
26,79
29,08
11,50
33,00
21~70
22,43
26,17
30,83
26,00
31,95

Kikare

Serbestlik
Derecesi
4

0,474

p
0,976

1,379

4

0,848

0,605

4

0,963

5,295

4

0,258

3,819

4

0,431

Tablo 4.7'den elde edilen bulgular asagida verilmistir.
Ozel gereksinimli cocugu reddetme davramsnun annenin meslegine gore
farklrlasip farkhlasmadiguu belirlemek icin Kruskal Wallis H testi uygulanrrus ve

test istatistik degeri 0,05 onem dilzeyinde istatistiksel olarak anlamh nujunmanusi
(p

=

0,976 > 0,05). Yani annelerin meslegi ozel gereksinimli 9ocuklanm reddetme

davram~larmda farkhliga neden olacak bir etken olmad1g1dil~ilnillmektedir.
Annenin s1cakhk ve sevgi boyutunda ozel gereksinimli 9ocugunu reddetme
davram~mm annenin meslegine gore farkhlasip farkhla~mad1gm1 belirlemek icin
Kruskal Wallis H testi uygulanm1~ ve test istatistik degeri 0,05 onem dilzeyinde
istatistiksel olarak anlamh bulunmam1~tir (p = 0,848 > 0,05). Yani annelerin meslegi
sicakhk ve sevgi boyutunda ozel gereksinimli 9ocuklanm reddetme davramslarmde
farkliliga neden olacak bir etken olmadigt dil~ilnillmektedir.
Annenin saldirganhk ve kin boyutunda ozel gereksinimli 9ocugunu reddetme
davram~mm annenin meslegine gore rarkhlasrp farkhla~mad1gm1 belirlemek icin
Kruskal Wallis H testi uygulanm1~ ve test istatistik degeri 0,05 onem dilzeyinde
istatistiksel olarak anlamh bulunmam1~tir (p = 0,963 > 0,05). Yani annelerin meslegi
saldirganhk ve kin boyutunda ozel gereksinimli 9ocuklanm reddetme davram~larmda
farkhliga neden olacak bir etken olmadigi dil~ilnillmektedir.
Annenin ilgisizlik ve ihmal boyutunda ozel gereksinimli 9ocugunu reddetme
davramsmin annenin meslegine gore farkhlasip farkhla~mad1gm1 belirlemek icin
K.ruskal Wallis H testi uygulanm1~ ve test istatistik degeri 0,05 onem dilzeyinde
istatistiksel olarak anlamh bulunmam1~tir (p = 0,258 > 0,05). Yani annelerin meslegi
ilgisizlik ve ihmal boyutunda ozel gereksinimli 9ocuklanm reddetme davram~larmda
farkhhga neden olacak bir etken olmadigi dil~ilnillmektedir.
Annenin
reddetme

ayn~mam1~ reddetme boyutunda

davram~mm

annenin

meslegine

gore

ozel gereksinimli

9ocugunu

farkhla~1p farkhla~mad1gm1

belirlemek icin Kruskal Wallis H testi uygulanm1~ ve test istatistik degeri 0,05 onem
duzeyindc istatistiksel olarak anlamh bulunmarmsur (p = 0,431 > 0,05). Yani
annelerin meslegi, ozel gereksinimli 9ocuklanna yonelik ayn~mam1~ reddetme
davramslannde farkbhga neden olacak bir etken olmad1g1dil~ilnillmektedir.

Tablo 4.8. Annelerin Ozel Gereksinimli <;ocugunu Reddetme Davram~mm Annenin
Alg1lad1g1 Sosyo Ekonomik Di.izeye Gore Farkhla~mas1, Kruskal Wallis H Testi
Sonw;lan

Sosyo-

Kareler

Ki-

Serbestlik

Ortalamas1

kare

Derecesi

N

Ekonomik

p

Diizey
Genel

S1cakhk ve sevgi

Saldirganhk

ve

kin

ilgisizlik
ihmal

reddetme

ve

Alt

3

29,33

Orta

44

25,80

-Ost

3

17,33

Alt

3

28,67

Orta

44

25,39

-Ost

3

24,00

Alt

3

26,00

Orta

44

26,56

-Ost

3

9,50

Alt

3

37,67

Orta

44

24,82

-Ost

3

23,33

44

27,26

3

10,33

Orta

1,172

0,178

3,917

2,474

0,557

2

0,915

2

2

2

0,141

0,290

Tabla 4.8'dan elde edilen bulgular asagida verilmistir.
Ozel gereksinimli cocugu reddetme davranrsmm annenin algiladigr
ekonomik duzeye gore farkhlasip farkhlasmadignu belirlemek icin Kruskal Wallis H
testi uygulanmis ve test istatistik degeri 0,05 onem duzeyinde istatistiksel olarak
anlamh bulunmarmsnr (p

= 0,557 > 0,05). Yani

annelerin algiladigi sosyo-ekonomik

diizey ozel gereksinimli cocuklanru reddetme davranrslarmda farkhhga neden olacak
bir etken olmadigi dustintllmektedir.
Annenin sicakhk ve sevgi boyutunda ozel gereksinimli cocugunu reddetme
davranismm

annenin

algiladigi

sosyo-ekonomik

duzeye

gore

farkhlasip

farkhlasmadiguu belirlemek icin Kruskal Wallis H testi uygulanmis ve test istatistik
degeri 0,05 onem dtizeyinde istatistiksel olarak anlamh bulunmarrustir (p

=

0,915 >

0,05 ). Yani annelerin algiladigi sosyo-ekonomik duzey sicakhk ve sevgi boyutunda
ozel gereksinimli cocuklanrn reddetme davramslannda farklihga neden olacak bir
etken olmadigi dusuntilmektedir.
Annenin saldirganhk ve kin boyutunda ozel gereksinimli cocugunu reddetme
davrarusmm

annenin

algiladigi

sosyo-ekonomik

duzeye

gore

farkhlasip

farkhlasmadiguu belirlemek icin Kruskal Wallis H testi uygulanmis ve test istatistik
degeri 0,05 onem dilzeyinde istatistiksel olarak anlamh bulunmarrustir (p = 0,141 >
0,05). Yani annelerin algiladigi sosyo-ekonomik diizey saldirganlrk ve kin boyutunda
ozel gereksinimli cocuklanm reddetme davranislannda farkhhga neden olacak bir
etken olmadigi dtlsilntilmektedir.
Annenin ilgisizlik ve ihmal boyutunda ozel gereksinimli cocugunu reddetme
davrarusmm

annenin

algiladrgr

sosyo-ekonomik

duzeye

gore

farkhlasip

farkhlasmadigim belirlemek icin Kruskal Wallis H testi uygulanmis ve test istatistik
degeri 0,05 onem diizeyinde istatistiksel olarak anlamh bulunmarmstrr (p = 0,290 >
0,05). Yani annelerin

algiladigi

sosyo-ekonomik

duzeye ilgisizlik ve ihmal

boyutunda ozel gereksinimli cocuklanru reddetme davraruslannda farkhhga neden
olacak bir etken olmadigi dusunulmektedir.
Annenin

aynsmamis

reddetme boyutunda

ozel gereksinimli

cocugunu

reddetme davrarusuun annenin algiladigi sosyo-ekonomik duzeye gore farkhlasip
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farkhla~mad1gm1 belirlemek

H testi uygulanm1~ ve test istatistik

icin Kruskal Wallis

degeri 0,05 onem dUzeyinde istatistiksel olarak anlamh bulunmam1~tir (p== 0,055 >
0,05).

Yani

annelerin

alg1lad1g1

sosyo-ekonomik

duzey,

ozel

gereksinimli

9ocuklarma yonelik ayn~mam1~ reddetme davram~larmda farklihga neden olacak bir
etken olmad1g1dU~UnUlmektedir.
Table 4.9. Annelerin Ozel Gereksinimli <;ocugunu Reddetme Davram~mm Ozel
Gereksinimli <;ocugun Cinsiyetine Gore Farkhla~mas1, Kruskal Wallis H Testi
S0nu9lan

Cinsiye

Kareler
Ortalama

N

Kareler
Mann
Toplam1 Whitney

p

u

t
SI

Genel

Sicakhk ve sevgi

Saldirganhk ve kin

ilgisizlik ve ihmal

Ayn~mam1~
reddetme

19

22,55

428,50

31

27,31

846,50

K1z

19

24,42

464,00

Erkek

31

26,16

811,00

K1z

19

24,68

469,00

Erkek

31

26,00

806,00

K1z

19

23,39

444,50

Erkek

31

26,79

830,50

K1z

19

21,26

404,00

Erkek

31

28,10

871,00

K1z
Erkek

238,500

0,262

274,000

0,680

279,000

0,755

254,500

0,402

214,000

0,098

Tabla 4.9'dan elde edilen bulgular a~ag1daverilmi~tir.
Annenin ozel gereksinimli cocugu reddetme davram~mm ozel gereksinimli
yocugun cinsiyetine gore farkltl~•P farkltl~mad1gm1 belirlemek icin Kruskal Wallis

