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Bu araştırma ile zihin özürlü çocuk annelerinin (a) ailelerindeki dayanışma ve paytaşıma 

ilişkin algılama düzeylerini, (b) ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama 

düzeylerini ortaya koymak; ayrıca, bu düzeylerle annelerin, ailelerinin ve zihin özürlü 

çocuklarının demografik özellikleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemek 

amaçlanmıştır. Araştırma, 2000-2001 Öğretim Yılı'nda Eskişehir ili merkezinde zihin 

özüdülere hizmet veren dört özel ve resmi kuruma devam eden 195 öğrencinin annesi 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma, durum saptama türünde; aynı zamanda, 

değişkenler arasında ilişki aramaya yönelik bağıntısal bir çalışmadır. Zihin özürlü çocuk 

annelerinin ailelerine ilişkin algılama düzeyleriyle ilgili veriler, "Aile Özellikleri Ölçeği" 

ile, anneler ve zihin özürlü çocukların demografik özelliklerine ilişkin veriler ıse, 

"Demografik Özellikleri Belirleme Formu" ile toplanmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak, zihin özürlü çocuk annelerinin 

ailelerindeki dayanışma ve paytaşıma ilişkin algılama düzeylerinin yüksek/olumlu; 

ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeylerinin düşük/olumsuz olduğu 

söylenebilir. Araştırma bulguları doğrultusunda, zihin özürlü çocuk annelerinin 

ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin 

algılama düzeyleriyle ailelerinin ve kendilerinin demografik özellikleri arasında ilişki 

olmadığı; zihin özürlü çocukların yaşları arttıkça anneterin ailelerindeki sorumluluk ve 

sorunlara ilişkin algılama düzeylerinin de arttığı, dolayısıyla, ailelerindeki sorumluluk ve 

sorunlara ilişkin algılamalarının daha olumlu nitelik kazandığı; zihin özürlü çocukların 

bir hafta boyunca eğitim aldıkları süre arttıkça anneterin ailelerindeki dayanışma ve 

paylaşıma ilişkin algılama düzeylerinin azaldığı, dolayısıyla, ailelerindeki dayanışma ve 

paylaşıma ilişkin algılamalarının olumsuzlaştığı sonucuna varılmıştır. 
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The purpose ofthe present study was to examine the mothers' perception levels about (a) 

support and sharing among family members, (b) responsibilities and problems in their 

families. Moreover, it is examined whether or not there is a correlation between the 

perception levels of mothers and familys', mothers' and children's demographical 

variables. This study was conducted with 195 mothers who have children with mental 

retardation. These mothers were selected from four private and public special schools 

where their children with mental retardation attended during 2000-2001 school year. The 

design of this study was descriptive and correlational as well. Two instruments were used 

to examine above the purposes. The mothers' perception levels were analysed by using 

the "Family Characteristics Scale" and the mothers' and children's demographical 

characteristics were examined by using the "Questionnaire for Demographical 

Characteristics". 

The results of the study showed that the mothers' perception levels for support and 

sharing among the family members were high and the in perception levels for 

responsibilities and problems were low. The fındings reflect that there is no relationship 

between mothers' demographics and their perception levels for support and sharing 

among family members and responsibilities and problems. The perception levels for 

responsibilities and problems increase when their children become older. So, it can be 

stated that the mothers' perception levels for responsibilities and problems would be 

positive. It is also seen that when the weekly education hours increase, the mothers' 

perception levels for support and sharing among family members decrease. So, it can be 

said that the mothers' perception levels of support and sharing among family members 

were getting negative. 
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ı. GİRİŞ 

Normal gelişim gösteren çocuklar gibi, özel gereksinimli çocukların da yaşamlarını 

sürdürebilmeleri ve topluma katılabilmeleri için günlük yaşamda yer alan kimi 

becerileri olabildiğince yerine getirmeleri beklenmektedir. Bireylerin bağımsız 

yaşaması ve toplumsal yaşama dahil olması için gerekli olan beceri ve kavramların 

normal gelişim gösteren çocuklar tarafından mevcut eğitim olanaklarından· yararlanarak 

ya da çevredeki insanların model alınması yoluyla öğrenildiği bilinmektedir. Ancak, 

özel gereksinimli bireylerin, özellikle bu grup içinde yer alan zihin· özürlü çocukların, 

bağımsız yaşam becerilerini öğrenebilmeleri için eğitimlerinde farklı düzenlemelere 

gidilmesi gerektiği özel eğitim alanyazınında sıkça vurguianmaktadır (Gürsel, 1993; 

Özen, 1995; Vuran, 1989). Bu düzenlernelerin önemli bir bölümü de özürlü çocuk 

ailelerine sunulan hizmetlerden oluşmaktadır. 

Özürlü çocuk ailelerine sunulan hizmetler özürlü çocuk ailelerini bilgilendirmeye 

yönelik hizmetlerden, anne-babaları çocuklarına öğretici olarak yetiştirmeye yönelik 

hizmetlerden ve anne-habalara psikolojik destek sağlamaya yönelik hizmetlerden 

oluşmaktadır. Bu hizmetlerin planlanması ve uygulanmasında ailelerin çeşitli 

özelliklerine yönelik bilgilere gereksinim duyulmaktadır. Gereksinim duyulan bilgiler 

bu çalışmada, özürlü çocuklar ve ailelerine sunulan hizmetlerin planlanmasında dikkat 

edilmesi gereken aile özellikleri kapsamında ele alınmıştır. 

1. 1. Zihin Özürlü Çocuklar 

XIII. yüzyıldan XX. yüzyılın sonuna kadar pek çok zihin özrü tanımı yapılmıştır. 

Ancak, bu tanımlar içinde herkes tarafından kabul edilen ortak bir tanım 

bulunmamaktadır (Eripek, 1996). Yapılan zihin özürlü tanımları içerisinde en yaygın 

olarak benimsenen ve kullanılan tanım, AAMR (American Association on Mental 

Retardation) olarak bilinen komitenin 1992 yılında "geri zekalılık" terimini kullanarak 

yaptığı tanımdır (Eripek, 1998). Buna göre, "Geri zekalılık halihazırdaki işlevlerde 

önemli sınırlılıkları göstermektedir. Bu, zihinsel işlevlerde önemli derecede normal altı, 
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bunun yanısıra zihinsel işlevlerle ilişkili uyumsal beceri alanlarından (iletişim, özbakım, 

ev yaşamı, sosyal beceriler, toplumsal yararlılık, kendini yönetme, sağlık ve güvenlik, 

işlevsel akademik beceriler, boş zaman ve iş) iki ya da daha fazlasında sınırlılıklar 

gösterme durumudur. Geri zekalılık 18 yaşından önce ortaya çıkmaktadır" (s. 39). 

Tanımın uygulanmasında dört varsayırrıın göz önünde bulundurulması gerektiği 

belirtilmektedir (AAMR, 1992; Eripek, 1998). 

1. Geçerli bir tanılamada kültürel ve dil farklılıkları olduğu kadar iletişim ve davranış 

özelliklerindeki farklılıklar da göz önünde bulundurulur. 

2. Uyumsal becerilerde sınırlılıklar bireyin yaşıtlarının bulundukları tipik çevre 

koşullarında geçerlidir ve bireyin bireysel destek gereksinimlerine bağlı olarak ortaya 

çıkar. 

ı 
3. Bazı uyumsal becerilerde görülen sınırlılıklar tüm becerilerde ve kişisel yeterlikle~de 
sınırlılığın olacağı anlamına gelmez. Birey, diğer uyumsal becerilerde ve kişilsel 
yeterliklerde güçlü olabilir. 1 

ı 
4. Genellikle, belirli süre uygulanan uygun özel eğitim hizmetleri sonucunda zihin 

özürlü bireyin yaşam işlevlerinde ilerlemeler görülür. 

\ 

i 

Türkiye'de yapılan tanırnlara bakıldığında, son olarak 18 Ocak 2000 tarihinde, 23l37 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği'nin 4. Maddesinde zihin özrünün, "zihinsel öğrenme yetersizliği" rdı 
altında şöyle tanımlandığı görülmektedir: ~"Zihinsel öğrenme yetersizliği, zihilsel 

gelişim yetersizliğinden dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun 

olumsuz yönde, hafif-orta-ağır düzeyde etkilenmesi durumudur". Buna göre, hkfıf 
düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği, bireyin, temel okuma-yazma ve sayma 

becerilerini kazanmasınc,ia ortaya çıkan gecikme durumunu; orta düzeyde zihinsel 

öğrenme yetersizliği, bireyin, gecikmeli bir konuşma ve dil gelişimi, sosyal, duygJsal 

veya davranış problemleri ile temel okuma-yazma ve sayma becerilerini kazanmasıhda 
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ortaya çıkan gecikme durumunu; ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği, bireyin, 

ciddi biçimde konuşma ve dil gelişimi güçlÜ~ü, sosyal, duygusal veya davranış 

problemleri ile temel özbakım becerilerini öğrenmesinde ortaya çıkan gecikme 

durumunu ifade etmektedir. 

1. 2. Zihin Özürlü Çocukların Aileleri 

Bir çocuğun doğumu aileyi gerek yapısal, gerek gelişimsel, gerekse işlevsel olarak 

etkiler. Çocuğun doğumuyla duyulan mutluluk ve sevinç bu değişimierin olumsuz 

etkilerinden aileleri korur. Çocuğun. özürlü olması durumund,a, sevinç ve mutluluğun 

yerini yoğun bir yas duygusu alabilir (Fırat, 2000). Çocuğun özrü doğumla ortaya 

çıkabileceği gibi; yaş ilerledikçe, uyumsuzluk, başarısızlık, iletişim yetersizliği ya da 

yoğun davranış sorunları şeklinde de ortaya çıkabilmektedir (Eri pek, ı 996; Özen, 

1999). 

Tüm ailelerin çocuklarına ilişkin beklentileri vardır. Bu beklentiler anne-babanın 

kendilerini nasıl algıladığına ve onlar için belirleyici rolü olan kişilere bağlı olmaktadır. 

Ayrıca, bir toplumda ideal çocuğu tanımlayan bütün kalıp yargılar, doğacak çocuğun 

sahip olması istenen özelliklerden oluşmaktadır. Anne-babanın sahip olmak istediği 

meslek veya beceriler de çocuktan beklentiler olarak yansımaktadır. Tüm bu beklentiler 

ve dilekler özürlü bir çocuk ve onun var olan güçlükleriyle çelişki yaratmaktadır.·· Aile.~· 

böyle bir çocuğun doğumuyla çok karmaşık bir psikolojik durum içine girmektedir 

(Akkök, ı982). 

Her ailenin kendine özgülüğünden, farklı kişilik özellikleri ve sosyal destek örüntüleri 

olduğundan yola çıkılarak, ailelerin yaşadıklarının hem benzerlikler hem de farklılıklar 

gösterdiği düşünülebilir X Akkök, ı 997). Ançak, farklılıklara rağmen. pek çok aile, 

çocukları özürlü olarak tanılandığında, benzer tepkiler göstermektedir (Kroth ve Edge, 

1997). 

Ailelerin çocukları özürlü olarak tanılandıktan sonraki tepkilerini açıklayan modeller 

arasında en bilineni aşama modelidir (Akkök, 1997). Kırcaali-İftar (1997a), ailelerin 
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özürlü çocuklarını kabulde geçirdikleri aşamaların üç evreden oluştuğunu ifade 

etmektedir. Birinci evre: şok, reddetme, depresyon; ikinci evre: karmaşa, suçluluk, 

kızgınlık; üç~ncü evre ise: pazarlık ile kabul ve uyum aşamalarından oluşmaktadır. 

Evre I 

1. Şok: Şok, aşırı üzülme ve çaresizlik duygusu olarak tanımlanır. Aileler, özürlü bir 

çocuğa sahip olmakla, beklemedikleri ve hazır olmadıkları bir durumla karşı karşıya 

kalırlar (Özen, ı 999). 

2. Reddetme: Bu aşamada aile özürlü bir çocuğu olduğunu kabul edememektedir. Aile 

çocuğun normal olduğuna ilişkin kanıtlar aramaktadır. Aile, uzmandan uzmana 

başvurarak doğru teşhisi anlamaya çalışmaktadır. Anne-baba bu devrede kendilerini 

ifade etmekte de çok zorluk çekmektedir (Akkök ı982). 

3. Depresyon: Aile, tüm çabalarına rağmen, çocuklarının özürlülük durumunun ortadan 

kalkmarlığını farketmekte; yoğun bir üzüntü ve keder duygusu içinde kendisini umutsuz 

hissetmektedir (Kroth ve Edge, ı 997). Bu dönemde aileler, çevresiyle ilişkilerini 

minimum düzeye indirir ve normal çocuk özlemi duyarlar (Kırcaali-İftar, ı 997a). 

Özürlü çocuk ailelerinin bu tür duyguları ve bu süreci yaşamasının doğal ve gerekli 

olduğu belirtilmektedir (Gargiulo, ı 985). 

Evre II 

4. Karmaşa: Özürlü çocuğa sahip olmak ailenin yükünü önemli ölçüde arttırmaktadır. 

Çocuklarının neredeyse günün yirmidört saatinde bakıma gereksinim göstermeleri, 

eğitim ve sağlık kurumlarına sıklıkla yapılan ziyaretler vb. aileyi maddi ve manevi 

yönden yıpratmaktadır. Dolayısıyla, anne-babalar, "böyle bir çocuğum olacağına keşke 

hiç olmasaydı" şeklinde tepki gösterebilmektedirler. Bu durum pek çok ailede 

engellenme duygularına; dolayısıyla, çocuklarına yönelik kızgınlık tepkilerine neden 

olmaktadır. Aileler bir yandan bu olumsuz duyguları yaşarken, diğer yandan çocuklarını 
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sevmekte ve onun için en iyisini yapmak istemektedirler. Bu durum ailede karmaşık 

duygulara neden olmaktadır (Özen, 1999). 

5. Suçluluk: Ailenin yaşadığı duygular arasında üstesinden gelinmesi en zor olan belki 

de suçluluk duygusudur. Bu aşamada aile sürekli olarak "neden böyle bir sorunla 

karşılaştık" sorusunu sormaktadır. Bu dönemde aileler çocuklarının özrüne geçmişte 

yaptıkları hataların neden olduğunu ya da geçmişte yaptıkları yanlışlar yüzünden 

cezalandırıldıklarını düşünebilmektedir. Aileler çocuklarının özürlü olmasına ilişkin 

gerçekçi olmayan düşüncelere kapılabilirler (Gargiulo, 1985). 

6. Kızgınlık: Kızgınlık, ailelerin özürlü çocuklarını kabule giden yolda önemli bir 

engeldir. Kızgınlık iki şekilde ortaya çıkabilmektedir. Aile ya genel olarak kabul 

edilebilir biçimde öfkelenmeden "neden ben" sorusunu sormakta ya da öfkesini özrün 

kaynağından uzak kişilere yönlendirmektedir. Doktorlar ve öğretmenler gibi uzmanların 

yanısıra eşler, normal gelişim gösteren kardeşler ya da özürlü çocuğun kendisi gibi aile 

bireyleri de anne-babaların öfkesine hedef olabilmektedir (Gargiulo, 1985). 

Evre III 

7. Pazarlık Etme: Bu dönemde aile, çocuğunun özrünü ortadan kaldırmanın yollarını 

arar. Aile için önemli olan çocuğun normal hale gelmesidir. Aile bunu 

gerçekleştirebileceğini umduğu herkesle anlaşmaya girebilir. Bu kişi tıp doktoru, 

uzman, sihirli güçleri olduğu sanılan biri, hatta Tanrı olabilir. Anlaşma çoğu kez "eğer 

çocuğumu iyileştirirsen, ben de .... " şeklinde olmaktadır. Pazarlık, suçluluk ve çaresizlik 

duygularının bir yansıması olmaktadır (Özen, 1999). 

8. Kabul ve Uyum: Bu aşamaya erişebilen anne-babalar çocuklarını olduğu gibi kabul 

etmeye, çocuğu ailenin bir ferdi olarak benimsemeye hazırdır. Ailelerin bir çoğu 

aşamaların en sonuncusu olan kabul aşamasına erişememektedirler. Bazı aileler red 

aşamasında takılmakta ve sürekli olarak çocuklarının normale döneceği beklentisi 

içinde olmaktadırlar (Akkök, 1982). Bu aşamada aile özürlü çocukla ilişki içine girmeye 



6 

başlar ve onun gereksinimlerini karşılamaya çalışır. Aile özürlü çocuk için uzmanlada 

işbirliği yapar (Kırcaali-İftar, ı997a). 

Özürlü çocuk aileleri bu aşamalardan değişik hızlarda ve biçimlerde geçebilmektedir. 

Bazı aileler bu aşamalarda oldukça yavaş ilerlerken ve geçen zamanla yaşanılan acı 

azalırken; diğerleri bu durumdan minimum düzeyde zarar görebilir, bazıları içinse 

yaşanılan üzüntü zamanla azalsa da hiçbir zaman tümüyle ortadan kalkmaz (Gargiulo, 

ı 985). Aileler daha önce geçtikleri aşamaları ve özürlü çocuğa sahip olmanın neden 

olduğu olumsuz duyguları değişik dönemlerde tekrar yaşayabilirler. Bu duruma 

yaşamın değişik dönemlerinde karşılaşılan olaylar neden olabilmektedir. Yeni bir 

kardeşin doğması ya da okul döneminin başlangıcı bu duruma örnek olarak verilebilir. 

Bunların yanısıra, eşler bu aşamaları farklı sıralada izieyebilir ve özrü kabulde 

geçirdikleri sürecin değişik aşamalarında olabilirler (Gargiulo ve Graves, ı99ı). 