H testi uygq/anm1~ve test istatistik deg<ri 0,05 Onem diizeyinde istatistiksel olarak
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anlamh bulunmamistir (p = 0,262 > 0,05). Yani ozel gereksinimli cocugun cinsiyeti
annenin ozel gereksinimli cocugunu reddetme davramslannda

farkhliga neden

olacak bir etken olmadigi dusunulmektedir.
Annenin sicakhk ve sevgi boyutunda ozel gereksinimli cocugunu reddetme
davranisnun ozel gereksinimli cocugun cinsiyetine gore farkhlasip farkhlasmadiguu
belirlemek icin Kruskal Wallis H testi uygulanmis ve test istatistik degeri 0,05 onem
duzeyinde istatistiksel olarak anlamh bulunmamtstir (p= 0,680 > 0,05). Yani ozel
gereksinimli

cocugun

cinsiyeti

annelerin

sicaklik ve sevgi boyutunda

ozel

gereksinimli cocuklanm reddetme davraruslannda farkhliga neden olacak bir etken
olmadigi dustintllrnektedir.
Annenin saldirganhk ve kin boyutunda ozel gereksinimli cocugunu reddetme
davramsmm ozel gereksinimli cocugun cinsiyetine gore farkhlasip farkhlasmadiguu
belirlemek icin Kruskal Wallis H testi uygulanmis ve test istatistik degeri 0,05 onem
duzeyinde istatistiksel olarak anlamh bulunmarmstir (p= 0,755 > 0,05). Yani ozel
gereksinimli

cocugun cinsiyeti annelerin saldirganhk

ve kin boyutunda ozel

gereksinimli cocuklanm reddetme davramslannda farkhliga neden olacak bir etken
olmadigi dusunulmektedir.
Annenin ilgisizlik ve ihmal boyutunda ozel gereksinimli cocugunu reddetme
davrarusirun ozel gereksinimli cocugun cinsiyetine gore farkhlasip farkhlasmadigiru
belirlemek icin Kruskal Wallis H testi uygulanmis ve test istatistik degeri 0,05 onem
duzeyinde istatistiksel olarak anlamh bulunmarmstir (p= 0,402 > 0,05). Yani
annelerin ozel gereksinimli cocugun cinsiyeti ihmal boyutunda ozel gereksinimli
cocuklanm reddetme davramslannda farkhliga neden olacak bir etken olmadrgi
dusttntilmektedir.
Annenin

aynsmamis

reddetme davramsirun

reddetme

boyutunda

ozel gereksinimli

ozel gereksinimli

cocugun cinsiyetine

cocugunu

gore farklilastp

farkhlasmadigim belirlemek icin Kruskal Wallis H testi uygulanrms ve test istatistik
degeri 0,05 onem dtizeyinde istatistiksel olarak anlamh bulunmanustir (p= 0,055 >
0,05). Yani ozel gereksinimli

cocugun cinsiyeti annelerin ozel gereksinimli

cocuklanna yonelik aynsrnamis reddetme davraruslannda farkhliga neden olacak bir
etken olmadigi dtistlntllmektedir.
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4.4. Ozel Gereksinimli Kardese Ydnelik Tutum Ol~egine Iliskin Bulgular

ilk olarak

OKTO

ol9eginin ve alt boyutlanmn

betimsel

istatistikleri

incelenmistir. Daha sonra ozel gereksinimli cocuga sahip kardeslerin
ozelliklerinin

ozel gereksinimli

kardese

yonelik

tutumlarmda

kisisel

nasil farkhhk

yarattiguu belirtmek icin uygun istatistiksel yontemler kullarulrmsttr.

Tablo 4.10. OKTO Ol9eginden ve Alt Boyutlarmdan Alman Puanlarmm Betimsel
istatistikleri
X

ss

69,00

49,560

9,540

16,00

42,00

24,400

6,549

50

6,00

22,00

15,400

3,833

50

6,00

15,00

9,760

2,386

En

En

Kucuk

Bi.iyi.ik

50

31,00

50

N

Genel (28 madde)
Ozel gereksinimli kardesle
yasamaya iliskin duygu ve
dilstlnceler (16 madde)
Ozel gereksinimli kardesin
(simdiki ve gelecekteki)
durumuna iliskin endise duyma
(6 madde)
Ozel gereksinimli kardesin
ozelliklerine iliskin di.i~i.inceler
(6 madde)

Tabla 4.lO'den

11 'den elde edilen bulgulara

gore, OKTO ol9eginin

genelinden elde edilen en ktlciik toplam puan 31, en yi.iksek toplam puan 69 olmak
i.izere olcek toplam puan ortalamasi 49,560 (±9,540) olarak hulunmustur.

Ozel

gereksinimli kardesle yasamaya iliskin duygu ve di.i~i.inceler alt boyutundan elde
edilen en kuctlk toplam puan 16, en yuksek toplam puan 42 olmak uzere ozel
gereksinimli karde$le ya$amaya ili$kin duygu ve dii$iinceler boyutu toplam puam
ottelemest 24,400 (±6,549) olarak bulutimustur. Ozel gereksinimli kerdcsi» (simdiki
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ve gelecekteki) durumuna ili~kin endi~e duyma alt boyutundan elde edilen en ki.i9i.ik
toplam puan 6, en yi.iksek toplam puan 22 olmak nzere ozel gereksinimli kardesin
(~imdiki ve gelecekteki) durumuna [liskin endi~e duyma boyutu toplam puam
ortalamas1 15,400 (±3,833)

olarak bulunmu~tur.

Ozel gereksinimli

kardesin

ozelliklerine iliskin di.i~i.inceler alt boyutundan elde edilen en ki.i9i.ik toplam puan 6,
en yuksek toplam puan 15 olmak uzere ozel gereksinimli karde~in ozelliklerine
ili~kin di.i~i.inceler boyutu

toplam

puam

ortalamas1 9,760

(±2,386)

olarak

bulunmu~tur.
Ortalamalar
boyutlarmm

arast kar~ila~tirmak yapmak

i9erdikleri

madde

sayilan

amaci OKTO ol9egi ve alt

goz

ontme

almarak

toplam

puan

ortalamalarmm madde say1sma boli.inmesi ile ilgili boyut ortalama skorlan 1-4
arasmda elde edilmi~tir. Buna gore normal

gereksinimli kardese

geli~im gosteren karde~in ozel

yOnelik olumsuzluk duzeyi yilksek olan boyutlarrn

s1ralamasmm Ozel gereksinimli kardesin (~imdiki ve gelecekteki) durumuna iliskin
endise duyma (15,400/6=2,566), Oze! gereksinimli karde~in ozelliklerine ili~kin
dU~i.inceler (9,760/6=1,626), Ozel gereksinimli kardesle ya~~maya ili~kin duygu ve
di.i~i.inceler (24,400/16=1,525) oldugu gorUlmektedir.

Tablo 4.11. Normal Gelisim Gosteren Karde~lerin Ozel Gereksinimli Karde~lerine
Yonelik Olumsuz Tutumlannm Normal Geli~im Gosteren Karde~in Cinsiyetine Gore
Farkhla~mas1, Mann Whitney U Testi S0nu9lan

Cinsiyet

N

Mann
Kareler
Kareler
Ortalamas1 Toplam1 Whitney

p

u
K1z

27

25,94

700,50

Erkek

23

24,98

574,50

27

26,02

702,50

6zel gereksinimli

K1z

kardesle ya~amaya

Erkek

23

24,89

572,50

Genel

ili~kin duygu ve
di.i~i.inceler

298,500

0,815

296,500

0,784

Ozel gereksinimli

K1z

27

24,91

672,50

Erkek

23

26,20

602,50

K1z

27

25,78

696,00

kardesin durumuna

294,500

iliskin endise duyma
Ozel gereksinimli
kardesin ozelliklerine
Erkek

25,17

23

0,883

303,000

579,00

iliskin dusunceler

Tab lo 4.11 'den elde edilen bulgular asagida verilmistir.
Ozel gereksinimli

cocugu yonelik olumsuz tutumun normal gelisim gosteren

kardesin cinsiyetine

gore farklilasip farkhlasmadignu

U testi uygulanrrus

ve test istatistik degeri 0,05 onem dtizeyinde

anlamh

bulunmanustir

(p= 0,815

belirlemek

icin Mann Whitney
istatistiksel

olarak

> 0,05). Yani normal gelisim gosteren kardesin

cinsiyeti ozel gereksinimli kardeslere yonelik olumsuz tutumlarmda farkhhga neden
olacak bir etken olmadigi dustmulmektedir.
Ozel gereksinimli kardesle yasamaya iliskin duygu ve dusuncelerin normal
gelisim gosteren kardesin cinsiyetine gore farkhlasip farkhlasmadiguu belirlemek
icin Mann Whitney U testi uygulanrrus ve test istatistik degeri 0,05 onem duzeyinde
istatistiksel olarak anlamh bulunmarmstir (p= 0,784 > 0,05). Yani normal gelisim
gosteren kardesin cinsiyeti ozel gereksinimli kardesle yasamaya iliskin olumsuz
duygu ve dusuncelerinde farkhhga neden olacak bir etken olmadigi dllstlntllmektedir.
Ozel gereksinimli kardesin simdi ya da gelecekteki durumuna iliskin olumsuz
duygu ve dustlncelerin normal gelisim gosteren kardesin cinsiyetine gore farkhlasip
farkhlasmadigim belirlemek icin Mann Whitney U testi uygulanmis ve test istatistik
degeri 0,05 onem diizeyinde istatistiksel olarak anlamh bulunmarrnstrr (p= 0,754 >
0,05). Y ani normal gelisim gosteren kardesin cinsiyetinin ozel gereksinimli kardesin
sirndi ya da gelecekteki durumuna iliskin olumsuz duygu ve dustlncelerinde
farkhliga neden olacak bir etken olmadigi dtlsilnulmektedir.
Ozel
dustincelerin

gereksinimli
normal

kardesin

gelisim

ozelliklerine

gosteren

kardesin

iliskin

olumsuz

cinsiyetine

gore

duygu

ve

farkhlastp

farkhlasmadigiru belirlemek icin Mann Whitney U testi uygulanmis ve test istatistik

degeri 0,05 onem dilzeyinde

istatistiksel

0,05). Yani normal gelisim gosteren
ozelliklerine

iliskin olumsuz

olarak anlamh

kardesin

cinsiyeti

duygu ve dil~ilncelerinde

ozel
farkhhga

etken olmadigi dil~ilniilmektedir.