-f 
Özürlü çocuğa sahip olmak ailenin sorumluluklarını artırmakta, işlevlerini 

farklılaştırmaktadır. Normal çocukların anne-babaları sevgi, koruma, gelişme için 

uygun ortam hazırlama ve gereksinimlerini karşılama gibi sorumlulukları üstlenirken; 

özürlü çocuk anne-babaları, bunların yanısıra, çocuğa beceri öğretme ya da fızyoterapi 

yaptırma ve bunun gibi yeni sorumlulukları da üstlenmektedir (Sucuoğlu, ı 997). Aile, 

özürlü bir çocuğa sahip olmaktan dolayı yaşadığı olumsuz duyguların yanında; çocuğun 

gelişiminde yaşıtlarından farklı olma durumuna alışmak, sık sık hastaneye gitmek, 

doktor, terapist, eğitimci vb. farklı kişilerle etkileşirnde bulunmak gibi zorunlu 

durumlara da uyum sağlamak zorundadır. Bu nedenlerle, özürlü çocukların aileleri 

normal gelişim gösteren çocukların ailelerine kıyasla daha fazla hizmet gereksinimi 

duymakta ve bu nedenle daha yüksek düzeyde stres yaşamaktadırlar (Kroth ve Edge, 

ı 997). Her düzeyde ve her aşamada gereksinim duyulan ve beklenen yardımları 

araştırmak, talep etmek ve geliştirmeye çalışmak, aileler için önemli bir kaygı kaynağı 

oluşturmaktadır (Akkök ı997). Özellikle anneler söz konusu olduğunda, normal gelişim 

gösteren kardeşlere ve eşiere ayrılan zaman, özürlü çocuğun ek gereksinimlerini 

karşılamak üzere geçirilen zaman nedeniyle azalmakta; bu durum anne-babaları ve 

kardeşleri rahatsız etmektedir. Anne-babalar bu tür sorunlara bağlı olarak, evlilik 

ilişkilerinde ve aile içi etkileşimlerinde bozulmalar olduğunu ifade etmektedir. 
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Akrabalar ve normal gelişim gösteren kardeşlerin davranışları da anne-babanın stres 

düzeyini artırmaktadır (Kroth ve Edge, ı 997). Ortaya çıkan bu tür yeni durumlar aile 

yapısını da etkilemekte ve değiştirmekte, bu da ailede kriziere sebep olabilmektedir 

(Fırat, 2000). Kırcaali-İftar (ı997a), özürlü çocuğun varlığı nedeniyle, ailede yaşanan 

stresi dokuz nedene bağlamaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır: 

ı. Harika çocuk mitinin yıkılınası ve bunun sonucunda ailenin çocuğu kabulde ve 

duygusal bunalımı atiatmada çektiği zorluk, 

2. Aile bireylerine, çocuğun kardeşlerine, yakınlarına ve çevreye çocuğun durumunu 

açıklamada çekilen zorluk, 

3. Çocuğun durumuna ve özelliklerine ilişkin elde edilen bilginin yetersizliği ve 

tutarsızlığı, 

4. Özrün yol açtığı sağlık ve davranış sorunları ile bu sorunlarla başa çıkma çabaları 

bunun yanısıra, çocuğun bakımının zaman, emek, para gerektirmesi, anne-babanın 

kendilerine ve diğer çocuklara kaynak ayıramaması. 

5. Çocuğun gelişiminde önemli aşamaları yaşayarnama ya da çok geç yaşama. Örneğin: 

Normal gelişim gösteren kardeşlerin özürlü çocuktan daha önce yürümesi ya da 

konuşması vb., 

6. Çocuğa karşı çevrenın gösterdiği olumsuz tutumlar, yakın çevrenın aileden 

uzaklaşmas ı, 

7. Pek çok uzmanla görüşme gereği, 

8. En uygun eğitim ortamını bulma çabaları, 

9. Çocuğun geleceğine ilişkin duyulan kaygılar. 

Uzmanların, özürlü çocuğu olan ailelere psikolojik ve eğitsel yardımlarının nereden 

başlayacağına ve ne yönde olacağına ilişkin gerçekçi ve güvenilir bir başlangıç noktası 

saptayabilmeleri için, ailedeki kaygıların nelerden kaynaklandığının ve ailedeki 

bireylerin kaygıyı yaratan değişkenlere ilişkin tepkilerinin belirlenmesi gerekli 

görülmektedir (Akkök, ı 989). 

Özürlü çocuğa sahip aileleri konu alan bazı çalışmalarda bir grup ailenin özürlü çocuğa 

daha kolay uyum sağladıkları, psikososyal işlevleri açısından normal çocuğu olan 
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ailelerden farkları olmadığı belirtilmektedir. Bazı çalışmalarda ise, ailenin özürlü 

bireyden çok etkilendiği; çocuğun ailenin işlevlerinde farklılığa yol açtığı; tıbbi, 

psikolojik, terapötikleğitsel çabalar ile bunlara ek olarak maddi problemierin ailede 

strese neden olduğu kabul edilmektedir (Sucuoğlu, 1997). Ailelerin sorunla başa çıkma 

kapasitelerini ailenin büyüklüğü ve kültürel yapısı, anne-babaların kişilik özellikleri, 

eşierin birbirlerine ne ölçüde yakın ve destek oldukları, anne-babaların evlilik uyumları, 

dini inanışları, yakın çevrenin ve toplumun özellikleri, aile bireylerinin sosyoekonomik 

düzeyleri gibi değişkenler; ayrıca, çocuğun cinsiyeti, özrünün türü ve derecesi, gibi 

faktörler etkilemektedir. Aynı zamanda toplumun ve devletin bu çocuklara ve ailelerine 

verebildiği hizmetlerle servisierin niteliği ve niceliği de önemli olmaktadır (Akkök 

1997; Gargiulo, 1985; Sucuoğlu, 1997). 

Yaşam döngüsü evlilikle başlamakta; ilk çocuğa sahip olmayla devam etmekte; daha 

sonra çocukların okul öncesi ve okul yılları, ergenlik dönemi yaşanmakta; sıra 

çocukların yetişkinliğe ulaşmaianna gelmekte ve ailedeki tüm çocukların 

bağımsıztaşması ya da evlenmesiyle devam etmektedir (Gargiulo, 1985). Hayatın bir 

gelişim ve değişim süreci olduğundan yola çıkılırsa, özürlü çocukların ve ailelerinin de 

diğer aileler gibi bu gelişim ve değişim sürecini yaşadığı görülebilir. Anne-babaların, 

çocuklarının farklılığını ilk gördüklerinde algılayışları, yıllar içinde, erken çocukluk 

döneminde, okul döneminde, ergenlikte, genç yetişkinlik ve yetişkinlik dönemlerinde 

farklılıklar göstermektedir (Akkök 1997). Bu yaşam döngüsü ailedeki çocuklardan biri 

özürlü olduğunda ya tam olarak yaşanamamakta ya da özürlü çocuğun gelişim 

dönemlerine göre bu döngüde farklı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Özürlü çocuğa sahip 

aileler çocuğun gelişim dönemlerine göre şekillenen gereksinimlerine bağlı olarak bazı 

ek yükümlülükleri üstlenmek durumunda kalmakta ve sorumlulukları artmaktadır 

(Gargiulo, 1985). 

Kırcaali-İftar (1997a), özürlü çocuk anne-babalarının ve kardeşlerinin yaşadığı 

sorunların çocuğun gelişim dönemlerine göre dağılımını, izleyen biçimde 

göstermektedir. 



Erken Çocukluk Dönemi 

Anne-baba 

• Uygun tanıya ulaşma 

• Başkalannı bilgilendirme 

• Uygun hizmetlere ulaşma 

• Beklentileri ayarlama 

• İşgücü kaybı 

Okul Dönemi 

Anne-baba 

• Uygun eğitim ortamı bulma 
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Kardeşler 

• Anne-babadan yeterli ilgi görememe ve buna 

bağlı kıskançlık 

• Özrü tan1 olarak anlayamama ve buna bağlı 

korku 

• Çevreyi bilgilendirme 

Kardeşler 

• Küçük kardeşlerin gelişim düzeyinin daha ileri 

• Eğitim ortamına uyum sağlama düzeyde olması 

• Çocuğun bulunduğu eğitim ortamına uyum • Aynı eğitim ortamını paylaşma 

sağlama 

Ergenlik Dönemi 

Anne-baba 

• Cinsel gelişim ve eğitim 

• Geleceği planlama 

• Utanma 

Yetişkinlik Dönemi 

Anne-baba 

• Gelecek kaygısı 

• Evlilikle ilgili sorunlar 

• Bağımsız yaşama 

• Özürlü bireye yetişkin de olsa çocuk gibi 

da' Tanılması · 

• Özürlü kardeşlerin eğitiminde aşırı sorumluluk 

yüklimme 

• Çevreyi bilgilendirme 

Kardeşler 

• Özürlü kardeşteki luzlı değişme ve gelişmenin 

yol açtığı utanma duygulan 

• Geleceği planlarken özürlü kardeşin dummunu 

dikkate alma 

Kardeşler 

• Yelayet sonınu 

• Evlilikte özürlü çocukla ilgili çıkabilecek 

sonınlan önleme 
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Tüm bu dönemlerde aile içinde çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir. Kendi içinde 

etkileşim gösteren ve sosyal bir sistem olan ailede özel gereksinimleri olan bir çocuğun 

varlığı, doğrudan ya da delaylı olarak aile içi etkileşimin doğasını değiştirmekte ve 

ailenin yapısını bozmaktadır. Yaşanan sorunlara bağlı olarak, ailenin bütünlüğü zarar 

görmekte ve ailedeki birliktelik azalmaktadır (Gargiulo, 1985). Çocuğun yukarıda 

sıralanan dönemlerden geçiş sürecinin kendisi ve ailesi açısından sağlıklı olabilmesi için 

aile bireylerinin çeşitli gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir. 

1. 3. Zihin Özürlü Çocuk Ailelerinin Gereksinimleri 

Bir bütün olarak ailenin, özellikleri doğrultusunda ve aile bireylerinin bireysel 

özelliklerine göre çeşitli gereksinimleri vardır. Bailey ve Simeonsson'un (1988) erken 

çocukluk dönemindeki özürlü çocuk ailelerinin gereksinimlerini belirlemek için 

yaptıkları çalışmada, anne-baba gereksinimleri; bilgi gereksinimi, destek gereksinimi, 

maddi gereksinim, çocuğun durumunu diğerlerine açıklama gereksinimi, ailenin işleyişi 

ve toplumsal hizmetlerle ilgili gereksinimler başlıkları altında ifade edilmektedir. 

Turnbull ve Turnbull (1997) ise, aile gereksinimlerini sevgi gereksinimi, kendine güven 

gereksinimi, sosyalleşme gereksinimi, maddi gereksinim, bilgi gereksinimi, günlük 

yaşam ve bakımla ilgili gereksinimler ile eğlenme gereksinimi grupları altında 

toplamaktadır. Aşağıda bu gereksinimierin her biri kısaca açıklanmaktadır. 

Sevgi Gereksinimi: Sevgi gereksinimi, ailenin çocuğunu kabul ederek onunla yaşamayı 

öğrenmesini içerir. Genellikle özürlü çocuklar her yönleriyle kabul edilmeye, takdir 

edilmeye ve sevilmeye gereksinim duyarlar (Özen, 1999). Turnbull ve Turnbull ( 1997), 

anne-babaların ve diğer aile bireylerinin birbirlerinin olumlu yönlerini görmeleri ve 

aralarındaki sevgi paylaşımını arttırmaları için ailedeki bireylere yardım edilmesi 

gerektiğini belirtmektedir. Ailedeki sevgi paylaşımı ailelere sunulan hizmetlerin 

başarısını arttırmaktadır. 

Kendine Güven Gereksinimi: Özürlü çocuk anne-babaları kendine güven konusunda 

çeşitli problemler yaşayabilmektedir. Kendine güven konusundaki problemierin 

kaynağında, anne-babanın özre kendi genetik yapılarının ya da geçmişte yaptıklan 
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hataların neden olduğunu düşünmeleri, çocuğun özründen kaynaklanan olumsuz 

tepkileri ve davranışları olabildiği gibi, özürlü bir çocuğa sahip olmanın dışında günlük 

yaşamda karşılaşılan ekonomik problemler gibi diğer zorluklar da ailelerin kendine 

güven düzeyini etkileyebilmektedir. Ailedeki bireylerin birbirlerinin olumlu yönlerini 

ve davranışlarını farkederek bunları taktir etmeleri ailenin kendine güven düzeyini 

olumlu yönde etkilemektedir (Turnbull ve Turnbull, ı 997). Ailelerin kendilerine olan 

güvenlerini arttırmada özürlü çocukların yapabileceği pek çok şey olduğunu göstermek 

ve anne-babaların ya da diğer aile bireylerinin özürlü çocukta olumlu gelişmeler 

yaratabileceğini göstermek önemli rol oynamaktadır (Özen, ı 999). 

Sosyalleşme Gereksinimi: Sosyalleşme gereksinimi tüm insanların yaşam kalitesi 

açısından hayati önem taşımaktadır. Diğer insanlar gibi özürlü bireyler de sosyal 

ilişkiler kurabilmek için fırsatiara gereksinim duyarlar. Pek çok aile özürlü çocuklarının 

sosyal gereksinimlerini karşılamak konusunda stres yaşamaktadır (Turnbull ve 

Turnbull, ı 997). Ruef (1995), özellikle otistik ve zihin özürlü çocuk anne-babalarının, 

çocuklarının aile dışındaki insanlarla ilişki kurmasını ve arkadaş edinmelerini nasıl 

sağlayabilecekleri konusunda bilgi istediklerini ifade etmektedir. Çocuğun özrünün 

sebep olduğu, sosyal ilişkilere ayrılacak yeterli zaman bulamama, özürlü çocuğa 

çevrenin gösterdiği olumsuz tepkiler gibi sorunlar nedeniyle, özürlü çocuk gibi diğer 

aile bireyleri de sosyal ilişkilerle ilgili problemler yaşayabilmektedir (Kırcaali-İftar, 

ı997a). 

Maddi Gereksinimler: Ailede özürlü bir çocuğun varlığı yapılan harcamaları 

artırmaktadır. Özürlü çocuğa sahip ailelerin, özellikle, bu grup içinde yer alan otistik ve 

zihin özürlü çocukların anne-babalarının özel eğitim, tıbbi gereksinimler için yapılan 

harcamalar, ulaşım, özel diyet, gerektiğinde çocuğun kullandığı araçlarda yapılacak 

uyarlama çalışmaları için yapılan harcamalar aileleri maddi sorunlarla karşı karşıya 

bırakabilmektedir (Sucuoğlu, ı 995; Turnbull ve Turnbull, ı 997). Özrün yol açtığı 

sorunlarla başa çıkmak için gösterilen çabalar dolayısıyla anne-babaların kendilerine ve 

diğer çocuklarına kaynak ayıramaması ailede ek strese yol açmaktadır (Kırcaali-İftar, 

ı997a). Bazı anne-babaların özürlü çocuğun yol açtığı harcamaları karşılayabilmek için 

ek iş yaptığı ya da iş değiştirebildiği görülmektedir. Bazen de anne-babalar özürlü 
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çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmek için çalıştıkları işi değiştirebilmekte; hatta 

işlerini bırakabilmektedir (Turnbull ve Turnbull, 1997). 

Bilgi Gereksinimi: Bailey ve Simeonsson'un (1988) geliştirdiği Aile Gereksinimlerini 

Belirleme Aracı'nda anne-babaların bilgi gereksinimlerine yedi başlık altında yer 

verilmektedir. Bunlar: (a) Çocuğun özür durumu hakkında bilgi gereksinimi, (b) 

Çocuğun davranışlarının nasıl kontrol edileceği hakkında bilgi gereksinimi, (c) Çocuğa 

bazı becerilerio nasıl öğretileceği hakkında bilgi gereksinimi, (d) Çocukla nasıl 

konuşulacağı ya da onunla nasıl oyuanılacağı hakkında bilgi gereksinimi (e) Çocuk için 

yararlanılabilecek hizmetlerle ilgili bilgi gereksinimi (f) Gelecekte çocuk için 

yararlanılabilecek hizmetlerle ilgili bilgi gereksinimi (g) Çocukların büyümesi ve 

gelişimleriyle ilgili bilgi gereksinimi. 

Sucuoğlu (1995), yaptığı araştırmada, Bailey ve Simeonsson (1988) tarafından 

geliştirilen Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracı'nı 44 anne ve 45 babaya uygulayarak 

özürlü çocuk anne-babalarının temel gereksinimlerini ve bu gereksinimleri etkileyen 

etmenleri bulmaya çalışmıştır. Çalışma sonucunda, özellikle bilgi gereksiniminin anne

babaların çoğunluğu tarafından temel gereksinim olarak belirtildiği görülmüştür. 

Annelerio% 90.9'u benzer özellikte çocuğu olan anne-babalar hakkında yazılı materyal 

okuma gereksinimini, babaların % 84'ü ise çocuğa bazı becerileri öğretebilme 

konusunda bilgi gereksinimini öncelikli gereksinim olarak ifade etmiştir. 

Günlük Bakırula İlgili Gereksinimler: Günlük bakırola ilgili gereksinimler beslenme 

gereksinimini karşılama, temizlik, ulaşım, gerektiğinde sağlık hizmetlerinden 

yararlanma ve tıbbi gereklilikleri yerine getirme gibi özürlü çocuğun ve diğer aile 

bireylerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri için yerine getirilmesi gereken günlük rutinleri 

kapsamaktadır. Özürlü çocuğun yaşı, özrünün derecesi gibi faktörler ailenin bu rutinleri 

yerine getirmesini etkileyebilmektedir (Turnbull ve Turnbull, 1997). 

Eğlenme Gereksinimi: Eğlence ve boş zaman etkinlikleri bireylerin ve ailelerin 

yaşamındaki önemli konulardan birisidir. Ailelerin eğlenme etkinliklerine katılımları 

özürlü çocuğun yaşı, özrünün türü ve derecesi gibi özelliklerine bağlı olarak 
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değişebilmektedir. Bazı aileler özürlü çocuğun özelliklerine bağlı olarak eğlenme 

gereksinimlerini yeterince karşılayamazken, bazı aileler eğlenme gereksinimlerini 

karşılama konusunda özürlü çocuktan etkilenmemektedir. Bu duruma, toplumda özürlü 

çocuklara karşı gösterilen olumsuz tepkiler ve tutumlar, fiziksel koşulların ve toplumsal 

kaynakların yetersiz ve eksik oluşu, ekonomik sorunlar neden olabilmektedir. Eğlenme 

ve dinlenme gereksiniminin yeterince karşılanamaması ailede ek strese neden 

olabilmektedir (Turnbull ve Turnbull, ı 997). 

Aile gereksinimlerinin karşılanması için aile üyeleri, değişik roller üstlenmekte; 

gereksinimierin nasıl karşılanacağı ve aile işlevlerinin nasıl yerine getirileceğini genç 

kuşaklara aktarmaktadırlar. Ailelerin gereksinim kategorileri bir çok açıdan farklılık 

göstermesine rağmen, kendi aralarında ilişki içindedir. Örneğin, ekonomik 

gereksinimlerdeki yoğunluk, ailenin sosyal etkinliklerini azaltabilir. Benzer biçimde, 

ekonomik sorunların neden olduğu stres ya da depresyon gibi problemler, sevgi 

gereksiniminin karşılanmasıyla ilgili davranışları etkileyebilmektedir (Turnbull ve 

Turnbull, ı 997). 

Ailenin gereksinimlerinin belirlenmesi; aileye sağlanacak hizmetlerin türü, içeriği, 

niteliği ve yönteminin seçimi açısından çok önemlidir. Özürlü çocuğu olan anne-babalar 

için sunulan hizmetlerin hazırlanmasında, anne-babaların öncelikli gereksinimlerinin 

karşılanması, uygulanacak programların başarısını artıracaktır (Sucuoğlu, ı 995). 

1. 4. Zihin Özürlü Çocukların Ailelerine Sunulan Hizmetler 

Özürlü çocuklar ve ailelerinin değişik koşullara, özelliklere ve gereksinimiere sahip 

olması nedeniyle özürlü çocuk ailelerine çeşitli alanlardan uzmanların değişik 

yaklaşımlarla hizmet sağladığı görülmektedir. Schulz (ı987), özürlü çocuklar ve 

ailelerine hizmet sağlamak amacıyla kullanılan dört yaklaşımından söz etmektedir. 