Tablo

4.12. Normal

Gelisim Gosteren Kardeslerin

Ozel Gereksinimli

1'.aruc~1c1

Yonelik Olumsuz Tutumlarmm Ozel Gereksinimli Karde~in Normal geli~im ,,.,_.,t,,..• ,..,
kardesten Bilyilk yada Kucuk Olma Dururnuna Gore Parkhlasmasi, Mann Whitney
Testi Sonuclan
Biiyiikliik/ N

Kareler

Kareler

Mann

Ortalamas1

Tuplami

Whitney

Kii~iikliik
24,74

965,00

11

28,18

310,00

39

24,56

958,00

ve

11

28,82

317,00

gereksinirnli

39

25,10

979,00

11

26,91

296,00

39

23,96

934,50

11

30,95

340,50

Bilyilk
Ozel

gereksinirnli

kardesle

yasamaya

iliskin

u
39

Genel

duygu

p

185,000

0,489

178,000

0,390

199,000

0,715

154,500

0,156

Bi.iyilk

dustmceler
Ozel
kardesin

dururnuna

Bilyilk

iliskin endise duyma
Ozel

gereksinimli

kardesin
ozelliklerine

Buyuk
iliskin

dil~ilnceler

Tablo 4.12'den elde edilen bulgular asagrda verilmi§tir.

Ozel gereksinimli 9ocugu yonelik olumsuz tutumun ozel gereksinimli
kardesin normal gelisim gosteren kardesten biiyilk yada kii94k olma durumuna gore
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farkhlasip

farkhlasmadiguu

belirlemek

icin Mann Whitney U testi uygulanmis

test istatistik degeri 0,05 onem dtizeyinde istatistiksel
(p= 0,489

> 0,05).

Yani

normal

gelisim

olarak anlamh bulunmarmstir.

gosteren

kardesin

kardesten btiyukluk kucukluk durumu ozel gereksinimli
tutumlannda

ozel

kardeslere

gereksinimli

yonelik olumsuz

farkhhga neden olacak bir etken olmadrgi dil~ilnillmektedir.

Ozel gereksinimli
gereksinimli
durumuna

ve

kardesin

kardesle
normal

gore farkhlasip

yasamaya

gelisim

iliskin

gosteren

farkhlasmadignu

duygu ve dustmcelerin

kardesten

belirlemek

bilyilklilk

ozel

kuctikltik

icin Mann Whitney U testi

uygulanm1~ ve test istatistik degeri 0,05 onern dtizeyinde istatistiksel

olarak anlamh

bulunrnamrstir

kardesin

gereksinimli

(p= 0,390 > 0,05). Yani normal
kardesten

buyukluk

kuctiklilk

gelisim

durumu

yasamaya iliskin olumsuz duygu ve dil~ilncelerinde

gosteren

ozel

gereksinimli

ozel

kardesle

farkhliga neden olacak bir etken

o Imadigi dil~ilnillmektedir.
Ozel gereksinimli
duygu ve dusuncelerin
btiyukltik

kucukluk

Mann Whitney
istatistiksel
gosteren

kardesin simdi ya da gelecekteki

ozel gereksinimli
durumuna

kardesin normal gelisirn gosteren kardesten

gore farkhlasip

U testi uygulanrms

gereksinimli

farkhlasmadigmi

ve test istatistik

olarak anlamh bulunmamisttr
kardesin

ozel gereksinimli

durumuna iliskin olumsuz

belirlemek

icin

degeri 0,05 onem dtizeyinde

(p= 0,715 > 0,05). Yani normal gelisim

kardesten

kardesin simdi ya da gelecekteki

buyukluk
durumuna

kucukluk

durumu

ozel

iliskin olumsuz duygu ve

dil~ilncelerinde farkhliga neden olacak bir etken olmadigi dil~ilnillmektedir.
Ozel
diistmcelerin

gereksinimli

kardesin

ozel gereksinimli

ozelliklerine

iliskin

olumsuz

duygu

ve

kardesin normal gelisim gosteren kardesten buytikluk

kiicukltik durumuna gore farkhlasip farkhla~mad1g1m belirlernek icin Mann Whitney
U testi uygulanrms

ve test istatistik degeri 0,05 onem dtizeyinde

anlamh hulunmarmsur

(p=0,156>0,050).

gereksinimli

kardesten

bilyilklilk

ozelliklerinc

iliskin olumsuz

olarak

Yani normal gelisim gosteren kardesin ozel

kil9ilklilk

durumu

duygu ve dil~ilncelerinde

etken olmadigi dil~ilnillmektedir.

istatistiksel

ozel

gereksinimli

farkhhga

kardesin

neden olacak bir
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Tablo 4.13. Normal geilsim gosteren karde$lerin Ozel Gereksinimli Karde$lerine
Yonelik: Olumsuz Tutumlarmm Normal geli$im gosteren kerdesin Ya$ma Gore
Farklrlasmasr, Kruskal Wallis H Testi Sonuclan

Ya~
Gene I

Ozel gereksinimli
kardesle yasamaya
iliskin duygu ve
dusunceler

Ozel gereksinimli
kardesin durumuna
iliskin endise
duyma

Ozel gereksinimli
kardesin
ozelliklerine iliskin
dilstinceler

yas
8-11
arasi
12-15 yas
arasi
16 yas ve
ilzeri
yas
8-11
arasi
12-15 yas
arasi
16 yas ve
ilzeri
yas
8-11
arasi
12-15 yas
arasi
16 yas ve
ilzeri
yas
8-11
arast
12-15 ya~
arasi
16 yas ve
ilzeri

N

Kareler
Ortalamasi

20

26,13

14

25,32

16

24,88

20

28,28

14

25,89

16

21,69

20

25,08

14

23,43

16

27,84

20

23,93

14

25,04

16

27,88

p

Kikare
0,068

Serbestlik
Derecesi
2

0,966

1,847

2

0,397

0,721

2

0,697

0,685

2

0,710

Tablo 4.13'den elde edilen bulgular asagida verilmistir.
Ozel gereksinimli cocugu yonelik olumsuz tutumun normal gelisim gosteren
kardesin yasma gore farklilasip farkhlasmadigmt belirlemek icin Kruskal Wallis H
testi uygulanmis ve test istatistik degeri 0,05 onem dilzeyinde istatistiksel olarak
anlamh bulunmamistir (p= 0,966 > 0,05). Yani normal gelisim gosteren kardesin yasr
ozel gereksinimli kardeslere yonelik olumsuz tutumlarmda farkhliga neden olacak
bir etken olmadigi dusunulmektedir.
Ozel gereksinimli kardesle yasamaya iliskin olumsuz duygu ve dustmcelerin
normal gelisim gosteren kardesin yasma gore farkhlasip farkhlasmadiguu belirlemek
icin Kruskal Wallis H testi uygulanrrus ve test istatistik degeri 0,05 onem dilzeyinde
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istatistiksel

olarak anlamli bulunrnarmstir

(p= 0,397

> 0,05). Yani normal gelisim

gosteren kardesin yasi ozel gereksinimli kardesle yasamaya iliskin olumsuz duygu ve
dusttncelerinde farkhhga neden olacak bir etken olmadigi dil~Unillmektedir.
Ozel gereksinimli kardesin simdi ya da gelecekteki durumuna iliskin olumsuz
duygu ve dustmcelerin normal gelisim gosteren kardesin yasma gore farkhlasip
farkhlasmadiguu belirlemek icin Kruskal Wallis H testi uygulanrms ve test istatistik
degeri 0,05 onem dilzeyinde istatistiksel olarak anlamh bulunrnarrustir (p= 0,697 >
0,05). Yani normal gelisim gosteren kardesin yasr ozel gereksinimli kardesin simdi
ya da gelecekteki durumuna iliskin olumsuz duygu ve dil~ilncelerinde farkhliga
neden olacak bir etken olmadigi dusunulrnektedir.
Ozel
dusuncelerin

gereksinimli
normal

kardesin

gelisim

ozelliklerine

gosteren

iliskin

kardesin

olumsuz

yasma

gore

duygu

ve

farkhlasip

farkhla~mad1gm1 belirlemek icin Kruskal Wallis H testi uygulanrms ve test istatistik
degeri 0,05 onem diizeyinde istatistiksel olarak anlamh bulunmanustir (p= 0,710 >
0,05). Yani normal gelisim gosteren kardesin yast ozel gereksinimli kardesin
ozelliklerine iliskin olumsuz duygu ve dil~ilncelerinde farkhliga neden olacak bir
etken olmadigi dlistintllrnektedir.

Tablo 4.14. Normal geli§im gosteren kardeslerin Ozel
Yonelik Olumsuz Tutumlarmm Kardes Sayisma Gore Farkhlasmasf
U Testi Sonuclan

Kardes

N

Sayisr

Kareler

Karel er

Mann

Ortalama

Toplam1

Whitney

u

SI

Tek kardes

Genel

31

28,15

872,50

19

21,18

402,50

31

27,84

863,00

19

21,68

412,00

31

27,27

845,50

19

22,61

429,50

31

26,63

825,50

19

23,66

449,50

212,500

0,101

222,000

0,145

239,500

0,269

259,500

0,480

ikiveya
daha fazla
kardes
Ozel gereksinimli

Tek kardes

kardesle

iki veya

ya§amaya iliskin

daha fazla

duygu ve

kardes

di.i§ilnceler
Ozel gereksinimli

Tek kardes

karde§in

ikiveya

durumuna iliskin

daha fazla

endise duyma

kardes

Ozel gereksinimli

Tek kardes

kardesin

iki veya

ozelliklerine

daha fazla

iliskin dil§ilnceler

kardes

Tablo 4.14'den elde edilen bulgular asagida verilmistir.
Normal geli§im gosteren kardesin ozel gereksinimli kardesinc yonelik
olumsuz tutumunun kardes say1sma gore farkhlasip farkhla§mad1g1m belirlemek icin
Mann Whitney U testi uygulanmt§ ve test istatistik degeri 0,05 onem dilzeyinde
istatistiksel olarak anlamh bulunmamt§tlr (p== 0,101 > 0,05). Yani normal geli§im
gosteren karde§in kardes sayist ozel gereksinimli kardeslere yonelik olumsuz
tutumlarmda farkhhga neden olacak bir etken olmadigt dil§ilnillmektedir.
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Normal gelisim gosteren kardesin ozel gereksinimli kardesle yasamaya iliskin
olumsuz duygu ve dustmceletinin kardes sayisma gore farkhlasip farkhlasmadigmi
belirlemek icin Mann Whitney U testi uygulanrms ve test istatistik degeri 0,05 onem
duzeyinde istatistiksel olarak anlamh bulunmamistrr (p= 0,145 > 0,05). Yani normal
gelisim gosteren kardesin kardes sayisr ozel gereksinimli kardesle yasamaya iliskin
olumsuz duygu ve dusuncelerinde farkhliga neden olacak bir etken olmadigi
dusunulmektedir.
Normal gelisim gosteren kardesin ozel gereksinimli kardesinin simdi ya da
gelecekteki durumuna iliskin olumsuz duygu ve dusuncelerin kardes sayrsma gore
farkhlasip farkhlasmadiguu belirlemek icin Mann Whitney U testi uygulanmis ve
test istatistik degeri 0,05 onem dtizeyinde istatistiksel olarak anlamli bulunmarmstrr
(p= 0,269 > 0,05). Yani normal gelisim gosteren kardesin kardes sayist ozel
gereksinimli kardesten bilyilklilk kucukluk durumu ozel gereksinimli kardesin simdi
ya da gelecekteki durumuna iliskin olumsuz duygu ve dtistlncelerinde farkhhga
neden olacak bir etken olmadigi dtistlntllmektedir.
Normal gelisim gosteren kardesin ozel gereksinimli kardesin ozelliklerine
iliskin

olumsuz

duygu

ve

dusuncelerinin

kardes

sayisma

gore

farkhlasip

farkhlasmadrgmi belirlemek icin Mann Whitney U testi uygulannus ve test istatistik
degeri 0,05 pqem duzeyinde istatistiksel olarak anlamh bulunmamrstir (p= 0,480 >
0,05). Yani normal gelisim gosteren kardesin kardes sayisr ozel gereksinimli
kardesin ozelliklerine iliskin olumsuz duygu ve dusllncelerinde farkhliga neden
olacak bir etken olmadigi dusunulmektedir.

Tablo 4.15. Normal gelisim gosteren kardeslerin Ozel

Yonelik Olumsuz Tutumlarmm Ozel Gereksinimli
Farkhlasmasi, Mann Whitney U Testi Sonuclan
Cinsiyet

N

Karel er

Karel er

Mann

Ortalam

Toplam1

Whitney

u

asi

K1z

19

30,37

577,00

202,00

Erkek

31

22,52

698,00

0

Ozel gereksinimli

K1z

19

30,89

587,00

192,00

kardesle yasamaya

Erkek

Genel

iliskin duygu ve

0,064

0,040

0
31

22,19

688,00

19

26,47

503,00

31

24,90

772,00

19

27,08

514,50

31

24,53

760,50

dil~ilnceler
Ozel gereksinimli

K1z

kardesin durumuna

Erkek

276,00

0,710

0

iliskin endise duyma
Ozel gereksinimli

K1z

kardesin ozelliklerine

Erkek

264,50

0,545

0

iliskin dil~ilnceler
•: 0,05 onem dilzeyinde anlamh farkhhk var.
Tabla 4.15'dan elde edilen bulgular asagrda verilmistir,
Normal geli~im gosteren kardesin ozel gereksinimli kardesine yonelik
olumsuz

tutumunun

ozel

gereksinimli

kardesin

cinsiyetine

gore farkltlasip

tarkhlasmadrgim belirlemek icin Mann Whitney U testi uygulanmis ve test istatistik
degeri 0,05 onem dilzeyinde istatistiksel olarak anlamh hulunmarmstir (p= 0,064 >
0,05). Y ani ozel gereksinimli

kardesin

cinsiyetine

normal

gelisim gosteren

karde~lerin ozel gereksinimli kardeslere yonelik olumsuz tutumlarmda farkhhga
neden olacak bir etken olmadigi dil~ilnillmektedir.
Normal gelisim gosteren kardesin ozel gereksinimli kardesle yasamaya iliskin
olumsuz duygu ve dttsuncelerinin ozel gereksinimli kardesin cinsiyetine gore
farkltlasip farkhla~mad1gm1 belirlemek icin Mann Whitney U testi uygulanm1~ ve
test istatistik degeri 0,05 onem duzeyinde istatistiksel olarak anlamh bulunmustur
(p= 0,040 < 0,05). Kareler ortalamalan incelendiginde ozel gereksinimli kardesin kiz
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oldugu durumda normal gelisim gosteren kardeslerin ozel gereksinimli kardesle
yasamaya iliskin olumsuz duygu ve dustlnceleri boyutundan elde edilen kareler
ortalamasmm ozel gereksinimli kardesin erkek oldugu durumda elde edilen ranktan
buyuk oldugu gorulmtisttir.
Normal geli§im gosteren kardesin ozel gereksinimli kardesinin simdi ya da
gelecekteki durumuna iliskin olumsuz duygu ve dii§iincelerin ozel gereksinimli
kardesin cinsiyetine gore farkhlasip tarkhlasmadrgmr belirlemek icin Mann Whitney
U testi uygulanm1§ ve test istatistik degeri 0,05 onem duzeyinde istatistiksel olarak
anlamh bulunmamtsttr (p= 0,710 > 0,05). Yani ozel gereksinimli kardesin cinsiyeti
normal gelisim gosteren kardesin ozel gereksinimli kardesin simdi ya da gelecekteki
durumuna iliskin olumsuz duygu ve dii§i.incelerinde farklihga neden olacak bir etken
olmadigi dii§iini.ilmektedir.
Normal gelisim gosteren kardesin ozel gereksinimli kardesin ozelliklerine
iliskin olumsuz duygu ve dii§i.incelerinin ozel gereksinimli kardesin cinsiyetine gore
farkhlasip farkhla§mad1gm1 belirlemek icin Mann Whitney U testi uygulanrms ve
test istatistik degeri 0,05 onem dtizeyinde istatistiksel olarak anlamh bulunmarmstir
(p= 0,545 > 0,05). Y ani ozel gereksinimli kardesin cinsiyeti normal geli§im gosteren
kardesin

OZ\!l

gereksinimli

kardesin

ozelliklerine

iliskin olumsuz duygu ve

di.i§iincelerinde farkhliga neden olacak bir etken olmadigi dii§i.ini.ilmektedir.

4.5. PARQ ve OKYTO S0nu~lar1 Arasmdaki ili§ki
Bu bolumde PARQ ve OKTO olc;:ekleri arasmdaki iliskileri belirlemek icin
Spearman Sira Farklan Korelasyon katsayisi (r) hesaplanmi§tlr. Aynca korelasyon
katsayilan alt boyutlar bazmda da incelenmi§tir. r'nin 1 'e yakm olrnasi pozitif yonlu
iliskiyi artmrken, -1 'e yakm olmasi negatif yonlu iliskiyi artirmaktad1r. r'nin
yakla§Ik olarak sifira yakm olmasi ise iliskinin olmadigim ifade etmektedir.

Tablo 4.16. Annelerin Ozel Gereksinimli Cocuklarmr
Normal

Gelisim

Gosteren <;ocuklarm Ozel Gereksinimli

Olumsuz Tutumlan Arasmdaki Iliskiye Ait Korelasyon Analizi

OKTO
Genel

r
p
N
r
Srcaklrk ve
p
sevgi
N
Saldirganhk r
p
ve kin
N
ilgisizlik ve r
p
ihmal
N
Aynsmarms r
p
reddetme
N

Gen el

0
~
~

Tablo

0,288.
0,043
50
0,185
0,198
50
0,318.
0,025
50
0,187
0,194
50
0,172
0,233
50

6zel
Ozel
gereksinimli
gereksinimli
kardesin
kardesin
ozelliklerine
durumuna
iliskin
iliskin
dtistmceler
endise
dulma
0,380.
0,139
0,200
0,006
0,335
0,165
50
50
50
0,264
0,023
0,160
0,064
0,873
0,266
50
50
50
0,399.
0,215
0,191
0,004
0,133
0,184
50
50
50
0,307*
0,085
0,111
0,030
0,559
0,444
50
50
50
0,148
0,085
0,146
0,306
0,557
0,310
50
50
50
·: 0,05 onem dilzeyinde anlamh iliski var.