Bunlar, tıbbi model, danışmanlık modeli, eğitsel model ve ekolojik model olarak 

sıralanmaktadır. 
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Özürlü çocuk ailelerine sunulan hizmetlere ilişkin yapılan sınıflamalarda değişik 

yaklaşımların benimsendi ği görülmektedir. Bunlardan biri, Sucuoğlu (ı 997) tarafından 

yapılan sınıflandırmadır. Buna göre, özürlü çocuk ailelerine sunulan hizmetler 

psikolojik danışma çalışmaları, aile eğitimi çalışmaları, aile terapisi çalışmaları, erken 

eğitim çalışmaları biçiminde dört başlık altında toplanmaktadır. Diğeri ise, Kırcaali-İftar 

(ı997a) tarafından yapılan sınıflandırmadır. Buna göre, özürlü çocuk ailelerine sunulan 

hizmetler özürlü çocuk ailelerini bilgilendirmeye yönelik hizmetler, anne-babaları 

çocuklarına öğretici olarak yetiştirmeye yönelik hizmetler ve anne-habalara psikolojik 

destek sağlamaya yönelik hizmetler şeklinde üç başlık altında ifade edilmektedir. 

Özürlü çocuk ailelerine sağlanan bu hizmetler, yüzyüze yapılan birebir görüşmelerle ya 

da grup düzenlemeleriyle yürütülebilmektedir. Yanısıra, bu çalışmalar düzenlendikleri 

ortama göre, ev merkezli, okul merkezli, ev-okul merkezli çalışmalar olmak üzere 

genelde üç farklı düzenleme olarak kümelendirilmektedir (Özen, 1999; Vuran, 1997). 

1. 4. 1. Özürlü Çocuk Ailelerini Bilgilendirmeye Yönelik Hizmetler 

Özürlü çocuk ailelerine sunulan hizmetlerin bir parçası olarak anne-habalara 

gereksinimleri doğrultusunda bilgilendirme hizmetleri sunulmaktadır. Özürlü çocuk 

anne-babalarının kendilerine ve çocuklarına ilişkin bilgi gereksinimleri özürlü 

çocuklarının yaşiarına göre farklılık gösterebilmektedir (Norton, 1976). Anne-babalara, 

çocukları özürlü olarak tanılandığında, daha çok özrün nedenleri, özellikleri, 

yaşamlarını nasıl etkiteyeceği konularında bilgiler sunulurken; daha sonraki dönemlerde 

ise, özürlü çocuklarının gelişim süreci, kendileri ve çocuklarıyla ilgili yasal hakları, 

sorumlulukları, özürlü çocuklarının gereksinimlerini karşılamak ıçın 

yararlanabilecekleri hizmetlerin ve eğitim programlarının neler olduğu vb. konularda 

bilgiler sunulmaktadır (Norton, 1976; Schulz, ı987; Seligman, 1991; Turnbull ve 

Turnbull, ı 997). 

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde özürlü çocuk ailelerine 

bilgi vermeye dönük hizmetlerin resmi aile eğitimi ve danışma merkezleri ile aileler 

tarafından oluşturulan organizasyonlar aracılığıyla sunulduğu görülmektedir. Ayrıca, 

aileleri bilgilendirmek amacıyla radyo ve televizyon, çeşitli dergiler ve internet 
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aracılığıyla bilgisayar ortamında veri tabanlarının kullanıldığı da göıülmektedir (Kroth 

ve Edge, 1997; Turnbull ve Turnbull, 1997). 

1. 4. 2. Anne-Babaları Çocuklarına Öğretici Olarak Yetiştirmeye Yönelik 

Hizmetler ~~,.,/ 

Anne-babaların eğitime katılımlarının en önemli boyutlarından birini, özürlü çocuk için 

öğretici rolünü üstlenmeleri oluşturmaktadır (Sucuoğlu, Kanı k ve Küçüker, 1994 ). Bu 

nedenle, anne-babaların çocuklarına çeşitli beceriler ve davranışlar öğretebilmesi için 

eğitim programları hazırlanmakta ve uygulanmakta; anne-babalar çocuklarına öğretici 

olarak yetiştirilmektedir. 

Anne-babaları çocuklarına öğretici olarak yetiştirmeyi amaçlayan programlarda, anne

babalara, çocuk yetiştirme yaklaşımları, çocuğun dil, sosyal ve duygusal gelişimine 

katkıda bulunma, çocuğa çeşitli davranışları ve bağımsız yaşam becerilerini 

kazandırmaya ilişkin yeterlikler kazandırılınaktadır (Cavkaytar, 1 999). 

Anne-babaların öğretici olarak yetiştirilmesi ve özürlü çocuğun eğitimine katılımı, 

anne-baba gözlemlerinin uzmanlar için önemli bir bilgi kaynağı olması, anne-babaların 

çocuklarına birçok beceri ve davranışı kazandırabilmesi, çocuğun çeşitli ortamlarda 

öğrendiği beceri ve davranışları sürdürebilmeleri, bunları değişik ortamiara 

genelleyebilmeleri, birebir eğitim hizmetlerinin eksikliğini giderebilmeleri gibi 

konularda önemli yararlar sağlamakta; ayrıca, anne-babaların duygusal olarak 

rahatlamalarma katkı sağlamaktadır. (Cavkaytar, 1999; Kırcaali-İftar, 2000a; Sucuoğlu, 

Kanık ve Küçüker, 1994; Sucuoğlu, Küçüker ve Kobal, 1997; Temel, 1 994; Vuran, 

1997). 

Anne-babaları çocuklarına öğretici olarak yetiştirmeyi amaçlayan programlar yaygın 

olarak davranışsal yaklaşım benimsenerek geliştirilmekte ve yüıütülmektedir (Akkök, 

1991; Vuran, 1997; Sucuoğlu, 1997). Bu yaklaşıma uygun olarak düzenlenen eğitim 

programlarıyla özürlü çocuk anne-babalarının çocuklarına çeşitli becerileri 

öğretebildikleri (Cavkaytar, 1999), var olan problem davranışlarla başa çıkabildikleri 
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(Vuran, 1997), çocuklarını daha iyi kontrol edebildİkleri ve çocukla ilişkilerini olumlu 

yönde geliştirebildikleri (Sucuoğlu, Kanık ve Küçüker, 1994), araştırma sonuçlarıyla 

desteklenmiştir. 

1. 4. 3. Anne-Babalara Psikolojik Destek Sağlamaya Yönelik Hizmetler 

Özürlü çocuk anne-babalarına genellikle kendileri ve çocukları ile ilgili kaygılarını 

giderebilmeleri, kendileri ve özürlü çocuklarını kabul etmeleri için psikolojik destek 

hizmetleri verilmektedir (Norton, 1976). 

Murray (1973), psikolojik destek hizmeti veren uzmanların özürlü çocuk ailelerine 

aşağıda sıralanan konularda yardımcı olabileceklerini ifade etmektedir. 

1. Özürlü bir çocuğa sahip oldukları gerçeğini kabul etmelerinde onlara yardımcı 

olmak, 

2. Başkalarıyla paylaşamadıkları duygusal problemlerini paylaşmak, 

3. Özürlü bir çocuğa sahip oldukları için kendilerini suçlu hissetmeleri ve bunun kendi 

günahları sonucu olduğu karmaşasının çözümüne yardımcı olmak, 

4. Çocuklarına gerekli eğitim programlarında yardımcı olmak, 

5. Başkalarından gelecek yanlış, eksik ve farklı değer yargıianna dayalı fikirlere karşı 

onları aydınlatmak. 

Ailenin özürlü çocuğunu kabul etme süreci ne kadar uzarsa, özrün aile ve çocuk 

üzerindeki etkileri de o denli fazla olmaktadır (Özen, 1999). Bu nedenle, psikolojik 

destek sağlamaya yönelik hizmetlerde öncelikle ailenin çocuklarının özürlü olduğu 

gerçeğini ve var olan durumu olduğu gibi kabul etmesini sağlamak amaçlanmaktadır. 

Anne-babalar durumu kabullendikten sonra ıse, çalışmalar çocuğun temel 

gereksinimlerinin nasıl en iyi biçimde karşılanacağı konusunda yoğunlaştırılmaktadır 

(Norton, 1976). 

Psikolojik destek sağlamaya yönelik hizmetler, diğer hizmetlerde olduğu gibi, bireysel 

görüşmeler yoluyla ya da grup düzenlemeleriyle yürütülebilmektedir. Küçük gruplar 

halinde yürütülen psikolojik destek oturumlarında, benzer özellikte çocuğu olan anne-
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babaların kendilerinin ve çocuğun duygu, düşünce ve tepkilerini anlayabilmeleri; kendi 

duygularıyla yüz yüze gelmeleri; çocuklarıyla ilgili beklenti ve duygularını payiaşarak 

sorunlarına gerçekçi çözümler üretebilmeleri hedeflenmektedir (Sucuoğlu, 1997). 

Psikolojik danışma sürecinde anne-babalara ifade etmekten kaçındıkları öfke, suçluluk, 

düşmanlık gibi duygularını özgürce ifade edebilmeleri için fırsatlar verilir, anne-baba 

çocuk arasındaki duygusal problemierin neden olduğu çatışmaları anlamalarına, 

kaybettikleri güveni tekrar kazanmalarına, kendileri ve çocukları için gerçekçi planlar 

yapabilmelerine yardım edilir (Özgür, 2000). 

1. 5. Özürlü Çocuk Ailelerine Sunulan Hizmetlerin Planlanmasında Dikkat 

Edilmesi Gereken Aile Özellikleri 

Özürlü çocuklar ve ailelerinin değişik koşullara, özelliklere ve gereksinimiere sahip 

olması, çeşitli müdahale yöntemlerini gerektirmektedir. Özürlü bireylere ve ailelerine 

yönelik hizmetlerin sürekliliğinin sağlanabilmesi ve bu hizmetlerin amaçlarının 

gerçekleştirilebilmesi için değişik disiplinlerden gelen uzmanların bir arada çalıştığı 

disiplinler arası bir grubun önemi vurgulanmaktadır. (Baker, Landen ve Kashima, 1991; 

Lubetsky, Mueller, Madden, Walker ve Len, 1995). Bu durum ise, ailelerin 

gereksinimlerini karşılamak amacıyla sunulacak hizmetlerin planlanması için ailelerden 

çeşitli konularda bilgiler edinilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Özürlü çocuklar ve 

ailelerine verilecek hizmetlerin en iyi biçimde sağlanabilmesi için ailenin özelliklerinin, 

yapısının, aile bireylerinin özelliklerinin, aile içinden ve dışından sağlanan destekierin 

belirlenmesi gerekmektedir (Sucuoğlu, 1995). 

Gargiulo ve Graves (ı 99 ı), değişik aile yapılarının ve anne-baba özelliklerinin özürlü 

çocukla ilgili etkinliklere aile katılımını etkileyebileceğini belirtmektedir. Floyd ve 

Zmich (1991) ise, özürlü çocuğun davranış problemlerinin aile yaşantısını 

etkileyebileceği gibi, anne-babaya ilişkin özelliklerin de çocuğun davranış problemlerini 

etkileyebileceğini ifade ederek anne-babayla ilgili faktörlerin özürlü çocuğun 

davranışlarıyla ilgili önemini vurgulamaktadır. Lubetsky ve diğerlerine (1995) göre, 

uzmanlar aile bireylerinin tutumlarına, değişik konulara ilişkin bilgi düzeylerine ve 
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sorunlarla başa çıkma kapasitelerine, bunların yanısıra, anne-babaların evlilik 

ilişkilerine, aile içi etkileşime ve ailenin sosyal kaynaklarına ilişkin bilgi elde etmelidir. 

Dunst ve Trivette'ye (1988) göre, ailenin gereksinimlerinin karşılanabilmesi için 

öncelikle aile içi ve dışı sosyal destek kaynaklarının belirlenmesi gerekmektedir. 

Ailenin sosyal destek kaynakları belirlendikten sonra aile üyeleri kendilerinin ve 

ailelerinin gereksinimlerini karşılayacak yeterliklerle donatılmalıdır. Bu görüşe göre, 

ailenin aile içi ve dışı sosyal destek kaynaklarını kullanır hale gelmesi, çocuğun ve 

anne-babaların gelişmelerini sağlayacak, aile işleyişine katkıda bulunacaktır. Bu 

nedenle sosyal destek kaynaklarının belirlenmesi önemli görülmektedir. 

Sosyal destek; duygusal ve fiziksel destek, bilgi sağlamaya dönük yardımlar, gerekli 

araç gereçleri sağlamaya dönük yardımlar ile, başkaları tarafından sağlanan yardımlar 

olarak tanımlanmaktadır (Dunst ve Trivette, 1988). Özürlü çocuğa sahip aileler genel 

olarak iki tür sosyal destek ağı içinde bulunmaktadır. Bunlar informal destek ağı ve 

formal destek ağı şeklinde isimlendirilmektedir. Formal destek ağı uzmanları ve 

uzmanların görev aldığı kurum ve kuruluşları kapsarken, informal destek ağında aile 

üyeleri, ailenin akrabaları, arkadaşları, komşuları gibi kimseler yer almaktadır (Olsen ve 

Marshall, 1999). 

Özürlü çocuk ailelerine sağlanan sosyal desteğin önemi ve çocuk ile aile üzerindeki 

iyileştirİcİ etkisi alanyazında. sıklıkla ifade edilmektedir (Akkök, 1997; Lubetsky ve 

diğ., 1995). Ailelere sunulan hizmetlerin planlanmasında formal destek kaynaklarının 

yanısıra, informal destek kaynaklarının da mutlaka göz önünde bulundurulması 

gerektiği ifade edilmektedir. Olsen ve Marshall (1999) özellikle aile içinden sağlanan 

sosyal desteğin önemini vurgulamakta ve aile üyelerinin destek ağı içinde anahtar rol 

oynadığını belirtmektedir. Buradan hareketle, aile içindeki destekleyici ilişkilerin 

güçlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Dunst ve Trivette (1988) ise, ailenin 

işleyişinin hemen her zaman aile içi sosyal destekle ilişkili olduğunu, aile içinden 

sağlanan sosyal desteğin aile üyelerinin mutluluğuyla ilişkili olduğunu, ailenin 

işlevlerini yerine getirmesinde ailenin içinden sağlanan sosyal desteğin aile dışından 

sağlanan sosyal destekten daha önemli olduğunu belirtmektedir. 
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Ailenin yaşamında sorun yaratan olay ve durumlarla başa çıkabilmesi, 

gereksinimlerinin karşılanabilmesi ve gelişme gösterebilmesi, kısmen, aile üyelerinin 

yeterliklerine, aile içi sosyal desteğe ve ailenin ne kadar güçlü olduğuna bağlıdır (Dunst 

ve Trivette, 1988). Williams, Lingren, Rowe, Van Zandt ve Stinnett ( 1985), ailenin 

gücünün; kişiler arası ilişkilerdeki beceriler ve yeterliklerle olumlu bir aile kimliği 

yaratan, aile üyeleri arasındaki etkileşimi ve memnuniyeti artıran, ailenin ve bireysel 

olarak aile üyelerinin potansiyellerini geliştiren ve stres yaratan durumlarla etkili 

biçimde başa çıkmasına katkı sağlayan sosyal ve psikolojik özelliklere işaret ettiğini 

belirtmektedir. 

Ailelerin gücünü tanıyabilmek, anlayabilmek ve buna ilişkin özellikleri aile sisteminin 

işleyişinin gelişmesi ve ilerlemesi amacıyla kullanmak, ailelerle yapılan çalışmaların 

önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Dunst ve Trivette (1988), yaptıkları alanyazın 

taramasında güçlü aileleri tanımlayan bazı özellikleri incelemiştir. Buna göre, güçlü 

ailelerin özellikleri şu biçimde sıralanmaktadır: 

• Bir bütün olarak ailenin ve ayrı ayrı aile üyelerinin gelişmesine ve mutluluğunu 

artırmasına yönelik inanç ve kararlılık, 

• Aile üyelerinin gerçekleştirdiği büyük ya da küçük başarıları ya da olumlu 

davranışları takdir etmek ve onları daha iyilerini gerçekleştirmeleri için 

cesaretlendirmek, 

• Aile üyelerinin olumlu bir etkileşim içinde olması ve bunun ıçın iletişimde 

bulunabilmeleri, 

• Birlikte zaman geçirme isteği ve çabası, 

• Aile üyelerinin iyi ve kötü zamanlarda bir bütün olarak birlikte olabilmesi, 

• Değişik başa çıkma stratejilerini kullanabilmek, yaşanan kriz ya da sorunları 

öğrenme ve gelişme için bir fırsat olarak değerlendirebilmek, 

• Aile için geçerli olan istendik davranış biçimlerini ifade eden açık ve net kurallara, 

inançlara ve değerlere sahip olmak, 

• Geleceği planlamak, yaşamın getirilerine uyum sağlamak ve bunlarla başa çıkmak 

için aile içi ve dışı kaynakların dengeli biçimde kullanılması. 
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Görüldüğü gibi, aile sisteminin işleyişine, bunu etkilernesi söz konusu olabilecek aile içi 

destek kaynaklarının kullanımına, aile içi etkileşim ve paylaşım vb. faktörlere ilişkin 

özellikler ve bunlarla ilgili olası sorunlar özürlü çocuklar ve ailelerine sunulacak 

hizmetler açısından önemli görülmektedir. Buradan hareketle, özürlü çocuğa sahip aile 

üyelerinin ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara 

ilişkin algılamalarını belirlemeye dönük araştırmaların önemli olabileceği düşünülebilir. 

1. 6. İlgili Araştırmalar 

Anne-babaların özürlü çocukları ve ailenin diğer bireyleriyle ilgili problemlerine çözüm 

getirmek amacıyla sunulan hizmetlerin başarısı için çocuk ve ailenin ayrıntı olarak 

değerlendirilmesi önemli görülmektedir (Sucuoğlu, 1995). Bu amaçla, özürlü çocuk 

ailelerine yönelik çeşitli araştırmaların yapıldığı görülmektedir. 

Floyd ve Zmich (1991) 6-18 yaş arasında, orta ve ileri düzeyde zihinsel özrü olan 

çocukların _anne-babalarının evlilik ilişkilerini ve anne-baba olarak birlikte çalışma 

yeterliliklerini değerlendirmiş ve zihin özürlü çocukların anne-babalarını bu açılardan 

normal gelişim gösteren çocukların anne-babalarıyla karşılaştırmıştıq Çalışmada zihin 

özürlü çocuk anne-babalarının normal gelişim gösteren çocukların anne-babalarına 

kıyasla anlamlı biçimde olumsuz etkileşim gösterdiği gözlenmişti~~ Ayrıca, eşierin 

birbirleriyle olumsuz etkileşimlerinin anne-baba çocuk etkileşirnindeki olumsuzluklar 

açısından önemli bir yordayıcı özellik olarak göze çarptığı belirtilmektedir. Araştırmada 

elde edilen bulgulara göre, anne-babaların evliliklerindeki uyum ve anne-baba olarak 

birlikte çalışma konusundaki yeterlikleri, hem kendileri hem de özürlü çocuklarının 

gereksinimlerinin karşılanması açısından önemli görülmektedir. 