Ozel
gereksinimli
kardesle
yasamaya
iliskin duygu
ve diistinceler

4.16'de Aile-<;ocuk ili§kileri

Olcegi

genel puanlan

gereksinimli Kardese Yonelik Tutum Olc;egi genel puanlan

ile Ozel

arasmda yapilan

Korelasyon analizi sonuclari verilmi§tir. Buna gore,
Aile-c;ocuk iliskilerl olc;egi genel puanlan ile ozel gereksinimli kardese
yonelik tutum olc;egi genel puanlan arasmda pozitif yonlil istatistiksel olarak 0,05
onern dilzey~nde anlamh bir iliski oldugu saptanrmstrr (r= 0,288; p=0,043<0,05)~
Buna gore aile-c;ocuk iliskileri olc;egi genel puanlan arttikca, ozel gereksmimll
kardese yonelik tutum olc;egi puanlan da artmaktad1r. PARQ ve 6KTO olc;eklerinden
elde edilen toplam puanlann artmasi anne ve kardesin ozel gereksinimli cocugu
reddetme dilzeylerini art1rmaktadir. Buna gore annenin ozel gereksinimli c;ocuga

yonelik reddetme duzeyi arttikca normal geli~im gosteren kardesin
kardesi reddetme dilzeyleri de artmaktadir.
Aile-9ocuk iliskileri ol<;egi genel puanlan

ile normal geli~im

kardesin ozel gereksinimli kardesle yasamaya iliskin olumsuz duygu ve dil~ilnceleri
boyutu puanlan arasmdaki r=0,200 korelasyon katsay1s1 0,05 onem dizeyinde
istatistiksel olarak anlamh bulunmarmsttr (p=O,165>0,05). Buna gore annenin ozel
gereksinimli 9ocuga yonelik reddetme duzeyi ile normal gelisirn gosteren kardesin
ozel gereksinimli kardesle yasamaya iliskin olumsuz duygu ve dil~ilnceleri arasmda
bir iliski gozlenmemi~tir.
Aile-9ocuk iliskileri ol9egi genel puanlan ile ozel gereksinimli kardesin simdi
ya da gelecekteki durumuna iliskin normal geli~im gosteren kardesin duydugu endise
boyutu puanlan arasmdaki r=O, 139 korelasyon katsayisi 0,05 onem dizeyinde
istatistiksel olarak anlamh bulunmam1~tir (p=0,335>0,05). Buna gore annenin ozel
gereksinimli 9ocuga yonelik reddetme dtizeyi ile Ozel gereksinimli kardesin simdi ya
da gelecekteki durumuna iliskin normal gelisim gosteren kardesin duydugu endise
arasmda bir iliski gozlenmemi~tir.
Alle-cocuk Iliskileri ol<;egi genel puanlan ile kardeslerinin ozel gereksinimli
kardesin ozelliklerine iliskin dil~ilnceler puanlan arasmda pozitif yonlii istatistiksel
olarak 0,05 onem dilzeyinde anlamh bir iliski oldugu saptanm1~tir (r=0,380;

p=0,006<0,05). Buna gore aile-c;ocuk ili~kileri ol9egi genel puanlan arttlk<;a, ozel
gereksinimli kardesin iizelliklerine iliikin dil1ilnceler boyutu puanlan da artmaktadir.
Buna giire annenin ozel gereksinimli \Xlcuga yiinelik reddetme duzeyi artbk"1 ozel
gereksinimli kardesin ozelliklerine ili~kin normal gelisim gosteren karde~in olumsuz
dii~ilnceleri de artmaktad1r.
S1cakhk ve sevgi boyutu puanlan ile ozel gereksinimli kardesc yonelik tutum
01,egi gene! puanlan arasmdaki rca0,185 korelasyon katsayis, 0,05 onem dizeyinde
istatistiksel

olarak anlamh

bulunmam1~tir (p=O,198>0,05).Buna

gore annenin

s1cakhk ve sevgi boyutunda ozel gereksinimli 9ocuga reddetme dilzeyi ile normal
geltsim giisteren kardesin ozel gereksinimli kardesi reddetme dnzeyleri arasmda bir
iliski yoktur.
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Sicakhk ve sevgi boyutu puanlan
gereksinimli
puanlan

kardesle

arasmdaki

yasamaya

ile normal gelisim gosteren kardesin ozel

iliskin

r=O, 160 korelasyon

olumsuz
katsayisi

duygu

ve dtisunceleri

0,05 onem dizeyinde

boyutu

istatistiksel

olarak anlamh bulunmanusttr

(p=0,266>0,05).

Buna gore annenin sicakhk ve sevgi

boyutunda

cocugu reddetme

dilzeyi ile normal gelisim gosteren

ozel gereksinimli

kardesin ozel gereksinimli

kardesle yasamaya

iliskin olumsuz duygu ve diistmceleri

arasmda bir iliski gozlenrnemistir.
Sicakhk ve sevgi boyutu puanlan
gelecekteki
boyutu

durumuna

puanlan

istatistiksel
sicakhk

iliskin

arasmdaki

olarak

anlamh

kardesin

gelisim

r=0,0,023

gosteren

korelasyon

bulunmamistir

ve sevgi boyutunda

gereksinimli

normal

ile ozel gereksinimli

kardesin simdi ya da

kardesin

katsayisi

Buna

cocugu reddetme

simdi ya da gelecekteki

endise

0,05 onem dizeyinde

(p=0,873>0,05).

ozel gereksinimli

duydugu

durumuna

iliskin

gore

annenin

duzeyi

ile Ozel

normal

gelisim

gosteren kardesin duydugu endise arasmda bir iliski gozlenmemistir.
Sicakhk ve sevgi boyutu puanlan

ile ozel gereksinimli

kardesin ozelliklerinc

dusunceler

r=0,264

katsayrsi

iliskin

dizeyinde

puanlan

istatistiksel

arasmdaki

olarak

anlamh

annenin sicakhk ve sevgi boyutunda
Ozel gereksinimli

kardesin

korelasyon

bulunmarrnstrr

(p=0,064>0,05).

ozel gereksinimli

ozelliklerine

0,05
Buna

cocugu reddetme

iliskin normal

gelisim

onem
gore

duzeyi ile

gosteren

kardesin

olumsuz dustmceleri arasmda bir iliski gozlenmemistir.
Saldirganhk

ve kin boyutu puanlan

tutum olcegi genel puanlan
duzeyinde

anlamh

annenin saldirganhk
normal

gelisim

arasmda

saptanrrustir

ve kin boyutunda

ozel gereksinimli

gosteren

ozel

kardesin

cocuga

gosteren kardesin ozel gereksinimli

gereksinimli
puanlan

arasmdaki

reddetme

yasamaya

kardese

yonelik

olarak 0,05 onem

p=0,025<0,05).

Yani

cocuga reddetme duzeyi ile
kardesi

Buna gore annenin
dtizeyi

reddetme

dilzeyleri

saldirganhk

arttikca

normal

ve kin
gelisim

kardesini reddetme dlizeyleri de artmaktadir.

ve kin boyutu puanlan

kardesle

(r=0,318;

ozel gereksinimli

saptannustir.

gereksinimli

Saldirganhk

pozitif ydnlli istatistiksel

bir iliski oldugu

bir iliski oldugu

boyutunda

arasmda

ile ozel gereksinimli

iliskin

r=O, 191 korelasyon

ile normal gelisim gosteren kardesin ozel
olumsuz

katsayisi

duygu

ve dusunceleri

0,05 onem dizeyinde

boyutu

istatistiksel
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olarak anlamh bulunmarrnstrr (p=0,184>0,05). Buna gore annenin sald1rganhk ve kin
boyutunda ozel gereksinimli 9ocugu reddetme duzeyi ile normal gelisim gosteren
kardesin ozel gereksinimli kardesle yasamaya iliskin olumsuz duygu ve dil§ilnceleri
arasmda bir iliski gozlenmemi§tir.
Saldirganhk ve kin boyutu puanlan ile ozel gereksinimli kardesin simdi ya da
gelecekteki durumuna iliskin normal geli§im gosteren kardesin duydugu endise
boyutu puanlan arasmdaki r=0,215 korelasyon katsayisi 0,05 onern dizeyinde
istatistiksel olarak anlamh bulunmamt§ttr (p=0,133>0,05).

Buna gore annenin

sald1rganhk ve kin boyutunda ozel gereksinimli cocugu reddetme dilzeyi ile Ozel
gereksinimli kardesin simdi ya da gelecekteki durumuna iliskin normal gelisim
gosteren kardesin duydugu endise arasmda bir iliski gozlenmemi§tir.
Saldirganhk

ve kin boyutu

puanlan

ile ozel

gereksinimli

kardesin

ozelliklerine iliskin dusunceler puanlan arasmda pozitif yonlu istatistiksel olarak
0,05 onem duzeyinde anlamh bir iliski oldugu saptanrrnstir (r=0,399; p=0,004<0,05).
Y ani annenin saldirganhk ve kin boyutunda ozel gereksinimli 9ocuga reddetme
dilzeyi ile ozel gereksinimli kardesin ozelliklerine iliskin normal gelisim gosteren
kardesin olumsuz dil~ilnceleri arasmda bir iliski oldugu saptanmtsttt.