Dyson ( 1993) değişik özür gruplarından 5-11 yaş arasındaki özürlü çocukların anne

babalarının stres düzeylerini,,_yaşanan stresin kalıcılığını ve aile işleyişini iki farklı 

zamanda (iki yıl arayla) incelemiş ve özürlü çocukların anne-babalarını normal gelişim 

gösteren çocukların anne-babalarıyla karşılaştırmıştmı Yaşanan stresin kalıcılığı 

açısından ve aile sisteminin işleyişinde görülen düşük düzeyde tutarlılık açısından 

özürlü çocuk anne-babalarıyla normal gelişim gösteren çocukların anne-babalan 

/.:)"1~_:_..._,:. ' ,, ,, 
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arasında fark görülmemiştir. Ancak, çalışmanın her iki aşamasında da özürlü çocuk 

anne-babalarının normal gelişim gösteren çocukların anne-babalarına kıyasla daha 

yüksek düzeyde stres yaşadığı belirtilmektedir. Dyson' a ( 1993) göre, özürlü çocuğa 

sahip ailelerde aile sisteminin işleyişine ve bu sistemin doğasına ilişkin araştırmalara 

gereksinim duyulmaktadır. 

Beckman (1991), 18 ay ve 6 yaş arasında bulunan, özürlü ve özürlü olmayan 

çocukların, anne-babaları üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışmaya 54 anne ve 54 

baba katılmıştır. Çalışmaya katılan anne-babaların yarısının çocuğunun özürlü olduğu, 

diğer yarısının çocuklarının ise, normal gelişim gösterdiği belirtilmektedir. Anne

babalada yapılan görüşmelerin sonucunda annelerin babalardan daha yüksek düzeyde 

stres yaşadığı, çocuğu özürlü olan anne-babaların normal gelişim gösteren çocukların 

anne-babalarına kıyasla çocukların bakırnma yönelik daha fazla gereksinimleri olduğu 

ve daha yüksek düzeyde stres yaşadıkları anlaşılmıştır. Ayrıca, araştırma sonuçlarına 

göre, informal destek annelerin ve babaların stres düzeyini azaltmakta, artan bakım 

gereksinimleri ise, annelerin stres düzeyini artırmaktadır. 

Bak er, Landen ve Kas hi ma ( 1991 ), zihin özürlü çocuk anne-babalarına öğretme 

becerilerini kazandırmak amacıyla hazırlanan aile eğitimi programlarının anne-habalara 

psikolojik yararlar sağlayıp sağlamadığını ya da bu tür programlara katılmanın çocuk 

yetiştirme sorumluluğunu ve yükünü artırarak anne-babaların bundan dolayı bir takım 

sıkıntılar yaşayıp yaşamaclığını belirlemeye çalışmıştır. Bunun için, bir anne-baba 

eğitimi programı hazırlanarak zihinsel özürlü çocuğa sahip 49 aileye uygulanmıştır. 

Aileler program uygulanmadan önce ve sonra çeşitli açılardan değerlendirilmiştir. 

Çalışma sonuçlarına göre, anne-babaların programdan yüksek düzeyde memnuniyet 

ifade ettikleri, bunun yanında, depresyon belirtilerinde, anne-baba ve ailelere ilişkin 

problemlerde, ailelerin stres düzeylerinde ve adaptasyon sorunlarında az da olsa 

istatistiksel açıdan azalma olduğu gözlenmiştir. 

Dunst ve Trivette (1988) sosyal desteğin özürlü çocuk, anne-baba ve aile üzerindeki 

etkilerini belirlemek, sosyal destek ile aile sisteminin işleyişi arasındaki ilişkileri 

sistematik biçimde değerlendirebilmek amacıyla sekiz araştırınayı içeren, enlemesine 
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kesitsel araştırma modeline dayalı bir çalışma yapmıştır. Araştırmaya bir erken eğitim 

programına devam eden zihin özürlü, fiziksel özürlü ve gelişimsel gerilik risk grubunda 

bulunan çocukların anne-babaları katılmıştır. Bulgular, aile sisteminin işleyişiyle sosyal 

desteğin ilişkili olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre, sosyal destek 

kişisel sağlık ve mutluluk üzerinde iyileştirİcİ bir etkiye sahiptir; ayrıca, özürlü çocuğa 

uyum sürecini de kolaylaştırmaktadır. Sosyal destek kişisel sağlık ve mutluluk üzerinde 

olduğu kadar bir bütün olarak aile sisteminin işleyişi üzerinde de olumlu etkiye sahiptir. 

Araştırma bulgularına dayalı olarak, özellikle informal sosyal destek ve aile içi sosyal 

desteğin anne-baba ve çocuk üzerindeki olumlu etkilerinin önemi vurgulanmaktadır. 

Ailelerin çeşitli özelliklerinin değerlendirilmesinde önemli görülen kavramlardan biri de 

aile direncidir. Mc Cubbin, Mc Cubbin ve Thompson, (1987) aile direncinin ailenin 

içsel dayanıklılığı, esnekliği, ne kadar sağlam temellere dayandığı, yaşam zorlukları ve 

stres yaratan durumların ne kadar kontrol altına alınabildiği ve nasıl üstesinden 

gelindiği, bunun yanında, yaşam olaylarının getirileri karşısında pasif roller yerine aktif 

uyum çabalarının ne kadar sergilendİğİ ile ilgili olduğunu belirtmektedir. Olsen ve 

Marshall'ın (1999) yaptığı araştırmada özürlü çocuğa sahip anne-babaların direnç 

düzeyleri belirlenmeye çalışılmış ve anne-babaların direnç düzeyleri ile, iletişim 

biçimleri ve aldıkları aile içi sosyal destek arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya 

otistik, gelişimsel gerilik gösteren, down sendromlu ve diğer zihinsel özürlü çocukların 

yanısıra görme özürlü, işitme özürlü gibi değişik özür gruplarında yer alan çocukların 

anne-babaları katılmıştır. Çalışmaya katılan 54 çiftin (1 08 anne-babanın) 0-6 yaş 

arasında bulunan özürlü çocuklarının tümünün erken özel eğitim hizmetlerinden 

yararlandığı belirtilmiştir. Bulgular, aile içi sosyal desteğin anne-babaların direnç 

düzeyini yerdayıcı özellikte olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre, eşler 

arasında olumsuz etkileşime neden olacak şekilde kışkırtıcı iletişim biçimini 

kullanmanın annelerio gösterdiği direnç düzeyi ile negatif ilişki içinde olduğu 

gözlenmiştir. Bunun yanında, çalışmada demografik değişkenlerle anne-babaların 

direnç düzeyleri arasındaki ilişki de belirlenmeye çalışılmıştır. Ailenin gelir düzeyinin 

babaların direnç düzeyiyle olumlu ilişki içinde olduğu belirtilmektedir. 
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Trivette ve Dunst (1992), yaptıkları araştırmada zihin özürlü, fiziksel özürlü ve 

gelişimsel risk grubunda bulunan toplam 88 çocuğun annesinin ailelerindeki rolleri 

benimsernesi ve sosyal destek alma biçimleriyle bunların iyileştirİcİ etkilerini 

belirlemeye çalışmıştır. Enlemesine kesitsel araştırma modeli ile yapılan çalışmaya 

katılan annelerin ve çocuklarının bir erken eğitim programına devam ettiği 

belirtilmektedir. Çalışmada her anne araştırmanın amaçlarıyla ilgili dört ölçü aracına 

yanıt vermiştir. Bulgulara göre, rollerin yoğunluğu ve rol memnuniyetinin, bunun 

yanısıra, yararlanılan sosyal desteğin çocukların yaşıyla ya da gelişim düzeyiyle ilişkili 

olmadığı; rollerin yoğunluğunun annelerin iş durumuna, evlilik ve annelikle ilgili 

durumlarına göre farklılaştığı; rol memnuniyetinin evlilik durumu ve iş durumuna göre 

farklılaşmadığı; yararlanılan sosyal desteğin evlilik durumuna göre farklılaştığı fakat iş 

durumuna göre farklılaşmadığı; aile içi ve aile dışı sosyal desteğin anne-baba ve aile 

sisteminin işleyişi üzerinde diğer etkili faktörlere kıyasla iyileştirİcİ etkisinin daha fazla 

olduğu belirtilmektedir. 

Tüm bu araştırmaların, ailelere sunulan hizmetlerin daha etkili duruma getirilebilmesine 

katkıda bulunacak özellikte olduğu söylenebilir. Baker ve diğerleri (1991) ailenin zihin 

özürlü çocuğa uyumunun kolaylaştırılması ve anne-babaların evlilik ilişkilerindeki 

hoşnutluk düzeyinin artırılmasıyla, bunların yanısıra, aile bireylerinin stres düzeylerinin 

ve aile eğitimi çalışmalarında başarısızlığa neden olabilecek diğer psikolojik faktörlerin 

azaltılmasıyla, aile eğitimi programlarının başarısının artırılabileceğini belirtmektedir. 

Buradan hareketle, özürlü çocuğa sahip aile üyelerinin ailelerindeki dayanışma ve 

paylaşıma, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılamalarıyla ilgili verilerin 

de özürlü çocuk ailelerine yönelik programların geliştirilmesinde önemli olabileceği 

düşünülmektedir. 

1. 7. Problem 

Anne-babaların ve ailelerin özelliklerinin içinde yaşadıkları kültürden etkilenmesi ve bu 

özelliklerin ailelere sağlanan destekle ilişkili olarak farklılaşabileceği göz önüne 

alındığında; özürlü çocukların anne-babalarının ve ailelerinin özelliklerini belirlemeye 
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yönelik çalışmalar Türkiye' deki özürlü çocuk anne-babaları hakkında bilgi vermesi 

açısından çok önemli görülmektedir (Sucuoğlu, 1997). 

Türkiye'de özürlü çocuğu olan anne-babaların özelliklerini belirlemeye yönelik 

araştırmalara bakıldığında; özürlü çocuk anne-babalarının kaygı düzeyleri (Akkök, 

1989), özürlü çocuğu olan anne-babaların gereksinimlerinin belirlenmesi (Evcİmen, 

1996; Sucuoğlu, 1995), anne-babaların durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri ile zihin 

engelli çocuğun kişisel uyum düzeyi arasındaki ilişkiler (Ulaşanel, 1994), zihin özrü 

olan çocukların annelerine yönelik grup rehberliğinin tutum değişimi açısından etkililiği 

(Dikici, 1990), anne-babaların özel eğitim okullarını algılama biçimleri (Sucuouğlu, 

1991), zihin özürlü çocukların ailelerinde depresyon ve kaygı araştırması (Kozacıoğlu 

ve Ekberzade, 1994), normal çocuğu olan anne-babalar ile zihin özürlü çocuğu olan 

anne-babaların zihinsel özre karşı tutumları (Fırat, 1994), otistik çocukların ve 

öğretilebilir zihin özürlü çocukların anne-babalarının kaygı düzeyleri (Kuloğlu-Aksaz, 

1990), eğitilebilir zihin özürlü çocukların anne-babalarının eğitiminin, anne-baba ve 

çocuk üzerindeki etkileri (Özgür, 1993), öğretilebilir zihin özürlü çocuklarıniailelerinin 

karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi (Ergenekon, 1996), otistik çocuğu olan anne

babaların evlilik uyumları (Gündoğdu, 1 995), zihin özürlü bireye sahip ailelerin 

yaşadığı stresörler (lşıkhan, Şahin, Güner ve Ergüz, 2001 ), zihin özürlü ve işitme 

engelli çocuğu olan anne ve babaların algıladıkları stres ve sosyal destek düzeylerinin 

incelenmesi (Kaner, 2001), 0-6 yaş özürlü olan ve olmayan çocuğa sahip anneterin 

yalnızlık düzeylerinin karşılaştırılması (Fırat ve Yamaç, 2001), zihin özürlü bireye sahip 

ailelerin· benlik saygıları (lşıkhan, Şahin ve Ergüz, 2001) gibi konularda araştırmaların 

yapıldığı görülmektedir. 

Özürlü çocuğa sahip ailelerin stres düzeyi, aldıkları sosyal destek, aile içi iletişim 

biçimleri, direnç düzeyi gibi aile sisteminin işleyişine, aile içi etkileşim ve ilişkilere 

yönelik araştırmalar bulunmaktadır. Ancak, özürlü çocuk anne-babalarının ailelerindeki 

dayanışma ve paytaşıma ilişkin, bunun yanısıra, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara 

ilişkin algılama düzeylerini belirlemeye yönelik bir araştırmaya rastlanmamıştır. 
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Bütün bu sonuçlar, zihin özürlü çocuk anne-babalarının ailelerindeki dayanışma ve 

paylaşıma; ayrıca, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeylerinin ve 

bu düzeyierin demografik değişkenlerle arasındaki ilişkilerin belirlenmesi gereksinimini 

ortaya çıkarmaktadır. Araştırma konusu bu gereksinimden kaynaklanmıştır. 

1. 8. Amaçlar 

Bu araştırmanın amacı, zihin özürlü çocuk annelerinin (a) ailelerindeki dayanışma ve 

paytaşıma ilişkin algılama düzeylerini, (b) ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin 

algılama düzeylerini ortaya koymaktır. Ayrıca, bu düzeyler ile annelerin, ailelerinin ve 

zihin özürlü çocuklarının demografik özellikleri arasında ilişki olup olmadığını 

belirlemektir. Bu amaçla, aşağıda yer alan sorulara yanıt aranmıştır: 

ı. Zihin özürlü çocuk anne! erinin: 

(a) Ailelerindeki dayanışma ve paytaşıma ilişkin algılama düzeyleri nedir? 

(b) Ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri nedir? 

2. Zihin özürlü çocuk ailelerinin demografik özellikleri ile annelerin: (a) ailelerindeki 

dayanışma ve paytaşıma ilişkin algılama düzeyleri arasında, (b) ailelerindeki 

sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki var mıdır? 

2. ı. Ailenin gelir düzeyi ile zihin özürlü çocuk annelerinin: 

(a) Ailelerindeki dayanışma ve paytaşıma ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki var 

mıdır? 

(b) Ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki var 

mıdır? 

2. 2. Ailedeki çocuk sayısı ile zihin özürlü çocuk annelerinin: 

(a) Ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki var 

mıdır? 

(b) Ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki var 

mıdır? 
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3. Zihin özürlü çocuk annelerinin demografik özellikleri ile: (a) ailelerindeki dayanışma 

ve paylaşıma ilişkin algılama düzeyleri arasında, (b) ailele~indeki sorumluluk ve 

sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki var mıdır? 

3. 1. Zihin özürlü çocuk annelerinin yaşları ile: 

(a) Ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki var 

mıdır? 

(b) Ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki var 

mıdır? 

3. 2. Zihin özürlü çocuk annelerinin iş durumları ile: 

(a) Ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki var 

mıdır? 

(b) Ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki var 

mıdır? 

3. 3. Zihin özürlü çocuk annelerinin eğitim düzeyleri ile: 

(a) Ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki var 

mıdır? 

(b) Ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki var 

mıdır? 

4. Zihin özürlü çocuklarının demografik özellikleri ile annelerin: (a) ailelerindeki 

dayanışma ve paylaşıma ilişkin algılama düzeyleri arasında, (b) ailelerindeki 

sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki var mıdır? 

4. 1. Zihin özürlü çocuklarının yaşları ile annelerin: 

(a) Ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki var 

mıdır? 

(b) Ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki var 

mıdır? 

4. 2. Zihin özürlü çocuklarının cinsiyetleri ile annelerin: 

(a) Ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki var 

mıdır? 
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(b) Ailelerindeki sorumlu_luk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki var 

mıdır? 

4. 3. Zihin özürlü çocuklarının eğitim aldığı süre ile annelerin: 

(a) Ailelerindeki dayanışma ve paytaşıma ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki var 

mıdır? 

(b) Ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki var 

mıdır? 

1. 9. Önem 

Zihin özürlü çocuk anne-babalarının ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin; 

bunun yanısıra, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeylerini 

belirlemeye yönelik araştırmaların bulunmaması, konunun tartışmaya açılması 

bakımından önemli sayılabilir. Ayrıca, araştırmanın zihin özürlü çocuk anne-babalarına 

ve ailelerine yönelik ileri araştırmalara ışık tutması açısından önemli olabileceği 

düşünülmektedir. 

1. 10. Sınırlılıklar 

Araştırma, 

1. 2000-2001 Öğretim Yılı'nda Eskişehir ili merkezinde bulunan Uluönder Eğitim 

Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi, Özel Eylül Zihinsel Engeliiter Rehabilitasyon 

Merkezi, Umut ve Umut Yolu Zihinsel Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezi ve 

Engelliler Entegre Yüksek Okulu Zihin Engelliler Birimi'ne devam eden zihin özürlü 

öğrencilerin anneleriyle sınırlıdır. 

2. Aile Özellikleri Ölçeği ve Demografik Özellikleri Belirleme Formundan elde edilen 

verilerle sınırlıdır. 



28 

1. ll. Tanımlar 

Ailedeki Dayanışma ve Paylaşımı Algılama Düzeyi: Zihin özürlü çocuk annelerinin Aile 

Özellikleri Ölçeği'nin "Ailede Dayanışma ve Paylaşım" alt testinden aldıkları puandır. 

Ailedeki Sorumluluk ve Sorunları Algılama Düzeyi: Zihin özürlü çocuk annelerinin Aile 

Özellikleri Ölçeği'nin "Ailenin Sorumlulukları ve Sorunları" alt testinden aldıkları 

puan dır. 

Demografik Özellikler: Bu araştırmada; annelere ilişkin olarak, annelerio yaşları, eğitim 

düzeyleri ve iş durumları, aileye ilişkin olarak, ailedeki çocuk sayısı ve ailenin gelir 

düzeyi, çocuklara ilişkin olarak, zihin özürlü çocukların yaşları, cinsiyetleri ve bir hafta 

boyunca eğitim aldıkları toplam süre demografik özellikler kapsamında ele alınmıştır. 



2. YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve toplanan 

verilerin çözümlenmesinde yararlanılan istatistiksel teknikler açıklanmıştır. 

2. 1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma, durum saptamaya dönük betimsel bir çalışma; aynı zamanda, değişkenler 

arasında ilişki aramaya yönelik bağıntısal bir araştırmadır. Bağıntısal araştırmalarda, iki 

ya da daha fazla değişkenin aralarında bir ilişki olup olmadığı; bir ilişki bulunması 

durumunda ise, bu ilişkinin ne düzeyde olduğu incelenir. İki değişken arasındaki ilişki, 

biri arttığında diğerinin de artması şeklinde olabileceği gibi; biri arttığında diğerinin 

azalması şeklinde de olabilir (Kırcaali-İftar, 2000b ). 

Bu araştırmada, öncelikle zihin özürlü Çocuk annelerinin aile özelliklerine ilişkin 

algılamaları betimlenmiş; daha sonra, annelerin, ailelerinin ve zihin özürlü çocuklarının 

demografik özellikleriyle aile özelliklerine ilişkin algılamaları arasında ilişki olup 

olmadığı incelenmiştir. 

2. 2. Evren ve Örneklem 

2000-2001 Öğretim Yılı'nda Eskişehir ili merkezinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu'na bağlı bir resmi, dört özel rehabilitasyon merkezi, Milli Eğitim 

Bakanlığı'na bağlı iki özel eğitim okulu ile ilköğretim okulları bünyesinde 16 alt özel 

sınıf ve Anadolu Üniversitesi'ne bağlı üç özel eğitim birimi zihin özürlülere hizmet 

vermektedir. Bu kurumlardan, öğrencilerinin yaşları ile sayıları birbirine benzeyen ve 

çalışmanın kurumlarında yapılmasına izin veren dördü araştırma kapsamına alınmıştır. 

Buna göre, araştırmanın evrenini, Eskişehir ili merkezinde zihin özürlülere hizmet veren 

Uluönder Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi, Özel Eylül Zihinsel Engelliler 
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Rehabilitasyon Merkezi, Umut ve Umut Yolu Zihinsel Özürlüler Özel Rehabilitasyon 

Merkezi ve Engeliiter Entegre Yüksekokulu Zihin Engeliler Birimi'ne devam eden 

öğrencilerin anneleri oluşturmaktadır. Araştırma, Türkiye' de ailenin işleyişi ile ilgili 

roBerin büyük ölçüde anneler tarafından üstlenildiği düşüncesiyle, bunun yanısıra, veri 

toplama aracındaki soruların yanıtlanması sırasında anne-babaların birbirlerini 

etkileyebilecekleri endişesi nedeniyle sadece annelerle yürütülmüştür. 

Araştırmanın evrenini oluşturan kurumların yöneticilerinden alınan bilgilere göre, 2000-

2001 Öğretim Yılı'nda Uluönder Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'nde 43, 

Özel Eylül Zihinsel Engeliiter Rehabilitasyon Merkezi'nde 70, Umut ve Umut Yolu 

Zihinsel Özürlüler Özel Rehabilitasyon Merkezi'nde 112 ve Engeliiter Entegre 

Yüksekokulu Zihin Engeliler Birimi'nde 18 olmak üzere toplam 243 zihin özürlü 

öğrenci düzenli olarak kurumlarına devam ederek eğitim ve rehabilitasyon 

hizmetlerinden yararlanmaktadır. Araştırmada yer alacak zihin özürlü çocuk annelerinin 

belirlenmesi amacıyla kurum idarecileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sözü geçen 

dört özel eğitim kurumundaki öğrencilerin tümünün annelerinin araştırma grubuna dahil 

edilmesine karar verilmiş, örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Buna göre, araştırma 

grubunu 243 anne oluşturmuştur. 

Araştırmada gereksinim duyulan verilerin elde edilmesi amacıyla araştırma grubunu 

oluşturan annelerin tümüne çocuklarının öğretmenleri aracığıyla veri toplama aracı 

gönderilmiştir. Ancak, gönderilen 243 veri toplama aracından 209'u geri dönmüştür. 

Buna göre, geri dönüş oranı % 86'dır. Annelerin doldurduğu veri toplama araçlarının 

incelenmesi aşamasında 9 annenin veri toplama araçlarını yönergeler doğrultusunda 

doğru olarak yanıtlamadığı saptanmıştır. Dört annenin birden fazla özürlü çocuğa sahip 

olduğu, bir annenin zihin özürlü çocuğunun ise kaynaştırma öğrencisi olduğu 

anlaşılmıştır. Bu nedenlerle 14 anne araştırma dışı bırakılmış ve araştırma, 195 zihin 

özürlü çocuğun annesi ile, yani, araştırma grubunun %80'i ile tamamlanmıştır. 

Zihin özürlü çocuk ailelerinin demografik özelliklerini ve bunların dağılımını gösteren 

tablolar Ek1 'de sunulmaktadır. Araştırmada yer alan annelerin ailelerinin aylık gelir 

düzeyleri ile ligili ifadelere bakıldığında; en düşük aylık gelir miktarının 80.000.000 
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TL., en yüksek aylık gelir miktarının ise, 1.000.000.000 TL. olduğu; aylık gelir 

ortalamasının 262.000.000 TL olduğu; aylık gelir düzeylerinin 150.000.000 TL ile 

500.000.000 TL arasında yoğunlaştığı görülmektedir. Zihin özürlü çocuk annelerinin 

ailelerindeki toplam çocuk sayısına ilişkin soruya vermiş oldukları yanıtlar 

incelendiğinde, annelerin en az bir, en çok 6 çocuk sahibi olduğu anlaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan anneler arasında 1 O 1 kişinin iki, 48 kişinin üç, 28 kişinin bir, 1 O 

kişinin dört, 3 kişinin beş ve 3 kişinin toplam altı çocuğu bulunmaktadır. 

Zihin özürlü çocuk annelerinin çeşitli demografik özelliklerini ve bunların dağılımını 

gösteren tablolar Ek2'de sunulmaktadır. Buna göre, annelerin yaşlarının 30 ile 45 

arasında yoğunlaştığı; annelerin yaş ortalamasının 37 olduğu görülmektedir. Annelerin 

eğitim düzeyleri incelendiğinde ise, ilkokul mezunu olanlar, 118 kişiyle en büyük grubu 

oluşturmaktadır. Annelerden 34'ü lise mezunu, 22'si ortaokul mezunu, 13'ü 

üniversite/yüksekokul mezunudur. Beş anne okur-yazar olduğunu, iki anne ise, okuma

yazma bilmediğini ve hiç eğitim almadığını belirtmektedir. Annelerin iş durumlarını 

belirlemeye yönelik sorulara verilen yanıtıara göre, annelerin büyük bir çoğunluğu 

herhangi bir işte çalışmamaktadır. 

Annelerin zihin özürlü çocuklarına ilişkin çeşitli demografik özellikleri ve bunların 

dağılımını gösteren tablolar Ek3 'te sunulmaktadır. Buna göre, araştırmaya katılan 

annelerin zihin özürlü çocuklarının yaşları incelendiğinde, yaşı en küçük olan çocuğun 

2 yaşında olduğu, yaşı en büyük olanınsa, 30 yaşında olduğu görülmektedir. Zihin 

özürlü çocukların yaşlarının ortalamasının ise, ll olduğu belirlenmiştir. Zihin özürlü 

çocukların yaşları 4 ile 17 arasında yoğunlaşmaktadır. Toplam 195 zihin özürlü 

çocuktan 125'i erkek, 70'i ise kızdır. Annelerin zihin özürlü çocuklarının bir hafta 

boyunca eğitim hizmetlerinden yararlanma sürelerine ilişkin sorulan soruya dönük 

yanıtlarından en düşük eğitim saati sayısının bir saat, en yüksek eğitim saati sayısının 

ise, 50 saat olduğu anlaşılmıştır. Tüm çocukların eğitim hizmetlerinden yararlandıkları 

sürenin ortalaması ise haftada 17,5 saattir. 
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2. 3. Veriler ve Toplanması 

Araştırma sorularına yanıt aramak amacıyla, zihin özürlü çocuk annelerinin ailelerine 

ilişkin algılama düzeyleri ile ilgili veriler ile ailelerin, annelerin ve zihin özürlü 

çocuklarının demografik özelliklerine ilişkin verilere gereksinim duyulmuştur. Zihin 

özürlü çocuk annelerinin ailelerine ilişkin algılama düzeyleriyle ilgili veriler, "Aile 

Özellikleri Ölçeği" (Ek4) ile, anneler ve zihin özürlü çocukların demografik 

özelliklerine ilişkin veriler ise, "Demografik Özellikleri Belirleme Formu" (Ek5) ile 

toplanmıştır. 

2. 3. 1. Aile Özellikleri Ölçeği 

Aile Özellikleri Ölçeği; aile bireylerinin, ailelerinin özelliklerini algılama düzeylerini 

belirlemek amacıyla hazırlanmış bir ölçektir. Kırcaali-İftar (2001) tarafından 

geliştirilmiş ve geçerlik-güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin geçerlik-güvenirlik 

çalışmalarında, Temel Bileşenler (Principal Components) Analizi ve Yarimax 

Rotasyonu sonucunda iki faktör oluşmuştur. Birinci faktör varyansın %27'sini, ikinci 

faktör ise, %16'sını açıklamaktadır. Dolayısıyla, bu iki faktör varyansın toplam 

%43 'ünü açıklamaktadır. Birinci faktörde 15, ikinci faktörde dokuz madde yer almıştır; 

sekiz madde elenmiştir. Birinci faktörün oluşturduğu "Ailede Dayanışma ve Paylaşım" 

başlıklı alt testin iç tutarlılık katsayısı %90, ikinci faktörün oluşturduğu "Ailenin 

Sorumlulukları ve Sorunları" başlıklı alt testin iç tutarlılık katsayısı % 77' dir. Bu 

araştırma sırasında toplanan veriler ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının 

yapılması için de kullanılmıştır. 

Ölçek, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ölçeğin nasıl deldurulması 

gerektiğine ilişkin kısa bir açıklamadan oluşan kullanım yönergesi bulunmaktadır. Bu 

bölüm ölçeğin ilk sayfasında yer almaktadır. İkinci bölüm ise, "Ailede Dayanışma ve 

Paylaşım" ile "Ailenin Sorumlulukları ve Sorunları" adlı iki alt testten ve bu alt 

testlerde yer alan 24 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan 24 maddeden ilk 15 'i 

"Ailede Dayanışma ve Paylaşım" alt testi ile, son dokuz madde ise "Ailenin 

Sorumlulukları ve Sorunları" alt testi ile ilgilidir. 



33 

"Ailede Dayanışma ve Paylaşım" başlıklı ilk alt testte, aile bireylerinin ailelerindeki 

dayanışma ve paytaşıma ilişkin algılama düzeylerini belirlemeye dönük 13 olumlu, 2 

olumsuz toplam ı 5 madde yer almaktadır. Alt testteki soruları yanıdarken verilecek 

yanıtlar hiç doğru değil, pek doğru değil, biraz doğru, çok doğru seçeneklerinden oluşan 

Likert türü dörtlü dereeelerne biçimindedir. Alt testte yer alan olumlu maddeler için çok 

doğru seçeneği 3 puan, biraz doğru seçeneği 2 puan, pek doğru değil seçeneği ı puan, 

hiç doğru değil seçeneği ise O puan değeri taşımaktadır. Alt testin olumsuz olan 

sekizinci ve dokuzuncu maddelerinde ise, çok doğru. seçeneği O puan, biraz doğru 

seçeneği 1 puan, pek doğru değil seçeneği 2 puan, hiç doğru değil seçeneği ise, 3 puan 

değerindedir. Ölçeğin bu bölümünden alınacak puanın hesaplanması için aile üyesinin 

her bir maddeye dönük yanıtiarına bağlı olarak almış olduğu puanların toplamı 

belirlenmekte ve elde edilen değer alt testte yer alan madde sayısına (ı 5 madde) 

bölünmektedir. 

"Ailenin Sorumlulukları ve Sorunları" başlığını taşıyan ikinci alt testte, aile üyelerinin 

ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeylerini belirlemeye dönük 

toplam 9 olumsuz madde yer almaktadır. Alt testteki soruları yanıdarken verilecek 

cevaplar hiç doğru değil, pek doğru değil, biraz doğru, çok doğru seçeneklerinden 

oluşan Likert türü dörtlü dereeelerne biçimindedir. Alt testte yer alan maddelerde çok 

doğru seçeneği O puan, biraz doğru seçeneği ı puan, pek doğru değil seçeneği 2 puan, 

hiç doğru değil seçeneği ise 3 puan değeri taşımaktadır. Ölçeğin bu bölümünden 

alınacak puanın hesaplanması için aile üyesinin her bir maddeye dönük yanıtiarına bağlı 

olarak almış olduğu puanların toplamı belirlenmekte ve elde edilen değer alt testte yer 

alan madde sayısına (9 madde) bölünmektedir. 

Her iki alt testte de elde edilen puanların yüksek olması, olumlu algılamaya; düşük 

olması ise, olumsuz algılamaya işaret etmektedir. 

2. 3. 2. Demografik Özellikleri Belirleme Formu 

Demografik Özellikleri Belirleme Formu; annelerin, ailelerin ve zihin özürlü 

çocuklarının araştırma amaçlarına hizmet edecek özelliklerini belirlemek amacıyla 
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hazırlanmış bir bilgi toplama aracıdır. Form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde, formun nasıl doldurulacağına ilişkin kısa bir açıklsımadan oluşan kullanım 

yönergesi yer almaktadır. İkinci bölümde ise, araştırma grubunu oluşturan annelerio ve 

zihin özürlü çocuklarının demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer 

almıştır. Formda annelerio yaşları, eğitim düzeyleri, ev dışında herhangi bir işte çalışıp 

çalışmadıkları, sahip oldukları toplam çocuk sayısı ve ailenin gelir düzeyi, zihin özürlü 

çocuklarının yaşları, cinsiyetleri ve devam ettikleri eğitim kurumundan bir hafta 

boyunca eğitim hizmeti aldıkları süre ile ilgili bilgileri içeren toplam sekiz soru yer 

almaktadır. 

2. 3. 3. Veri Toplama Araçlarının Uygulanması 

Aile Özellikleri Ölçeği'nin ve Demografik Özellikleri Belirleme Formunun 

araştırmanın yürütüleceği kurumlarda bulunan öğrencilerin annelerine uygulanabilmesi 

için ilk olarak, gerekli izinler alınmıştır. 

Araştırmada gereksinim duyulan verilerin toplanmasında, veri toplama araçlarının zihin 

özürlü çocukların annelerine öğretmenleri aracılığıyla ulaştırılması yolu 

benimsenmiştir. Bu amaçla, veri toplama araçlarını oluşturan Aile Özellikleri Ölçeği ve 

Demografik Özellikleri Belirleme Formu kapalı bir zarfa konmuş, zarfın üzerine ölçeğin 

ve formun doldurulmasına yönelik açıklamalar içeren bir yönerge (Ek6) yapıştırılmıştır. 

Daha sonra, araştırmanın yürütüldüğü kurumlarda görev yapan öğretmenlerle ve/veya 

idarecilerle daha önce yapılan görüşmeler doğrultusunda her öğretmene çalıştığı öğrenci 

sayısı kadar kapalı zarf teslim edilmiş ve zihin özürlü öğrencilerinin annelerine zarfları 

ulaştırmaları istenmiştir. Veri toplama araçlarının teslim edildiği öğretmen ve 

idarecilere zarfların, teslim edildiği tarihten bir hafta sonra araştırmacı tarafından 

toplanacağı açıklanmıştır. Ancak, veri toplama araçlarının bulunduğu zarfların teslim 

edildiği tarihten bir hafta sonra, zihin özürlü öğrencilerin kurumlara devamsızlığı vb. 

nedenlerle annelerio tümüne ulaşılamadığı görülmüştür. Bunun üzerine, veri toplama 

araçlarının uygulandığı tarihlerde ulaşılamayan annelere de ulaşabilmek amacıyla, 

araştırmanın yürütüldüğü kurumlara verilerin toplanması için yaklaşık bir haftalık ek 
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süre verilmiştir. Bu sürenin sonunda, ulaşılabilen annelerden dönen zarflar toplanmış ve 

araştırma için gerekli verilerin toplanması süreci tamamlanmıştır. 

2. 4. Verilerin Çözümlenmesi 

Veri toplama süreci sonunda elde edilen 209 veri toplama aracından 9'unun yönergeler 

doğrultusunda doğru olarak doldurulmadığı, dört annenin birden fazla özürlü çocuğa 

sahip olduğu, bir annenin zihin özürlü çocuğunun kaynaştırma öğrencisi olduğu 

anlaşılmış, bunun üzerine, toplam ı4 veri toplama aracı araştırma dışı bırakılmıştır. 

Bunun ardından, ı95 anneye ait veri toplama aracında bulunan bilgiler, araştırma 

sorularına yanıt aramak amacıyla çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesi aşamasında 

Aile ,Özellikleri Ölçeğinde yer alan soruların tümünün yanıtianmadığı durumlarla 

karşılaşılmıştır. ı95 anneden ı2' si ı soruyu, ı anne de 3 soruyu yanıtsız bırakmıştır. 

Elde edilen verileri bilgisayara girmek amacıyla, her bir anne için veri toplama 

araçlarına ı 'den ı95'e kadar bir numara verilmiştir. Ayrıca, demografik özellikleri 

belirleme formunda yer alan soruların da her birine birer numara verilmiştir. 

Veri toplama araçlarının numaralandırılmasının ardından, zihin özürlü çocuk 

annelerinin Aile Özellikleri Ölçeği 'nin her iki alt testinden almış oldukları toplam 

puanlar ayrı ayrı hesaplanmıştır. Allnelerin aldığı puanların hesaplanması aşamasında, 

alt testlerde yer alan maddelerin tümünün cevaplanmadığı görülen durumlarda, 

annelerin yanıtlamış olduğu madde sayısı esas alınmıştır. Bir başka deyişle, annelerin 

alt testlerde yer alan maddelere dönük işaretlernelerden almış oldukları puanların 

toplamı, yanıtladıkları madde sayısına bölünerek alt testlerden alınan puanlar 

belirlenmiştir. Elde edilen puanlar, annelerin doldurduğu veri toplama araçlarına verilen 

numaralara uygun biçimde bilgisayara girilmiştir. 

Zihin özürlü çocuk annelerinin veri toplama araçlarında yer alan maddelere verdikleri 

yanıtlar, araştırmanın amacına yönelik soruların yanıtianmasına uygun olan istatistiksel 

yöntemler kullanılarak çözümlenmiştir. 
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Zihin özürlü çocuk annelerinin ailelerindeki dayanışma ve paytaşıma ilişkin algılama 

düzeyleri ile ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeylerinin 

belirlenmesi için aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerinden yararlanılmıştır. 

Zihin özürlü çocuk annelerinin yaşları, ailelerinin gelir düzeyi, ailelerindeki toplam 

çocuk sayısı, annelerin zihin özürlü çocuklarının yaşları ve çocukların devam ettiği 

kurumdan bir hafta boyunca eğitim aldığı süre ile ailelerindeki dayanışma ve paytaşıma 

ilişkin algılama' düzeyleri arasında, bunun yanısıra, ailelerindeki sorumluluk ve 

sorunlarına ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemek 

amacıyla Pearson r bağıntı testinden yararlanılmıştır. 

Zihin özürlü çocuk annelerinin eğitim düzeyleri ile ailelerindeki dayanışma ve 

paytaşıma ilişkin algılama düzeyleri, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin 

algılama düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla, tek yönlü 

varyans çözümlemesi yapılmıştır. 