Buna gore

annenin sald1rganhk ve kin boyutunda ozel gereksinimli cocugu reddetme duzeyi
arttikca normal geli~im gosteren kardesin ozel gereksinimli kardesinin ozellikleri
hakkmdaki olumsuz dusilnceleri de artmaktadir.
ilgisizlik ve ihmal boyutu puanlan ile ozel gereksinimli kardese yonelik
tutum ol9egi genel puanlan arasmdaki r=0,187 korelasyon katsayrsi 0,05 onem
dizeyinde istatistiksel olarak anlamh bulunmarmsur (p=O,194>0,05). Buna gore
annenin ilgisizlik ve ihmal boyutunda ozel gereksinimli cocugu reddetme duzeyi ile
normal geli~im gosteren kardesin ozel gereksinimli kardesini reddetme duzeyleri
arasmda bir iliski gozlenmemi~tir.
ilgisizlik ve ihmal boyutu puanlan ile normal geli~im gosteren kardesin ozel
gereksinimli kardesle yasarnaya iliskin olumsuz duygu ve dil~ilnceleri boyutu
puanlan arasmdaki r=O, 111 korelasyon katsaytsi 0,05 onem dizeyinde istatistiksel
olarak anlamh bulunmam1~tir (p=0,444>0,05). Buna gore annenin ilgisizlik ve ihmal
boyutunda ozel gereksinimli cocugu reddetme duzeyi ile normal geli~im gosteren
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kardesin ozel gereksinimli

kardesle yasamaya

iliskin olumsuz duygu ve dustmceleri

arasmda bir iliski gozlenmemistir.
ilgisizlik ve ihmal boyutu puanlan
gelecekteki
boyutu

durumuna

puanlan

istatistiksel
ilgisizlik

iliskin

arasmdaki

olarak

anlamh

ve ihmal boyutunda

normal
r=0,085

ile ozel gereksinimli

gelisim
korelasyon

bulunmarmstir

gosteren

kardesin simdi ya da

kardesin

katsayisi

0,05

(p=0,559>0,05).

ozel gereksinimli

duydugu
onem

Buna

gore

endise

dizeyinde
annenin

cocugu reddetme diizeyi ile Ozel

gereksinimli kardesin simdi ya da gelecekteki durumuna iliskin normal gelisim
gosteren kardesin duydugu endise arasmda bir iliski gozlenmemistir.
ilgisizlik ve ihmal boyutu puanlan ile ozel gereksinimli kardesin ozelliklcrine
iliskin dusunceler puanlan arasmda pozitif yonlii istatistiksel olarak 0,05 onem
diizeyinde anlamh bir iliski oldugu saptanrmstir (r=0,307; p=0,030<0,05). Yani
annenin ilgisizlik ve ihmal boyutunda ozel gereksinimli cocugu reddetme diizeyi ile
ozel gereksinimli kardesin ozelliklerine iliskin normal gelisim gosteren kardesin
olumsuz dllstinceleri arasmda bir iliski oldugu saptanrrnstrr.

Buna gore annenin

ilgisizlik ve ihmal boyutunda ozel gereksinimli cocugu reddetme diizeyi arttikca
normal gelisim gosteren kardesin ozel gereksinimli kardesin ozellikleri hakkmdaki
olumsuz dtistlnceleri de artmaktadir.
Aynsmamis reddetme boyutu puanlan ile ozel gereksinimli kardese yonelik
tutum ol9egi genel puanlan arasmdaki r=O, 172 korelasyon katsayisi 0,05 onem
dizeyinde istatistiksel olarak anlamh bulunrnarrnstir (p=0,233>0,05). Buna gore
annenin ozel gereksinimli cocuguna yonelik aynsmamis reddetme diizeyi ile normal
gelisim gosteren kardesin ozel gereksinimli kardesini reddetme diizeyleri arasmda bir
iliski gozlenmemi§tir.
Aynsmamis reddetme boyutu puanlan ile normal gelisim gosteren kardesin
ozel gereksinimli kardesle yasamaya iliskin olumsuz duygu ve dustmceleri boyutu
puanlan arasmdaki r=O, 146 korelasyon katsayisi 0,05 onem dizeyinde istatistiksel
olarak anlamh bulunmarmstir (p=0,310>0,05). Buna annenin ozel gereksinimli
cocuguna yonelik aynsmamis reddetme diizeyi ile normal gelisim gosteren kardesin
ozel gereksinimli kardesle yasamaya iliskin olumsuz duygu ve diistlnceleri arasmda
bir iliski gozlenrnemistir.
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Aynsmarms reddetme boyutu puanlan ile ozel gereksinimli kardesin simdi ya
da gelecekteki durumuna iliskin normal gelisim gdsteren kardesin duydugu endise
boyutu puanlan arasmdaki r=0,085 korelasyon katsayisi 0,05 onem dizeyinde
istatistiksel olarak anlamh huhinmamtstir (p=0,557>0,05). Buna gore annenin ozel
gereksinimli cocuguna yonelik aynsmanus reddetme duzeyi ile Ozel gereksinimli
kardesin simdi ya da gelecekteki durumuna iliskin normal gelisim gosteren kardesin
duydugu endise arasmda bir iliski gozlenmemistir.
Aynsmarms

reddetme boyutu puanlan

ile ozel gereksinimli

kardesin

ozelliklerine iliskin dustmceler puanlan arasmdaki r=O, 148 korelasyon katsayisi 0,05
onem dizeyinde istatistiksel olarak anlamh hulunmamtstrr (p=0,306>0,05).

Y ani

annenin ilgisizlik ve ihmal boyutunda ozel gereksinimli cocugu reddetme duzeyi ile
ozel gereksinimli kardesin ozelliklerine iliskin normal gelisim gosteren kardesin
olumsuz dtlstinceleri arasmda bir iliski oldugu saptanrrustir. Buna gore annenin ozel
gereksinimli 9ocuguna yonelik aynsmamis reddetme duzeyi ile Ozel gereksinimli
kardesin ozelliklerine iliskin normal gelisim gosteren kardesin olumsuz dtlsilnceleri
arasmda bir iliski gozlenmemistir.
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BOLUMV
TARTI~MA
Bu bolumde arastirmanm bulgulan degerlendirilmistir. Aynca arastumanm
bulgulan ile alan yazmdaki arastirmalar arasmda kopru kurulmustur, Turn bulgular
tek tek ele ahnmis, literatilrle desteklenmistir.
Arastirma

bulgularma

bakildigmda

annelerin

egitim

durumlan

ozel

gereksinimli cocuklanru reddetme davramslannda farklihga neden olacak bir etken
olmadigi

gozlenmektedir.

gereksinimleri

Ozen'c

dogrultusunda,

(1999)

gore,

uzmanlardan

bilgi

aileler,

cocuklanrun

almahdirlar.

Bu

egitim

bilgi

ile

ebeveynler, cocuklarmm gtlclil ve zayif yonlerini ogrenebileceklerdir. Ebeveynlerin,
uzmandan cocugu ile yasadigi problemle ilgili 9ozi.im onerisi istemesi onemlidir.
Problemleri ve coztim onerilerini karsilasnrarak, her bir onerinin olumlu ve olumsuz
sonuclanru anlamaya cahsmalidir. Bu anlamda uzmanla i~ birligi gerekmektedir.
Y apilan aile egitimi de ebeveynlere bu dogrultuda bilgi verilmesini saglarrus,
cocuklanyla ilgili davrams problemlerini azaltmasi yontmde etkili olmustur.
Cicek'e (2007) gore, ozel gereksinimli cocuga sahip ebeveynlerin ilgi ve
motivasyona ihtiyaclan vardir, Yasadiklan psikolojik karmasik durum, onlarm
cocuklannm engelinden kaynaklanan problemlerle bas etmesini olumsuz yonde
etkilemektedir. Yapilan bu egitimleri neticesinde ebeveynlerin ilgi ve motivasyon
di.izeylerinin arttigi, problemlerle bas etme di.izeylerinin de arttigt gorulmektedir.
Arastirma sonucunda annenin saldirganhk ve kin boyutunda ozel gereksinimli
cocugunu reddetme davranislannda farkhhga neden olacak bir etken olmadigi tespit
edilmistir, Eide edilen bu bulgu Yilce (2015) arastirma bulgulanyla paralellik
gostermektedir. Eide edilen sonucta ozel gereksinimli ve normal gelisim gosteren
cocuklar ile akranlarma karsi saldirganlik davramslan arasmda anlamh bir farklihk
bulunmamistrr.
Arastirma sonucunda, aile-cocuk iliskileri ol9egi genel puanlan arttikca, ozel
gereksinimli kardese yonelik tutum ol9egi puanlan da artmaktadir. PARQ ve OKTO
olceklerinden

elde edilen toplam puanlarm

artmasi anne ve kardesin

ozel

gereksinimli cocugu reddetme di.izeylerini artirmaktadir. Buna gore annenin ozel
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gereksinimli
kardesin

cocuga

yonelik

ozel gereksinimli

ozel gereksinimli

reddetme

duzeyi

kardesi reddetme

cocugu

reddediyorsa

arttikca

dilzeyleri

diger normal

reddetme soz konusudur.

Ytice (2015) ozel gereksinimli

cocuklann

ile annelerinin

dislanmalan

bulunmarmsnr.

tarafmdan

(2009)'un

cocuklann

gelisim

dislanmalan

arastirmasmda

gosteren

arasmda

Yani Anne
kardesi

anlamh

de

farkhhk

katilan ozel gereksinimli

egitim dilzeyinin,

ilzerinde bir etkisinin

gosteren

ve normal gelisim gosteren

duzeyi

annelerinin

gelisim

de artrnaktadir.

Eide edilen bu bulgulara gore, arastirmaya

ve normal gelisim gosteren
akranlan

egitim

normal

olmadigi

elde edilen sonuca gore, annenin otistik

cocuklannm

soylenebilir.

Dere

cocugu kabul-red

dilzeyinin, annenin yasma gore farkhlasip farkhlasmadigma bakilrrustir. Annenin
kabul-red duzeyi ile yasi arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark bulunamanusnr.
Arastirrnada ozel gereksinimli cocuga sahip annelerin yas arahgmda en 90k
%46 oranla 37-49 yas araliginda oldugu gorulmektedir. Ogrenim durumunun lise
mezunu, mesleklerinin de ev hanuru oldugu gorulmektedir. Ozel gereksinimli cocuga
sahip annelerin sosyo-ekonomik durumlarma ait istatistiklerinin %88 orta duzeyde
olduklan goritlmektedir.
davramslannda

Annelerin yaslan ozel gereksinimli cocuklanm reddetme

farklihga

neden olacak bir etken olmadrgi dustlntllrnektedir.