Zihin özürlü çocuk annelerinin iş durumları ve zihin özürlü çocuklarının cinsiyetleri ile 

ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin algılama düzeyleri, ailelerindeki 

sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını 

belirlemek amacıyla, bağımsız gruplar arası "t" testi uygulanmıştır. 

Araştırma verilerinin istatistiksel çözümlemelerinde "SPSS 10.0 for Windows" paket 

programı kullanılmıştır.. Araştırmada yapılan tüm istatistiksel çözümlemelerde 

anlamlılık düzeyi 0,05 olarak benimsenmiştir. 



3. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, araştırmanın amacına dönük soruların yanıtlanması için toplanan verilerin, 

kullanılan çeşitli istatistiksel yöntemlerle çözümlenmesinden elde edilen bulgulara yer 

verilmiştir. Bulguların sunulmasında, araştırmanın "Amaçlar" başlığı altında yer alan 

sorular sırası ile ele alınmıştır. 

3. 1. Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin Ailelerincieki Dayanışma ve Paylaşıma, 

Ailelerindeki Sorumluluk ve Sorunlara İlişkin Algılama Düzeyleri 

Bu araştırmada yanıtı aranan ilk soru, (a) zihin özürlü çocuk annelerinin ailelerindeki 

dayanışma ve paylaşıma ilişkin, (b) ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin 

algılamalarının ne düzeyde olduğudur. 

Bu soruyu yanıtlamak için annelerin Aile Özellikleri Ölçeği'nin "Ailede Dayanışma ve 

Paylaşım" ve "Ailenin Sorumlulukları ve Sorunları" alt testlerinden elde edilen 

puanların aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Her iki alt teste 

de puanların düşük olması olumsuz algılamaya, puanların yüksek olması ise, olumlu 

algılamaya işaret etmektedir. 

3. 1. 1. Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin Ailelerindeki Dayanışma ve Paytaşıma 

İlişkin Algılama Düzeyleri 

Aile Özellikleri Ölçeği'nin Ailede Dayanışma ve Paylaşım alt testinden alınabilecek en 

düşük puan O, alınabilecek en yüksek puan ise 3 'tür. Araştirmada zihin özürlü çocuk 

annelerinin ölçü aracının bu alt testinden aldıkları en düşük puanın 0,87, en yüksek 

puanın ise 3 olduğu görülmüştür. 



38 

Zihin özürlü çocuk annelerinin ailelerindeki dayanışma ve paytaşıma ilişkin algılama 

düzeyi puanlarının aritmetik ortalaması 2,56; standart sap.~~ değeri ise, 0,51 'dir. 

Annelerin ailelerindeki dayanışma ve paytaşıma ilişkin algılama düzeyi puanlarının 

aritmetik ortalamasının Ailede Dayanışma ve Paylaşım alt testinden alınabilecek en 

yüksek puana (3 puan) yakın olduğu görülmüştür. Buradan hareketle, zihin özürlü 

çocuk annelerinin ailelerindeki dayanışma ve paylaşımı algılama düzeylerinin yüksek 

olduğu söylenebilir. Alt testten alınan puanların yüksek olması, ailedeki dayanışma ve 

paytaşıma ilişkin algılamanın olumlu olması, yani, ailede dayanışma ve paylaşımın 

yoğun olarak yaşanınası anlamını taşımaktadır. 

Özürlü çocuklar ve aileleriyle ilgili alanyazın incelendiğinde, özürlü çocukların 

ailelerine yüklediği birtakım sorumluluklar ve yükler nedeniyle aile bireylerinin çeşitli 

sorunlar yaşadığı, bu sorunlara bağlı olarak da özürlü çocuğa sahip ailelerdeki evlilik 

ilişkilerinde ve aile içi etkileşirnde bir takım güçlüklerle karşıtaşıldığı ifade edilmektedir 

(Kroth ve Edge, 1997). Özürlü çocuğun varlığının ortaya çıkardığı sorunlar aile yapısını 

da etkilemekte ve değiştirmekte, bu da ailede kriziere neden olabilmektedir (Fırat, 

2000). Kendi içinde etkileşim gösteren ve sosyal bir sistem olan ailede özel 

gereksinimleri olan bir çocuğun varlığı, doğrudan ya da dalaylı olarak aile içi 

etkileşimin doğasını değiştirmekte ve ailenin yapısını bozmaktadır. Yaşanan sorunlara 

bağlı olarak, ailenin bütünlüğü zarar görmekte ve ailedeki birliktelik azalmaktadır 

(Gargiulo, 1985). Floyd ve Zmich (1991) orta ve ileri düzeyde zihin öz~ olan 

çocukların anne-babalarının evlilik ilişkilerini ve anne-baba olarak birlikte çalışma 

yeterliliklerini değerlendirdİğİ araştırmasında, zihin özürlü çocuk anne-babalarının 

olumsuz etkileşim davranışları gösterdiğini gözlemiştir. 

Özürlü çocuk aileleriyle ilgili bu görüş ve araştırma bulguları, zihin özürlü çocuk 

annelerinin ailelerindeki dayanışma ve paylaşımı algılama düzeylerinin düşük 

olabileceği beklentisini ortaya çıkarmaktadır. Ancak, bu araştırmada elde edilen bulgu 

zihin özürlü çocuk annelerinin ailelerindeki dayanışma ve paylaşımı algılama 

düzeylerinin düşük olabileceği beklentisini doğrulamamıştır. 
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Araştırma bulgularının alanyazında ifade edilen görüş ve bulguları doğrularnamasının 

nedeni, Türk ailelerinin kültürel özellikleriyle ilişkili olabilir. Koptagel-İlal (1995), 

Türkiye'de kadının aile içindeki etkinliğinin hiçbir zaman az olmadığını; ancak, ailede 

erkeklerin üstlendiği rollere kıyasla kadının konumunun ya da rolünün daha pasif 

olduğunu, kadının özellikle dış sosyal ilişkilerdeki rolleri bakımından geri plana 

itildiğini belirtmektedir. Kırcaali-İftar ( 1997b) Türkiye' de toplumun altyapısının 

özelliklerinin, kurumlarının kadınları, özellikle de özürlü çocuk annelerini yeterince 

desteklemediğini belirtmektedir. Türk aile yapısının kültürel özellikleriyle ilişkili 

olarak, annelerin ailenin işleyişiyle ilgili rollerin büyük bir kısmını, anneliğin gereği 

olarak üstlendiği ve bu durumu kabullendiği; dolayısıyla, ailelerindeki dayanışma ve 

paylaşıma ilişkin beklentilerinin düşük olabileceği düşünülebilir. Ailelerindeki 

dayanışma ve paylaşıma ilişkin beklentilerinin düşük olması nedeniyle, zihin özürlü 

çocuk annelerinin ailelerindeki dayanışma ve paylaşımı algılama düzeylerinin yüksek 

olduğu düşünülebilir. 

Bu araştırmanın bulgularının alanyazında ifade edilen görüş ve bulgularla çelişkili 

olmasının bir diğer nedeni, araştırmada kullanılan veri toplama aracıyla ilişkili olabilir. 

Araştırmada annelerin kendilerinin yanıtlaması gereken bir veri toplama aracı 

kullanılmıştır. Zihin özürlü çocuk anneleri Türk aile yapısının kültürel özellikleriyle de 

ilişkili olarak, aile dışından kişilere aile içi etkileşimleri hakkında ve bu kapsamda, 

ailelerindeki dayanışma ve paylaşım hakkında gerçek bilgileri vermeme eğilimi 

göstermiş olabilirler. Dolayısıyla, annelerin, araştırmada kullanılan aile özellikleri 

ölçeğini yeterince samimi biçimde yanıdamamış olabilecekleri düşünülebilir. Akkök 

(1989) ailelerin genellikle kendilerine ve özürlü çocuklarına ilişkin ölçekleri 

cevaplandırmada gönülsüz olabildiğini belirtmektedir. Floyd ve Zmich (1991) yaptıkları 

araştırmada zihin özürlü çocukların anne-babalarının evlilik ilişkilerini ve anne-baba 

olarak birlikte çalışma yeterliliklerini değerlendirmek amacıyla, hem anne-babaların 

kendilerinin yanıdadığı veri toplama araçlarını hem de video kayıt yöntemini 

kullanmıştır. Anne-babaların kendilerinin yanıdadığı veri toplama araçlarından elde 

edilen verilere göre, anne-babaların olumsuz etkileşim göstermedİğİ sonucu ortaya 

çıkarken, video kayıt yöntemiyle elde edilen veriler anne-babaların olumsuz etkileşim 

davranışları sergilediği sonucunu ortaya koymaktadır. Buradan hareketle, bu 
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araştırmada yer alan annelerin de araştırmada kullanılan veri toplama aracını yeterince 

samimi biçimde yanıtlamamış olabilecekleri düşünülebilir. 

3. 1. 2. Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin Ailelerindeki Sorumluluk ve Sorunlara 

İlişkin Algılama Düzeyleri 

Aile Özellikleri Ölçeği'nin Ailenin Sorumlulukları ve Sorunları alt testinden 

alınabilecek en düşük puan O, alınabilecek en yüksek puan ise, 3 'tür. Araştırmada zihin 

özürlü çocuk annelerinin ölçü aracının bu alt testinden aldıkları en düşük puanın O, en 

yüksek puanın ise, 3 olduğu görülmüştür. 

Zihin özürlü çocuk annelerinin ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama 

düzeyi puanlarının aritmetik ortalaması 1,41; standart sapma değeri ise 0,67'dir. Ailenin 

Sorumlulukları ve Sorunları alt testinden alınan puanların düşük olması, ailenin 

sorumluluk ve sorunlarına ilişkin algılamanın olumsuz olması, yani ailenin sorumluluk 

ve sorunlarının çok olması anlamını taşımaktadır. Buradan hareketle, zihin özürlü çocuk 

annelerinin ailelerindeki sorumluluk ve sorunları algılama düzeylerinin düşük olduğu ve 

annelerin, ailelerinin sorumluluk ve sorunlarına ilişkin algılamalarının olumsuz nitelikte 

olduğu düşünülebilir. 

Özürlü çocuklar ve ailelerini konu edinen alanyazında özürlü çocuğa sahip aile 

üyelerinin, çocuğun özrünün neden olduğu bazı sorunlarla karşılaştığı, özürlü çocuğun 

gereksinimlerinin karşıtanmasına yönelik çabaların anne-baba ve diğer aile üyelerinin 

sorumluluklarını artırdığı sıklıkla ifade edilmektedir (Gargiulo, 1985; Kırcaali-İftar, 

1997a; Kroth ve Edge, 1997; Sucuoğlu 1997). Özellikle annelerin, çocuğun özrüne 

bağlı olarak karşılaşılan sorunlar ve yüklenilen sorumluluklardan olumsuz biçimde 

etkilendiği belirtilmektedir (Beckman, 1991; Fırat ve Yamaç, 2001; Kozacıoğlu ve 

Ekberzade, 1994). 

Özürlü çocuk aileleriyle ilgili bu görüş ve araştırma bulguları zihin özürlü çocuk 

annelerinin ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılamalarının düşük; 

dolayısıyla, oiumsuz olabileceği beklentisini ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırmada elde 
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edilen bulgu da zihin özürlü çocuk annelerinin ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara 

ilişkin algılamalarının düşük düzeyde, olumsuz olabileceği beklentisine ilişkin bulguları 

destekler niteliktedir. 

Bu araştırmada zihin özürlü çocuk annelerinin ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara 

ilişkin algılama düzeylerinin düşük, olumsuz olması, Aile Özellikleri Ölçeği'nin 

"Ailenin Sorumlulukları ve Sorunları" adlı alt testindeki maddelerin tümünün olumsuz 

olmasından kaynaklanmış olabilir. Annelerin ölçeği yanıtlarken, hep "biraz doğru" ve 

"çok doğru" seçeneklerini işaretierne eğilimi göstermiş olabilecekleri düşünülebilir. 

3. 2. Zihin Özürlü Çocuk Ailelerinin Demografik Özellikleri ile Annelerin, 

Ailelerindeki Dayanışma ve Paylaşıma, Ailelerindeki Sorumluluk ve Sorunlara 

İlişkin Algilama Düzeyleri Arasındaki İlişkiler 

Araştırmada yanıtı aranan ikinci soru, zihin özürlü çocuk ailelerinin demografik 

özellikleri ile annelerin, ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin, ailelerindeki 

sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki olup olmadığıdır. 

Bu soruyu yanıtlamak için annelerio Aile Özellikleri Ölçeği'nin "Ailede Dayanışma ve 

Paylaşım" ve "Ailenin Sorumluluk ve Sorunları" alt testlerinden aldıkları puanlar ile 

çeşitli demografik değişkenler arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla 

Pearson r bağıntı testi kullanılmıştır. 

3. 2. 1. Ailenin Gelir Düzeyi ile Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin Ailelerindeki 

Dayanışma ve Paylaşıma İlişkin Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Uygulanan Pearson r bağıntı testi sonucunda, ailenin gelir düzeyi ile zihin özürlü çocuk 

annelerinin ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin algılama düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r = 0,102, sd = 185, p = 0,165). Bu 

bulguya göre, ailenin gelir düzeyinin, zihin özürlü çocuk annelerinin ailelerindeki 

dayanışma ve paylaşıma ilişkin algılama düzeylerini yardayıcı bir değişken olmadığı 

söylenebilir. 
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3. 2. 2. Ailenin Gelir Düzeyi ile Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin Ailelerindeki 

Sorumluluk ve Sorunlara İlişkin Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Uygulanan Pearson r bağıntı testi sonucunda, ailenin gelir düzeyi ile zihin özürlü çocuk 

annelerinin ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r = O, 131, sd = 185, p = 0,075). Bu 

bulguya göre, ailenin gelir düzeyinin, zihin özürlü çocuk annelerinin ailelerindeki 

sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeylerini yardayıcı bir değişken olmadığı 

söylenebilir. 

3. 2. 3. Ailedeki Çocuk Sayısı ile Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin Ailelerindeki 

Dayanışma ve Paylaşıma İlişkin Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Uygulanan Pearson r bağıntı testi sonucunda, ailedeki çocuk sayısı ile zihin özürlü 

çocuk annelerinin ailelerindeki dayanışma ve paytaşıma ilişkin algılama düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r = O, 132, sd = 191, p = 

0,067). Bu bulguya göre, ailedeki çocuk sayısının, zihin özürlü çocuk annelerinin 

ailelerindeki dayanışma ve paytaşıma ilişkin algılama düzeylerini yardayıcı bir değişken 

olmadığı söylenebilir. 

3. 2. 4. Ailedeki Çocuk Sayısı ile-Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin Ailelerindeki 

Sorumluluk ve Sorunlara İlişkin Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Uygulanan Pearson r bağıntı testi sonucunda, ailedeki çocuk sayısı ile zihin özürlü 

çocuk annelerinin ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r = O, 091, s d = 191, p = 

0,21 0). Bu bulgu ya göre, ailedeki çocuk sayısının, zihin özürlü çocuk annelerinin 

ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeylerini yardayıcı bir değişken 

olmadığı söylenebilir. 
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3. 3. Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin Demografik Özellikleri ile Ailelerindeki 

Dayanışma ve Paylaşıma, Ailelerindeki Sorumluluk ve Sorunlara İlişkin Algilama 

Düzeyleri Arasmdaki İlişkiler 

Araştırmada yanıtı aranan üçüncü soru, zihin özürlü çocuk annelerinin demografik 

özellikleri ile ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin, ailelerindeki sorumluluk ve 

sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki olup olmadığıdır. 

Bu soruyu yanıtlamak için annelerin Aile Özellikleri Ölçeği'nin "Ailede Dayanışma ve 

Paylaşım" ve "Ailenin Sorumluluk ve Sorunları" alt testlerinden aldıkları puanlar ile 

çeşitli demografik değişkenler arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla 

Pearson r bağıntı testi, tek yönlü varyans çözümlemesi ve bağımsız gruplar arası "t" 

testi kullanılmıştır. 

3. 3. 1. Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin Y aşiarı ile Ailelerindeki Dayanışma ve 

Paytaşıma İlişkin Algılama Düzeyleri Arasmdaki İlişki 

Uygulanan Pearson r bağıntı testi sonucunda, zihin özürlü çocuk annelerinin yaşları ile 

ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin algılama düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r = 0,096, sd = 187, p = 0,189). Bu bulguya 

göre, zihin özürlü çocuk annelerinin yaşlarının ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma 

ilişkin algılama düzeylerini yerdayıcı bir değişken olmadığı söylenebilir. 

3. 3. 2. Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin Yaşları ile Ailelerindeki Sorumluluk ve 

Sorunlara İlişkin Algilama Düzeyleri Arasmdaki ilişki 

Uygulanan Pearson r bağıntı testi sonucunda, zihin özürlü çocuk annelerinin yaşları ile 

ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r = 0,099, sd = 187, p = 0,176). Bu bulguya 

göre, zihin özürlü çocuk annelerinin yaşlarının ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara 

ilişkin algılama düzeylerini yerdayıcı bir değişken olmadığı söylenebilir. 
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3. 3. 3. Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin İş Durumları ile Ailelerindeki Dayamşma 

ve Paylaşıma İlişkin Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Zihin özürlü çocuk annelerinin iş durumları ile ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma 

ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bu duruma ilişkin 

değerler, Tablo ı' de sunulmaktadır. 

Tablo ı 

Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin İş Durumlarına Göre Ailelerindeki Dayanışma ve 

Paylaşıma İlişkin Algılama Düzeyi Puanlarının Aritmetik Ortalamaları, Standart 

Sapmaları ve "t" Değeri 

Gruplar 

Çalışan 

Anneler 

Çalışmayan 

Anneler 

Sayı 

(N) 

37 

ı56 

*sd = 191, p = 0,583 

Aritmetik 

Ortalama 

(X) 

2,5ı 

2,57 

Standart 

Sapma 

(SS) 

0,55 

0,50 

"t" 

Değeri 

(t) 

0,55* 

Tablo ı incelendiğinde, çalışmayan annelerin Aile Özellikleri Ölçeği'nin Ailede 

Dayanışma ve Paylaşım alt testinden almış oldukları puanların ortalamalarının çalışan 

annelerin almış olduğu puanların ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu farklılığın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla, iki grup ortalamaları 

arasında "t" testi uygulanmış ve grup ortalamaları arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir 

fark bulunmadığı saptanmıştır. Bu bulguya dayalı olarak, annelerin, iş durumlarının 

ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin algılama düzeylerini farklılaştıran bir 

değişken olmadığı söylenebilir. 
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3. 3. 4. Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin İş Durumları ile Ailelerindeki Sorumluluk 

ve Sorunlara İlişkin Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Zihin özürlü çocuk annelerinin iş durumları ile ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara 

ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bu duruma ilişkin 

değerler, Tablo 2'de sunulmaktadır. 

Tablo 2 

Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin İş Durumlarına Göre Ailelerindeki Sorumluluk ve 

Sorunlara İlişkin Algılama Düzeyi Puanlarının Aritmetik Ortalamaları, Standart 

Sapmaları ve "t" Değeri 

Gruplar 

Çalışan 

Anneler 

Çalışmayan 

Anneler 

Sayı 

(N) 

37 

156 

*sd = 191, p = 0,264 

Aritmetik 

Ortalama 

(X) 

1,30 

1,43 

Standart 

Sapma 

(SS) 

0,64 

0,68 

"t" 

Değeri 

(t) 

-1,12* 

Tablo 2 incelendiğinde, çalışmayan annelerio Aile Özellikleri Ölçeği'nin Ailenin 

Sorumluluk ve Sorunları alt testinden almış oldukları puanların ortalamalarının çalışan 

annelerio almış olduğu puanların ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Bu farklılığın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla, iki grup ortalamaları 

arasında t testi uygulanmış ve grup ortalamaları arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir 

fark bulunmadığı saptanmıştır. Bu bulguya dayalı olarak, annelerin, iş durumlarının 

ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeylerini farklılaştıran bir 

değişken olmadığı söylenebilir. 
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3. 3. 5. Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin Eğitim Püzeyleri ile Ailelerindeki 

Dayanışma ve Paylaşıma İlişkin Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Zihin özürlü çocuk annelerinin eğitim düzeyleri ile ailelerindeki dayanışma ve 

paytaşıma ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan çözümlerneye ilişkin değerler Tablo 3 'te sunulmaktadır. 

Tablo 3 

Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin Eğitim Düzeylerine Göre Ailelerindeki Dayanışma ve 

Paytaşıma İlişkin Algılama Düzeyi Puanlarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri 

Annelerio Eğitim Sayı Aritmetik Standart Minimum Maximum 

Düzeyi Ortalama Sapma 

(N) (X) (SS) 

Hiç yok 2 2,37 0,62 1,93 2,80 

Okur-yazar 5 2,44 0,66 1,40 3 

İlkokul Mezunu 118 2,54 0,53 0,87 3 

Ortaokul Mezunu 22 2,75 0,33 1,86 3 

Lise Mezunu 34 2,45 0,57 1,07 
..., 
.) 

Üniversite/Yüksekokul 13 2,71 0,27 2,06 
..., 
.) 

Mezunu 

Tablo 3 'te görüldüğü gibi, Aile Özellikleri Ölçeği 'nin Ailede Dayanışma ve Paylaşım 

Alt Testi' nden en yüksek puan ortalamasını 2, 7 5 puan ortalaması ile ortaokul 

(ilköğretim ikinci kademe) mezunu zihin özürlü çocuk anneleri elde etmiştir. Eğitim 

düzeyi üniversite/yüksekokul olan anneleri n puan ortalaması da (2,71) bu değere 

oldukça yakın görünmektedir. Bunların yanısıra, ilkokul mezunu olan annelerin puan 

ortalaması 2,54, lise mezunu olan annelerin puan ortalaması da 2,45 olarak 

belirlenmiştir. Sadece okuma-yazma bilen annelerin almış oldukları puanların 

ortalaması ise, 2,44 olarak belirlenmiştir ve lise mezunu olan annelerin puan 

ortalamasına oldukça yakındır. Okuma yazma bilmeyen ve hiç eğitim almamış zihin 
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özürlü çocuk annelerinin 2,37 puan ortalaması ile en düşük puan ortalamasını elde 

ettikleri görülmektedir. 

Zihin özürlü çocuk annelerinin puan ortalamaları arasındaki farkların istatistiksel olarak 

anlamlı olup olmadığını sınamak için grup ortalamaları arasında tek yönlü varyans 

çözümlemesi yapılmıştır. Çözümleme sonuçları Tablo 4'te sunulmaktadır. 

Tablo 4 

Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin Eğitim Düzeylerine Göre Ailelerindeki Dayanışma ve 

Paylaşıma İlişkin Algılama Düzeyi Puanlarının Varyans Çözümlemesi 

Varyans 

Kaynağı 

Gruplar arası 

Grup içi 

Toplam 

Kareler 

Toplamı 

(KT) 

1,68 

48,48 

50,15 

*sd = 193, p = 0,27 

Serbestlik 

Derecesi 

(sd) 

5 

188 

193 

Kareler 

Ortalaması 

(KO) 

0,34 

0,26 

F Değeri 

(F) 

1,32* 

Tablo 4 incelendiğinde, zihin özürlü çocuk annelerinin eğitim düzeyleriyle ailelerindeki 

dayanışma ve paylaşımı algılama düzeyleri arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir ilişki 

olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, annelerin ailelerindeki dayanışma ve paylaşım 

değişkenini algılamalarının eğitim düzeyine göre farklılaşmadığı görülmektedir. Bu 

bulguya dayalı olarak, annelerin eğitim düzeylerinin ailelerindeki dayanışma ve 

paylaşıma ilişkin algılama düzeylerini farklılaştıran bir değişken olmadığı söylenebilir. 
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3. 3. 6. Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin Eğitim Düzeyleri ile Ailelerindeki 

Sorumluluk ve Sorunlara İlişkin Algiiama Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Zihin özürlü çocuk annelerinin eğitim düzeyleri ile ailelerindeki sorumluluk ve 

sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan çözümlerneye ilişkin değerler Tablo 5'te sunulmaktadır. 

Tablo 5 

Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin Eğitim Düzeylerine Göre Ailelerindeki Sorumluluk ve 

Sorunlara İlişkin Algılama Düzeyi Puanlarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri 

Annelerin Eğitim Sayı Aritmetik Standart Minimum Maximum 

Düzeyi Ortalama Sapma 

(N) (X) (SS) 

Hiç yok 2 ı 1,26 0,11 1,89 

Okur-yazar 5 1,51 0,96 0,67 
,., 
.) 

İlkokul Mezunu 118 1,42 0,69 o 3 

Ortaokul Mezunu 22 1,54 0,54 0,33 2,78 

Lise Mezunu 34 1,28 0,56 0,11 2,67 

Üniversite/Yüksekokul 13 1,38 0,76 o 2,67 

Mezunu 

Tablo 5'te görüldüğü gibi, Aile Özellikleri Ölçeği'nin Ailenin Sorumluluk ve Sorunları 

Alt Testi'nden en yüksek puan ortalamasını 1,54 puan ortalaması ile ortaokul mezunu 

zihin özürlü çocuk anneleri almıştır. Eğitim düzeyi okur-yazar olmakla sınırlı olan 

annelerin puan ortalaması da (1,51) bu değere oldukça yakın görünmektedir. Bunların 

yanısıra, ilkokul mezunu olan annelerin puan ortalaması 1,42, üniversite/yüksekokul 

mezunu olanannelerin puan ortalaması da 1,38 olarak belirlenmiştir ve ilkokul mezunu 

olan annelerin puan ortalamasına oldukça yakındır. Lise mezunu annelerin almış 

oldukları puanların ortalaması ise, 1,28 olarak belirlenmiştir. Okuma yazma bilmeyen 
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ve hiç eğitim almamış zihin özürlü çocuk annelerinin 1 puan ortalaması ile en düşük 

puan ortalamasını elde ettikleri görülmektedir. 

Zihin özürlü çocuk annelerinin puan ortalamaları arasındaki farkların istatistiksel olarak 

anlamlı olup olmadığını sınamak için grup ortalamaları arasında tek yönlü varyans 

çözümlemesi yapılmıştır. Çözümleme sonuçları Tablo 6' da sunulmaktadır. 

Tablo 6 

Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin Eğitim Düzeylerine Göre Ailelerindeki Sorumluluk ve 

Sorunlara İlişkin Algılama Düzeyi Puanlarının Varyans Çözümlemesi 

Varyans Kareler Serbestlik Kareler F Değeri 

Kaynağı Toplamı Derecesi Ortalaması 

(KT) (sd) (KO) (F) 

Gruplar arası 1,41 5 0,28 0,62* 

Grup içi 85,12 188 0,45 

Toplam 86,53 193 

*sd = 193, p = 0,68 

Tablo 6 incelendiğinde, zihin özürlü çocuk annelerinin eğitim düzeyleriyle ailelerindeki 

sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir 

ilişki olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, annelerin ailelerindeki sorumluluk ve 

sorunlar değişkenini algılamalarının eğitim düzeyine göre farklılaşmadığı 

görülmektedir. Bu bulguya dayalı olarak, annelerin eğitim düzeylerinin ailelerindeki 

sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeylerini farklılaştıran bir değişken olmadığı 

söylenebilir. 
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3. 4. Zihin Özürlü Çocuklarının Demografik Özellikleri ile, Annelerin, 

Ailelerindeki Dayanışma ve Paylaşıma, Ailelerindeki Sor'!f!Iluluk ve Sorunlara 

İlişkin Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişkiler 

Araştırmada yanıtı aranan üçüncü soru, zihin özürlü çocuklarının demografik özellikleri 

ile annelerin ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin, ailelerindeki sorumluluk ve 

sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki olup olmadığıdır. 

Bu soruyu yanıtlamak için anneterin Aile Özellikleri Ölçeği'nin "Ailede Dayanışma ve 

Paylaşım" ve "Ailenin Sorumluluk ve Sorunları" alt testlerinden aldıkları puanlar ile 

zihin özürlü çocuklara ilişkin çeşitli demografik değişkenler arasında ilişki olup 

olmadığını belirlemek amacıyla Pearson r bağıntı testi ve bağımsız gruplar arası "t" testi 

yapılmıştır. 

3. 4. 1. Zihin Özürlü Çocuklarının Y aşiarı ile, An nelerin, Ailelerindeki Dayanışma 

ve Paylaşıma İlişkin Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Uygulanan Pearson r bağıntı testi sonucunda, zihin özürlü çocuklarının yaşları ile, 

annelerin, ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin algılama düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r = 0,036, sd = 191, p = 0,622). Bu 

bulguya göre, zihin özürlü çocukların yaşlarının, annelerin ailelerindeki dayanışma ve 

paylaşıma ilişkin algılama düzeylerini yardayıcı bir değişken olmadığı söylenebilir. 

3. 4. 2. Zihin Özürlü Çocuklarının Yaşları ile, Annelerin, Ailelerindeki Sorumluluk 

ve Sorunlara İlişkin Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Uygulanan Pearson r bağıntı testi sonucunda, zihin özürlü çocuklarının yaşları ile, 

annelerin, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki bulunmuştur (r = 0,158, sd = 191, p = 

0,028). Buna göre, zihin özürlü çocuklarının yaşları arttıkça, annelerin ailelerindeki 

sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeylerinin de arttığı; dolayısıyla, zihin 

. , 1 ~..._.,_,:....·. uı:nt:.'f.i-;:~..:,.5 .. 

. . Merkez Kütüphane 
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özürlü çocuklarının yaşları arttıkça annelerin, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara 

ilişkin algılamalarının olumlu yönde değiştiği söylenebilir. 

Bu durum, zihin özürlü çocukların yaşları arttıkça çocuğun özrünün aile üyeleri 

tarafından kabul edilmesi ve özrün neden olduğu sorunların kanıksanması nedeniyle, 

annelerin ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeylerinin olumlu 

yönde değiştiğinin bir göstergesi olarak düşünülebilir. Bu bulgu, zihin özürlü çocukların 

yaşlarının, annelerin ailelerindeki sorumluluk ve sorunlarını algılamaları açısından 

önemli bir değişken olabileceği izlenimini vermektedir. 

3. 4. 3. Zihin Özürlü Çocuklarının Cinsiyetleri ile, Annelerin, Ailelerindeki 

Dayanışma ve Paylaşıma İlişkin Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Zihin özürlü çocuklarının cinsiyetleri ile, annelerin, ailelerindeki dayanışma ve 

paylaşıma ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bu 

duruma ilişkin değerler, Tablo 7' de sunulmaktadır. 

Tablo 7 

Zihin Özürlü Çocuklarının Cinsiyetlerine Göre Annelerin, Ailelerindeki Dayanışma ve 

Paytaşıma İlişkin Algılama Düzeyi Puanlarının Aritmetik Ortalamaları, Standart 

Sapmaları ve "t" Değeri 

Gruplar Sayı Aritmetik Standart "t" 

Ortalama Sapma Değeri 

(N) (X) (SS) (t) 

Erkek 125 2,56 0,52 0,175* 

Kız 70 2,55 0,50 

*sd = 193, p = 0,861 

Tablo 7 incelendiğinde, zihin özürlü çocuğu erkek olan annelerle zihin özürlü çocuğu 

kız olan ann~lerin Aile Özellikleri Ölçeği'nin Ailede Dayanışma ve Paylaşım alt 

testinden almış oldukları puanların ortalamalarının birbirine çok yakın olduğu 
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görülmektedir. Annelerin zihin özürlü çocuklarının cinsiyetleriyle ailelerindeki 

dayanışma ve paylaşımı algılama düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemek 

için iki grup ortalamaları arasında t testi uygulanmış ve grup ortalamaları arasında 0,05 

düzeyinde anlamlı bir fark bulunmadığı saptanmıştır. Bu bulguya dayalı olarak, zihin 

özürlü çocuklarının cinsiyetleri ile annelerin ailelerindeki dayanışma ve paylaşımı 

algılama düzeyleri arasında bir ilişki olmadığı, zihin özürlü çocuğu erkek ve kız olan 

annelerin ailelerindeki dayanışma ve paylaşımı benzer yoğunlukta algıladıkları 

söylenebilir. Bu bulguya göre, zihin özürlü çocukların cinsiyetlerinin, annelerin 

ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin algılama düzeylerini farklılaştıran bir 

değişken olmadığı söylenebilir. 

3. 4. 4. Zihin Özürlü Çocuklarının Cinsiyetleri ile, Annelerin, Ailelerindeki 

Sorumluluk ve Sorunlara İlişkin Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Zihin özürlü çocuklarının cinsiyetleri ile, annelerin, ailelerindeki sorumluluk ve 

sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Bu 

duruma ilişkin değerler, Tablo 8'de sunulmaktadır. 

Tablo 8 

Zihin Özürlü Çocuklarının Cinsiyetlerine Göre Annelerin Ailelerindeki Sorumluluk ve 

Sorunlara İlişkin Algılama Düzeyi Puanlarının Aritmetik Ortalamaları, Standart 

Gruplar 

Erkek 

Kız 

Sayı 

(N) 

125 

70 

*sd = 193, p = 0,726 

Sapmaları ve "t" Değeri 

Aritmetik Standart "t" 

Ortalama Sapma Değeri 

(X) (SS) (t) 

1,42 0,61 0,351 * 
1,39 0,77 

Tablo 8 incelendiğinde, zihin özürlü çocuğu erkek olan annelerin Aile Özellikleri 

Ölçeği'nin Ailenin Sorumluluk ve Sorunları alt testinden almış oldukları puanların 
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ortalamalarının zihin özürlü çocuğu kız olan annelerin almış olduğu puanların 

ortalamalarından çok küçük bir farkla daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu farklılığın 

anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla, iki grup ortalamaları arasında t testi 

uygulanmış ve grup ortalamaları arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmadığı 

saptanmıştır. Bu bulguya dayalı olarak, zihin özürlü çocuklarının cinsiyetleri ile 

annelerin, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı söylenebilir. Buna göre, zihin özürlü 

çocukların cinsiyetlerinin, annelerirı ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin 

algılama düzeylerini farklılaştıran bir değişken olmadığı söylenebilir. 

3. 4. 5. Zihin Özürlü Çocuklarının Eğitim Aldığı Süre ile, Annelerin, Ailelerindeki 

Dayanışma ve Paylaşıma İlişkin Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Uygulanan Pearson r bağıntı testi sonucunda, zihin özürlü çocuklarının eğitim aldığı 

süre ile, annelerin, ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin algılama düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ters bir bağıntı bulunmuştur (r = O, 139, sd = ı87, p 

= -0,057). Buradan hareketle, zihin özürlü çocuklarının eğitim aldığı süre arttıkça 

annelerin ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin algılama düzeylerinin azalma 

gösterdiği ve olumsuzlaştığı düşünülebilir. 

Türkiye'de özürlü çocuğun eğitim gereksinimlerinin karşılanmasıyla ilgili 

sorumlulukların ailede daha . çok anneler tarafından üstlenildiğine ilişkin araştırma 

bulgularına rastlanılmaktadır (Ergenekon, Batu, Kırcaali-İftar, Uzuner ve Vuran, ı 999; 

Sucuoğlu, Kanı k ve Küçüker, ı 993; Sucuoğlu, 1996). Sucuoğlu, Kanı k ve Küçüker'in 

(ı 993) anne-babaların özürlü çocuklarının eğitimine katılımlarıyla ilgili yaptığı 

araştırmada annelerle babaların eğitime katılımları karşılaştırılmış ve annelerin eğitime 

katılımlarının her alanda babaların katılımlarından daha fazla olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu durum, özürlü çocukların eğitim aldığı sürenin artmasıyla annelerin 

üstlendikleri sorumlulukların da arttığına ilişkin bir gösterge olabilir. Sonuç olarak, 

zihin özürlü çocukların eğitim gereksinimlerinin karşılanmasıyla ilgili sorumlulukların 

büyük ölçüde anneler tarafından üstlenilmesi nedeniyle, annelerin, zihin özürlü 

çocuklarının aldığı eğitim süresi arttıkça ailedeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin 
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algılama düzeylerinin azaldığı ve olumsuzlaştığı düşünülebilir. Bu bulgu, zihin özürlü 

çocukların eğitim aldığı sürenin, anneterin ailelerindeki dayanışma ve paylaşımı 

algılamaları açısından önemli bir değişken olabileceği izlenimini vermektedir. 

3. 4. 6. Zihin Özürlü Çocuklarının Eğitim Aldığı Süre ile, Annelerin, Ailelerindeki 

Sorumluluk ve Sorunlara İlişkin Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Uygulanan Pearson r bağıntı testi sonucunda, zihin özürlü çocuklarının eğitim aldığı 

süre ile, annelerin, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r = 0,027, sd = 187, p = 

O, 71 5). Bu bulgu ya göre, zihin özürlü çocukların bir hafta boyunca eğitim aldıkları 

sürenin, annelerin ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeylerini 

yardayıcı bir değişken olmadığı söylenebilir. 



4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, yapılan araştırmanın özetine, araştırmanın amacına dönük soruların 

çözümlenmesiyle elde edilen araştırma bulgularıyla ulaşılan sonuca ve uygulamaya 

dönük önerilerlt; ileri araştırmalara dönük önerilere yer verilmiştir. 

4. 1. Özet 

Bu araştırma ile zihin özürlü çocuk annelerinin (a) ailelerindeki dayanışma ve 

paylaşıma ilişkin algılama düzeylerini, (b) ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin 

algılama düzeylerini ortaya koymak; ayrıca, bu düzeylerle annelerin, ailelerinin ve zihin 

özürlü çocuklarının demografik özellikleri arasında ilişki olup olmadığını belirlemek 

amaçlanmıştır. 