Annelerin yaslan sicakhk ve sevgi boyutunda ozel gereksinimli cocuklanm reddetme
davramslannda farkhliga neden olacak bir etken olmadigr dustmulmektedir. Dere
(2009) arastirmasmda annenin kabul-red duzeyi ile yast arasmda istatistiksel olarak
I

anlamh bir fark bulunamamistir. Bazi arastirma sonuclanna bakildiginda, arastirma
sonuclan anne kabulu ile iliskili bulurken bazilan ise iliski bulunmamaktadir.
Arastirmada annenin saldirganhk ve kin boyutunda, ilgisizlik ve ihmal
boyutunda, aynsmamis reddetme boyutlarmda ozel gereksinimli cocuklanna yonelik
farkhhga neden olacak bir etken olmadigi dtistlnlllmektedir.

Annenin egitim

durumuna gore ozel gereksinimli cocugu reddetme davramslarmda, etken olabilecek
bir farkhhk bulunmaktadir. Annenin sicakhk ve sevgi boyutu, saldirganhk ve kin
boyutu, ilgisizlik ve ihmal boyutu ile aynsmamis

reddetme boyutunda ozel

gereksinimli cocugunu reddetme davrarusmm farklrhga neden olacak bir etken
olmadigi dil~ilnillmektedir.
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BOLUMVI
SONUC VE ONERiLER

6.1. Sonue
Bu arastirma ozel gereksinimli cocuga sahip annelerin cocugunu reddetme
duzeyleri ile normal gelisim gosteren cocuklann

ozel gereksinimli kardesini

reddetme duzeyleri arasmda iliski olup olmadigun ve annenin ozel gereksinimli
cocugu reddi ve kardes reddinin cesitli degiskenlere gore farkhlasip farkhlasmadiguu
belirlemek amaciyla ger9ekle§tirilmi§tir.
2014-2015 Egitim-Ogretim yilmda Kuzey Kibns Ttirk Cumhuriyetindeki ozel
egitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden ozel gereksinimli cocuklann anneleri
ve 8 yasmdan btiyiik normal gelisim gosteren kardesleri olusturmaktadir. Arastirma
ozel gereksinimli cocuga sahip 50 anne ve 50 normal gelisim gosteren kardes
Ilzerinden yapilrrustir.
Annenin ozel gereksinimli cocugunu reddi annenin yasma, egitim durumuna,
meslegine, soso-ekonomik dtizeyine ve ozel gereksinimli cocugun cinsiyetine gore
degismemektedir. Normal gelisim gosteren kardesin ozel gereksinimli kardesi
hakkmdaki tutumlan normal gelisim gosteren kardesin cinsiyetine, yasma, kardes
sayisma gore degismemektedir.

Ancak normal gelisim gdsteren kardesin ozel

gereksinimli kardesi hakkmdaki tutumlan ozel gereksinimli kardesin cinsiyetine gore
farkhlasmaktadir, Ozel gereksinimli kardesi ktz olan normal gelisimli kardeslerin
ozel gereksinimli kardesle yasamaya iliskin olumsuz duygu ve diisimceleri Ozel
gereksinimli kardesi erkek olanlara gore daha yiiksektir.
Annenin ozel gereksinimli cocuguna yonelik reddetme duzeyi artnkca normal
gelisim gosteren kardesin ozel gereksinimli kardesi reddetme duzeyi de artmaktadir,
Annenin

ozel gereksinimli

cocuguna yonelik reddetme

duzeyi · artnkca

ozel

gereksinimli kardesin ozelliklerine iliskin normal gelisim gosteren kardesin olumsuz
dusunceleri de artmaktadir. Annenin saldirganhk ve kin boyutunda ozel gereksinimli

cocugunu

reddetme

dllzeyi arttikca

normal

gelisim

gosteren

kardesin

ozel

gereksinimli kardesini reddetme duzeyi de artmaktadir. Annenin saldirganhk ve kin

70

boyutunda
gosteren

ozel gereksinimli
kardesin

ozel

dustmceleri

de artmaktadir.

cocugunu

reddetme

gereksinimli

cocugunu

gereksinimli

reddetme

duzeyi

kardesinin

arttikca

ozellikleri

arttikca

normal

gelisim

gelisim

hakkmdaki

Annenin ilgisizlik ve ihmal boyutunda

dtizeyi

normal

gosteren

olumsuz

ozel gereksinimli
kardesin

ozel

kardesin ozellikleri hakkmdaki olumsuz dtlstlnceleri de artrnaktadir.

6.2. Orieriler

Bu genel sonuca gore dusunecek olursak bir diger arastirma konusu olarak
normal gelisim gosteren kardesin ozel gereksinimli kardesi hakkmdaki tutumlan ozel
gereksinimli kardesin cinsiyetine farkhlasmasim etkileyen etkenler arastmlabilir,
Babalarm da ozel gereksinimli cocuklanru reddetme duzeyi de arastmlabilir.
Ailelerin, ozel gereksinirnli cocuklan icin yilrilttilen tilrn calismalara aktif
olarak

katihmlan

saglanmah

ve

cocuklannm

ihtiyac

desteklemeleri icin aile egitim programlan dilzenlenrnelidir.

duydugu

alanlarda
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EK 1. GENEL BiLGi FORMU
Tarih:
Ankete Cevap veren kisinin
Ya~1:
Medeni Hali:
Ogrenim Durumu:
a. ilkokul Mezunu

b. Ortaokul mezunu

c. Lise Mezunu

d. Lisans mezunu

e. Master/Doktora

Meslegi:
a. Ev hannm

b. Memur

c. Isci d. Emekli

e. Diger belirtiniz

.

Sosyo Ekonomik Seviyenizi nasil tammlarsm1z?
a. alt

b. Orta

I-OZEL GEREKSiNiMLi

c.Ost

cocncx

AiT BiLGiLER;

Adi Soyadu
Cinsiyeti:

a.K1z

Dogum Tarihi:
Okulu:

b.Erkek

Yas:
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11-0ZEL GEREKSiNiMLi

<;OCUGUN K.ARDE~iNE AiT BiLGiLER

Adi S0yad1:

Cinsiyeti:

a.K1z

b.Erkek

Ya~:

Dogum Tarihi:

Karde~ Sayisu
a. Tek Karde~.

b.iki kardes

c.U<; kardes ve daha fazla
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EK 2. AiLE <;OCUK iLi~KiLERi FORMU (ANNE)
Sevgili Anneler,
llisikte annenin cocuguna karsi davranis sekillerini ifade eden ifadeler
verilmistir. Her bir ifadeyi dikkatlice okuyarak, kendi davramsimza ne derece uygun
oldugunu dil~ilnilnilz. Eger ifade sizin icin dogru ise hemen hemen her zaman dogru
veya bazen dogru siklanndan size uygun olam (X) seklinde i~aretleyiniz. Eger ifade
sizin icin dogru degilse nadiren dogru veya, hicbir zaman dogru degil siklanndan
uygun olam i~aretleyiniz. Dogru ya da yanhs cevap yoktur. lctenlikle vereceginiz
yamtlar bu cahsrnaya en buyuk katkiyi saglayacaktir. Sonuclar arastirma amactyla
kullamlacak ve kesinlikle gizli tntnlacaktir. Yardimlanruz icin tesekkur ederim
Damla DO LANA Y

ORNEK

BENiM i<;iN

BENiM i<;iN DOGRU

DOGRU

DEGiL

Hemen

Bazen

Nadiren

Hicbir

Hemen her

Dogru

Dogru

zaman
dogru degil

zaman
dogru
<;ocugum iyi davrandig: zaman ona sanlir

(X)

( )

( )

()

operim.
<;ocugunuz iyi davrand1gmda hemen hemen her zaman ona sanhp opiiyorsamz ornekte gosterildigi
sekilde i§aretleyiniz.
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BENiM i<;iN DOGRU
DEGiL

BENiMi<;iN
DOGRU
Bazen

Nadiren

Hi9bir

Hemen

Dogru

Dogru

zaman

Hemen her

()

()

( )

( )

()

()

( )

( )

()

( )

( )

( )

sevip
ger9ekten
<;ocugumu
sevmedigimden ~iiphe ediyorum

()

( )

()

( )

()

9ocugumla

()

()

()

()

dogru degil

zaman
dogru
Ben 9ocugum hakkmda genel §eyler

1

soylerim.
<;ocugum kotii davrandtgmda onu

2

kii9Umseyerek azarlartm
<;ocuguma sanki orada yokmu§ gibi

3

davramnm
4

s

Giinliik

ya§ant1m1z1

tarusu ve fikrini ahnm
beni

dinlemedigi

zaman

9ocugumu

ba§kalarma

§ikayet

0

6

ederim.
<;ocugumla candan ilgilenirim.

7

eve
arkada§lanm
<;ocugumu,
getirmesi i9in cesaretlendiririm ve

8

()

( )

()

()

()

( )

()

()

()

()

( )

onlann iyi vakit ge9irmesine gayret
ederim.
()

()

( )

()

( )

()

<;ocugumla alay ederim.

9

etmedigi siirece
Beni rahats1z
9ocugumun varhgmt bilmezlikten

10

gelirim.
11

K1zgm oldugum zaman 9ocuguma

( )

bagtnnm

12

<;ocugumun

bana

giivenip

()

( )

( )

( )

( )

()

a91lmas1µ~ kolayla§tlflrtm.
()

13

<;ocuguma sert davranmm.

( )

( )
( )

()

( )

()

()

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

<;ocugumu ba9kalarma overim.

( )

( )

( )

( )

19 Kizgm oldugum zaman c;:ocugumu

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

(}

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

()

( )

()

()

()

()

()

<;ocugumun etrafimda olmasmdan

14

ho9lanmm.
<;ocugum bir seyi iyi yaptigmda

15

onun gurur duymasim saghyorum.

16 Hak etmedigi zaman bile c;:ocuguma
vururum.

17 <;ocugum icin yapmam gereken
~eyleri unutuyorum.

18

cezalandmnm.

20 <;ocugumla sefkat ve sevgi dolu
konusurum.
<;ocuguma karsi cok sabrrsizim.

21

22 <;ocugumun

cevap

sorulanna

veremeyecek kadar me9gulilm.
<;ocuguma ic;:erliyorum.

23

24 <;ocugumu

hak

zaman

ettigi

overim.

25

<;ocugum sinirime dokunur.

26

<;ocugumun

kimlerle

arkadashk

ettigi ile ilgilenirim.

27 <;ocugumun hayatmdaki olaylarla
gerc;:ektenilgilenirim.

28 <;ocugumla kmci konu~urum.
<;ocugum yard1m istedigi

29

zaman

anlamazhktan gelirim.

30

<;ocugumun ba~l dertte oldugunda

()

ona kar§I an\ay1§SIZdavramnm.

31

istenilen

<;ocuguma
duyulan

bir

kis!

ve

ihtiyac;:

()

( )

32

()

o\dugunu

hissettiririt:h.

I

( )

<;ocuguma sinirime dokundugunu

()

( )

( )

()

I

soylerim,

( )

( )

()

( )

Cocugumun kalbini kiranm.

()

( )

Cocugumun hatirlamami bekledigi

( )

( )

Cocuguma

bilyilk ozen gosteririm.

zaman

davrandrgi

iyi

Cocugum

onunla gurur duydugumu soylerim.

l

olaylan unuturum.
-yanh~ hateket

<;ocugum
zaman

onu

art1k

u

ettigi \

l\

\)

I

( )

'\

\)

sevmedigimi

I

( )

\

(_)

hissettiririm.
381 Cocuguma

yaptigr

I

()

I

( )

I

( )

I

( )

I

()

I

( )

I

( )

I

( )

seyin onemli

oldugunu hissettiririm.
391 Cocugum yanhs bir sey yaptigmda
onu

tehdit

ediyorum

veya

birlikte

vakit

j

( )

I

( )

I

( )

I

( )

tasalandigi

I

()

I

( )

I

( )

I

( )

korkutuyorum.

I Cocugumla

40

gecirrnekten hoslanmm,

I

41

Cocugurn

ilzilldiigii,

veya korktugu zaman ona yardim
etmeye cahsmm,
42

I Cocugum

kotii davrandigr zaman j

onu oyun arkadaslannm

()

I

( )

I

( )

I

( )

()

I

( )

I

()

I

( )

yamnda

kucuk dusururum,
43

I

Cocugumun

benimle

I

beraber

olmasmdan kacuunm,
44

Cocugumdan sikayet ederim.

45

Cocugumun

goruslerine

saygi

()

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

duyanm ve acrkca soylemesi icin
onu cesaretlendiririm.

I Cocugumu

sekilde

I

( )

I

( )

I

( )

I

( )

47 I Plan yapngim zaman cocugumu da

I

()

I

( )

I

( )

I

( )

I

()

I

( )

I

( )

I

()

46

olumsuz

bir

baska cocuklarla kiyaslanm.

goz onunde bulundururum.
481 Benim

icin uygun

olmasa

bile,

84

9ocugumun onemli gordilgil seyleri
yapmasma izin veririm.
()

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

ilgi

( )

( )

( )

( )

52 <;ocugum kotti davrandigi zaman

( )

( )

( )

( )

sevdigimi

( )

( )

( )

( )

yumusak

( )

( )

( )

()

()

( )

( )

( )

( )

( )

49 <;ocugum kotti davrand1gmda onu
baska 9ocuklarla haksiz bir sekilde
k1yaslanm.

50

istenmedigini

<;ocuguma
hissettiririm.

51

<;ocugumun

yaptigi

seylere

duyuyorum.

ondan utandigmu soylerim.

53

<;ocuguma

onu

hissettiririm.

54 <;ocuguma

nazik

ve

davranmm.

55

<;ocugum yanhs davrand1gmda onu
utandirmaya

veya

suclu

hissettirmeye 9ah§tnm.

( )
()
56 <;ocugumu mutlu etmeye 9ah§tnffi.
Simdi basa donerek, bos biraktrgimz sorulan cevaplaym1z.
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EK-3 OZEL GEREKSiNiMLi
OL~EGi

KARDE~E YONELiK TUTUM

Sevgili Kardesler;
Bu anket

ile sizin

Ozel gereksinimli

kardesinize

iliskin

duygu ve

dusuncelerinizi ogrenmeyi amachyoruz. Ankette kardesinizle ilgili duygu, dusunce
ve karsrlastigimz guclukler vb. konularla ilgili cumleler bulunmaktadir,
ctimlenin karsismda "Tamamen katihyorum'', "Katihyorum" , "Kanlnuyorum'',

Her
Hi9

11

katrlrmyorurn'' secenekleri bulunmaktadir. Ankette yer alan cumleleri lutfen dikkatli
bir sekilde okuyarak, karsisinda bulunan 4 bosluktan size en uygun olana (X) isareti
koyunuz. Dogru ya da yanhs cevap yoktur. lctenlikle vereceginiz yamtlar bu
cahsrnaya en buyuk katkiyr saglayacaktir. Sonuclar arasnrma amaciyla kullamlacak
ve kesinlikle gizli tutulacaktir.
Yardimlanruz icin tesekkiir ederim.
Damla DOLANA Y
NOT:
Tamamen Katilryorum: Cumlede belirtilen duygu, dusunce ve davrarnsm siziin
durumunuza tam olarak uydugunu,
Katihyorum: Ctimlede belirtilen duygu, dusunce ve davrarusin sizin durumunuza
cogunlukla uydugunu,
Katilrmyorum: Ctimlede belirtilen duygu, dusttnce ve davramsm sizin durumunuza
pek uymadrgmi,
Hi9 Katilrmyorum:

Ctimlede belirtilen duygu dusunce ve davramsm
durumunuza hie uymadrgmi gostermektedir.

sizin
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Tamamen

Kanhyorum

Katilmryorum

Kanlrmyorum

Katihyorum
1

Hi9

oynamaktan

( )

( )

( )

( )

Kardesimin, diger cocuklar gibi

( )

( )

( )

( )

beni

( )

( )

( )

( )

okulda

( )

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

evden

( )

( )

( )

( )

yalmz

( )

( )

( )

( )

aile

( )

( )

( )

( )

ilgilenmem

( )

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

Kardesimle
hoslamnm

2

gelisemeyecegini dusunurum.

3

durumu

Kardesimin

endiselendiriyor.
4

yatih

Kardesimin

kalmasim isterdim

5

Kardesim diger cocuklar gibi
bir 90k seyi i:igrenebilir.

6

Kardesimin varhgi evde
huzurumuzu bozuyor.

7

Kardesim

iyi

egitim

bir

buyudugunde

alabilirse,

kendini idare edebilir.
8

Kardesimin
uzaklasmasuu istiyorum.

9

evde

Kardesimle

kalmaktan cekinirim,
10

Kardesim

olmasaydt

yasantnmz daha iyi olurdu.
11

Kardesimle

derslerime

nedeniyle
cahsanuyorum,
12

Bir yere giderken kardesimi de
gi:iti.irmektenhoslanmm,

13

Kardesimin hep boyle kalacak
olmasi beni endiselendiriyor,

14

Kardesimin durumundan dolayi
ailemizin

diger

insanlarla

sosyal iliskileri suurhdir.
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15 Kardesimin

ilerde

kazanmak

icin

hayatmi

bazi

()

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

()

()

( )

( )

()

( )

( )

( )

Isler

yapabilir.

16 Annem ve babam bakamayacak
hale geldiklerinde kardesime ne
olacak diye endiseleniyorum.

17 Kardesime bakmak icin kendi
istedigim

seyleri

yapmamak

beni kizdmyor.

18 Anne ve babamm kardesimi
benden daha 90k sevdiklerini
dusunuyorum,

19 Kardesimin ailemiz icin yiik
oldugunu dusunuyorum,

20 Kitaplanrm
kansnrdrgi

ve

esyalanmi

zaman

kardesime

kizanm,

21

Kardesimin,

egitimden

yarar

pek

saglayacaguu

sanmryorum,

22 Kardesim yalmzca kendisine
benzer

ozellikleri

olan

cocuklarla arkadashk edebilir.

23

Kardesimin
cocuklann,
fazla

durumundaki
yasamlannda

pek

yapmalanm

~ey

beklememek gerekir.

24 Kardesimle
aileme

ilgili

konularda

yardirnci

olmaktan

mutluluk duyanm.

25 Kardesim bizim icin her zaman
problem olacak.

26 Kardesimin,
dig er

ken di yasmdaki
cocuklar

gibi

davranamamasi beni iiziiyor.
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27

I

Arkada~lanmm

yanmda

I

()

s1ktlmm.

I Karde~imde

( )

I

( )

I

varhgmdan

kardesimin

28

()

I

normal 9ocuklarla \

aym okula gidebilir

( )

I

()

I

( )

I

()
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