Araştırma, 2000-2001 Öğretim Yılı'nda Eskişehir ili merkezinde zihin özüdülere 

hizmet veren Uluönder Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi, Özel Eylül 

Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Umut ve Umut Yolu Zihinsel Özürlüler 

Özel Rehabilitasyon Merkezi ve Engelliler Entegre Yüksekokulu Zihin Engeliler 

Birimi' ne devam eden 195 öğrencinin annesi üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma modeli açısından bakıldığında, bu çalışma durum saptamaya dönük betimsel 

bir çalışma; aynı zamanda, değişkenler arasında ilişki aramaya yönelik bağıntısal bir 

araştırmadır. 

Zihin özürlü çocuk annelerinin ailelerine ilişkin algılama düzeyleriyle ilgili veriler, 

"Aile Özellikleri Ölçeği" ile, annelerin, ailelerinin ve zihin özürlü çocuklarının 

demografik özelliklerine ilişkin veriler ise, "Demografik Özellikleri Belirleme Formu" 

ile toplanmıştır. Aile Özellikleri Ölçeği, "Ailede Dayanışma ve Paylaşım" ile "Ailenin 

Sorumlulukları ve Sorunları" adlı iki alt testten ve bu alt testlerde yer alan 24 maddeden 
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oluşmaktadır. Demografik Özellikleri Belirleme Formunda ise, annelerin, ailelerinin ve 

zihin özürlü çocuklarının demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sekiz soru 

bulunmaktadır. Veri toplama araçları, zihin özürlü çocukların annelerine, öğretmenleri 

aracılığıyla ulaştırılmıştır. 

Araştırmanın amacına dönük soruların yanıtianınasında zihin özürlü çocuk annelerinden 

elde edilen verilerin çözümlenmesi, aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerinin 

hesaplanması, Pearson r bağıntı testi, bağımsız gruplar arası "t" testi ve tek yönlü 

varyans çözümlemesi kullanılarak yapılmıştır. 

Araştırma verilerinin istatistiksel çözümlemelerinde "SPSS 10.0 for Windows" paket 

programı kullanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgular şöyle özetlenebilir: 

Zihin özürlü çocuk annelerinin, ailelerindeki dayanışma ve paytaşıma ilişkin algılama 

düzeylerinin yüksek; ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeylerinin 

düşük olduğu görülmüştür. 

Zihin özürlü çocukların, ailelerinin ve annelerinin demografik özellikleri ile anneterin 

ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma, sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama 

düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, zihin özürlü 

çocuk annelerinin; yaşları, iş durumları, eğitim düzeyleri, ailelerinin gelir düzeyi, 

ailelerindeki çocuk sayısı ve zihin özürlü çocuklarının cinsiyetleri ile ailelerindeki 

dayanışma ve paylaşıma, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bunun yanında, yine zihin özürlü 

çocuklarının yaşları ile anneterin ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin algılama 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak, zihin özürlü çocuklarının 

yaşları ile anneterin ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri 

arasında anlamlı pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bunların yanında, zihin özürlü 

çocuklarının bir hafta boyunca eğitim aldıkları süre ile anneterin ailelerindeki 

dayanışma ve. paylaşıma ilişkin algılama düzeyleri arasında anlamlı ters bir ilişki 
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bulunmuş, ancak, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeyleri 

arasında bir ilişki bulunamamıştır. 

4.2.Sonuç 

Araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak, zihin özürlü çocuk annelerinin 

ailelerindeki dayanışma ve paytaşıma ilişkin algılama düzeylerinin yüksek; ailelerindeki 

sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeylerinin düşük olduğu; dolayısıyla, 

annelerin ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin algılamalarının olumlu; 

ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılamalarının olumsuz olduğu 

söylenebilir. 

Araştırma bulguları doğrultusunda, zihin özürlü çocuk annelerinin ailelerindeki 

dayanışma ve paylaşıma ilişkin, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama 

düzeyleriyle kendilerinin ve ailelerinin demografik özellikleri arasında ilişki olmadığı; 

zihin özürlü çocukların yaşları arttıkça annelerin ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara 

ilişkin algılama düzeylerinin de arttığı, dolayısıyla, ailelerindeki sorumluluk ve 

sorunlara ilişkin algılamalarının daha olumlu nitelik kazandığı; zihin özürlü çocukların 

bir hafta boyunca eğitim aldıkları süre arttıkça annelerin ailelerindeki dayanışma ve 

paytaşıma ilişkin algılama düzeylerinin azaldığı, dolayısıyla, ailelerindeki dayanışma ve 

paytaşıma ilişkin algılamalarının olumsuzlaştığı sonucuna varılmıştır. 

4. 3. Öneriler 

Araştırma bulgularına göre, uygulamaya yönelik ve ileri araştırmalara yönelik 

önerilerde bulunulabilir. 

4. 3. 1. Uygulamaya Yönelik Öneriler 

Araştırma bulguları doğrultusunda, özürlü çocuğa sahip ailelere yönelik uygulamalarla 

ilgili şöyle bir öneride bulunulabilir: 
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Bu araştırma sonucuna göre, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama 

düzeyleri düşük, bir başka deyişle, olumsuz olan zihin özürlü çocuk annelerinin 

ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılamalarını daha olumlu duruma 

getirmek amacıyla, sosyal destek ağını genişletmeye yönelik uygulamalara yer 

verilebilir; var olan uygulamalar artırılabilir ve yaygınlaştırılabilir. 

4. 3. 2. İleri Araştırmalara Yönelik Öneriler 

Araştırma bulgularına dayalı olarak, özürlü çocuğa sahip aile üyelerinin ailelerindeki 

dayanışma ve paylaşıma, yanısıra, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin 

algılamaları konusunda yapılmasının yararlı olacağı düşünülen araştırmalarla ilgili 

başlıca öneriler şöyle sıralanabilir: 

Zihin özürlü çocuğa sahip babaların ve kardeşlerin de ailelerindeki dayanışma ve 

paytaşıma ilişkin, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılamalarına dönük 

araştırmalar yapılabilir. Anne-baba ve kardeşlerin ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma 

ilişkin, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılamalarıyla ilgili veriler 

birbirleriyle karşılaştırılabilir. 

Aile Özellikleri Ölçeğinin alt testlerinden en düşük puanları ve en yüksek puanları alan 

annelerle, ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara 

ilişkin algılamaları konusunda araştırmalar yapılabilir. Bu anneler birbirleriyle 

karşılaştırılabilir. 

Normal gelişim gösteren ya da diğer özür gruplarında bulunan çocukların ailelerindeki 

dayanışma ve paytaşıma ilişkin, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin 

algılamalarıyla ilgili araştırmalar yapılarak elde edilen sonuçlar zihin özürlü çocuğa 

sahip ailelerdeki dayanışma ve paylaşımın yanısıra, sorumluluk ve sorunların 

algılanmasına ilişkin araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılabilir. 
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Özürlü ya da normal gelişim gösteren çocukların ailelerinde dayanışma ve paylaşıma 

ilişkin ya da sorumluluk ve sorunlara ilişkin araştırmalar niteliksel araştırma 

yöntemlerine dayalı olarak yapılabilir. 

Özürlü çocuk ailelerine sunulan hizmetlerin öncesinde ve sonrasında Aile Özellikleri 

Ölçeği aile üyelerine uygulanarak sunulan hizmetlerin ailedeki dayanışma ve paylaşıma 

ilişkin yanısıra, ailedeki sorumluluk ve sorunlara ilişkin algılama düzeylerine etkisi 

incelenebilir. 

Ailedeki dayanışma ve paylaşımın, yanısıra, ailedeki sorumluluk ve sorunların 

algılanması bu araştırmada ele alınan demografik değişkenler dışındaki tek ebeveyn-iki 

ebeveyn, çekirdek aile-geniş aile gibi aile yapılarına ilişkin çeşitli değişkenler açısından 

incelenebilir. 

Çocukları bir eğitim kurumundan yararlanan ve yararlanmayan aile bireylerinin 

ailelerindeki dayanışma ve paylaşıma ilişkin, ailelerindeki sorumluluk ve sorunlara 

ilişkin algılamaları karşılaştırılabilir. 
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ZİHİN ÖZÜRLÜ ÇOCUK AİLELERİNİN DEMOGRAFiK ÖZELLİKLERİNE 
İLİŞKİN TABLOLAR 

Tablo 9 
Zihin Özürlü Çocuk Ailelerinin Aylık Gelir Düzeylerinin Dağılımı 

Ailenin Aylık Gelir Düzeyi Sayı Yüzde 

80000000 TL ı 0,5 
87000000 TL ı 0,5 
ı 00000000 TL 8 4, ı 
ı 02000000 TL 13 6,7 
ıo5000000 TL ı 0,5 
ı 07000000 TL ı 0,5 
ı ı 6000000 TL ı 0,5 
ı 20000000 TL 4 2, ı 
ı23000000 TL ı 0,5 
ı25000000 TL 4 2,ı 

ı 3 0000000 TL 2 ı 

ı40000000 TL 3 ı,5 

ı48000000 TL ı 0,5 
ı50000000 TL ı7 8,7 
ı 60000000 TL 2 ı 

ı 70000000 TL 5 2,6 
ı7 4000000 TL ı 0,5 
ı80000000 TL 4 2,ı 

ı85000000 TL ı 0,5 
ı90000000 TL ı 0,5 
ı95000000 TL ı 0,5 
200000000 TL ı8 9,2 
205000000 TL ı 0,5 
207000000 TL ı 0,5 
2ı5000000 TL ı 0,5 
220000000 TL ı 0,5 
232000000 TL ı 0,5 
240000000 TL 3 ı,5 

248000000 TL ı 0,5 
250000000 TL ı2 6,2 
255000000 TL 1 0,5 
260000000 TL ı 0,5 
280000000 TL 1 0,5 
3 00000000 TL 22 ıı,3 

3 3 0000000 TL ı 0,5 
350000000 TL 9 4,6 
385000000 TL ı 0,5 
3 90000000 TL ı 0,5 
400000000 TL 13 6,7 
430000000 TL ı 0,5 
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450000000 TL 3 1,5 
500000000 TL ll 5,6 
525000000 TL ı 0,5 
528000000 TL ı 0,5 
600000000 TL 4 2, ı 
650000000 TL 2 ı 

750000000 TL ı 0,5 
1 000000000 TL ı 0,5 
Yanıtianma yan: 8 4, ı 

Toplam: 195 100 

Tablo 10 
Zihin Özürlü Çocuk Ailelerindeki Toplam Çocuk Sayısının Dağılımı 

Ailedeki Toplam Çocuk Sayısı Sayı Yüzde 

ı 28 14,4 
2 101 51,8 
3 48 24,6 
4 10 5, ı 
5 3 ı,5 

6 
,., 

1,5 .) 

Yanıtlanmayan: 2 ı 

Toplam: 195 100 
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ZİHİN ÖZÜRLÜ ÇOCUK ANNELERİNİN DEMOGRAFiK ÖZELLİKLERİNE 
İLİŞKİN TABLOLAR 

Tablo ll 
Araştırmada Yer Alan Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin Yaşlarının Dağılımı 

Annelerio Y aşiarı Sayı Yüzde 

19 ı 0,5 
21 2 ı 

22 ı 5 
24 ı 5 
25 ') 1,5 .) 

26 2 ı 

27 5 2,6 
28 6 3,1 
29 5 2,6 
30 ll 5,6 
31 5 2,6 
32 12 6,2 
33 15 7,7 
34 9 4,6 
35 5 2,6 
36 12 6,2 
37 4 2,1 
38 8 4,1 
39 7 3,6 
40 14 7,2 
41 5 2,6 
42 7 3,6 
43 6 3, ı 
44 4 2, ı 
45 ı o 5,ı 

46 5 2,6 
47 4 2, ı 
48 5 2,6 
49 2 ı 

50 2 1 
51 

,.., 
ı,5 .) 

52 2 ı 

53 ı 0,5 
54 2 ı 

55 ı 0,5 
56 ı 0,5 
60 ı 0,5 

Yanıtlanmayan: 6 3, ı 

Toplam: 195 100 



Tablo 12 

Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin İş Durumlarına Göre Dağılımları 

Annelerio İş Durumu 

Çalışan Anneler 

Çalışmayan Anneler 

Y anıtlanmayan: 

Toplam: 

Sayı 

37 

156 

2 

195 

Tablo 13 

Yüzde 

19 

80 

ı 

100 

Zihin Özürlü Çocuk Annelerinin Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımları 

Annelerio Eğitim Düzeyi 

Hiç yok 

Okur-yazar 

İlkokul Mezunu 

Ortaokul Mezunu 

Lise Mezunu 

Üniversite/Yüksekokul 

Mezunu 

Yanıtlanmayan: 

Toplam: 

Sayı 

2 

5 

118 

22 

34 

13 

195 

Yüzde 

ı 

2,6 

60,5 

11,3 

17,4 

6,7 

0,5 

100 

66 
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ZİHİN ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARıN DEMOGRAFiK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN 
TABLOLAR 

Tablo 14 
Zihin Özürlü Çocukların Yaşlarının Dağılımı 

Zihin Özürlü Çocukların Y aşiarı Sayı 

2 ı 

2,5 ı 

3 5 
4 ll 
4,5 ı 

5 ı4 

5,5 2 
6 ı o 
7 9 
7,5 2 
8 ı5 

8,5 2 
9 ı4 

ı o 7 
ll ı2 

ı2 15 
13 ı o 
ı4 7 
15 5 
ı6 13 
ı7 ll 
ı8 5 
19 5 
20 2 
2ı ı 

23 4 
24 2 
25 

.., 

.) 

29 3 
30 1 

Yanıtlanmayan: 2 
Toplam: 195 

Yüzde 

0,5 
0,5 
2,6 
5,6 
0,5 
7,2 

ı 

5, ı 
4,6 

ı 

7,7 
ı,o 

7,2 
3,6 
6,2 
7,7 
5, ı 
3,6 
2,6 
6,7 
5,6 
2,6 
2,6 

ı 

0,5 
2, ı 

1 
ı,5 

1,5 
0,5 

1 

100 



Tablo ı5 

Zihin Özürlü Çocukların Cinsiyetlerine Göre :qağı-lımları 

Zihin Özürlü Çocukların Cinsiyetleri 

Erkek 

Kız 

Toplam: 

Tablo ı6 

Sayı 

ı25 

70 

195 

Yüzde 

64,ı 

35,9 

100 

Zihin Özürlü Çocukların Bir Hafta Boyunca Eğitim Aldıkları Sürelerin Dağılımı 

Eğitim Saati Sayı Yüzde 

ı ı 0,5 
ı,5 ı 0,5 

2 9 4,6 
3 ı5 7,7 

3,5 ı 0,5 
4 ı5 7,7 

4,5 4 2,ı 

5 ı6 8,2 
6 10 5, ı 
7 3 ı,5 

7,5 ı 0,5 
8 4 2,ı 

9 ı 0,5 
ı o 2 ı 

ı2,5 ı 0,5 
ı5 6 3, ı 
ı8 ı 0,5 
20 8 4, ı 
25 23 ll ,8 

27,5 4 2,1 
28 2 ı 

30 48 24,6 
35 9 4,6 

38,5 ı 0,5 
40 2 1 
50 ı 0,5 

Yanıtianma yan: 6 3, ı 

Toplam: 195 100 

69 
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AİLE ÖZELLİKLERİ ÖLÇEGİ 

Bu ölçekte, ailenizin çeşitli özellikleriyle ilgili 24 madde yer almaktadır. Ölçekteki 

cümleleri okurken, evinizde sizinle birlikte yaşayan ve ailenizi oluşturan tüm bireyleri 

dikkate alınız. Ölçekteki her bir cümlenin sizin aileniz için ne derece doğru olduğunu, 

aşağıda belirtilen dört seçenekten birini (x) şeklinde işaretleyerek belirtiniz. 

( ) Hiç doğru değil. 

( ) Pek doğru değil. 

( ) Biraz doğru. 

( ) Çok doğru. 

1. En zor zamanlarda, aile olarak, birbirimize hep destek oluruz. 

( ) Hiç doğru değil. ( ) Pek doğru değil. ( ) Biraz doğru. 

2. Ailemizde herkes birbirinin sevincini paylaşır. 

( ) Hiç doğru değil. ( ) Pek doğru değil. ( ) Biraz doğru. 

3. Ailemizdeki sorunları çözmek için hepimiz elimizden geleni yaparız. 

( ) Çok doğru. 

( ) Çok doğru. 

( ) Hiç doğru değil. ( ) Pek doğru değil. ( ) Biraz doğru. ( ) Çok doğru. 

4. Düğün, bayram gibi olayları ailecek kutlamaya özen gösteririz. 

( ) Hiç doğru değil. ( ) Pek doğru değil. ( ) Biraz doğru. ( ) Çok doğru. 

5. Zor günler, bizleri üzmekle birlikte, aile bağlarımızı güçlendiriyor. 

( ) Hiç doğru değil. ( ) Pek doğru değil. ( ) Biraz doğru. ( ) Çok doğru. 

6. Ailemizdeki bireyler arasında anlaşmazlıklar olabilir ama dargınlıklar asla. 

( ) Hiç doğru değil. ( ) Pek doğru değil. ( ) Biraz doğru. ( ) Çok doğru. 

7. Ailemizdeki bireyler, birbirlerinin arkasından konuşmamaya özen gösterirler. 

( ) Hiç doğru değil. ( ) Pek doğru değil. ( ) Biraz doğru. ( ) Çok doğru. 
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19. Ailemizdeki sorunlar, çalışan bireylerin işlerini aksatıyor. 

( ) Hiç doğru değil. ( ) Pek doğru değil. ( ) Biraz doğru. ( ) Çok doğru. 

20. Ailemize destek olacak hiç kimse yok. 

( ) Hiç doğru değil. ( ) Pek doğru değil. ( ) Biraz doğru. ( ) Çok doğru. 

21. Aile olarak artık dayanma gücümüz kalmadı. 

( ) Hiç doğru değil. ( ) Pek doğru değil. ( ) Biraz doğru. ( ) Çok doğru. 

22. Ailemizde fedakarlık hep birkaç kişiye kalıyor. 

( ) Hiç doğru değil. ( ) Pek doğru değil. ( ) Biraz doğru. ( ) Çok doğru. 

23. Ailemizde en son karar bir kişi tarafından verilir. 

( ) Hiç doğru değil. ( ) Pek doğru değil. ( ) Biraz doğru. ( ) Çok doğru. 

24. Aile içinde işbölümü yapsak da, uzun dönemde işler hep bir kişiye kalıyor. 

( ) Hiç doğru değil. ( ) Pek doğru değil. ( ) Biraz doğru. ( ) Çok doğru. 
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BİLGİFORMU 

Açıklama: Aşağıda aitenizin bazı özellikleriyle ilgili bilgiler istenmektedir. Verilen 

boşlukları deldurmanızı ve her bir soruda sizin aileniz için uygun olan seçeneği (x) 

şeklinde işaretiemenizi rica ederiz. 

1. Yaşınız: ........................................ . 

2. Eğitim durumunuz: 

()Hiç yok 

( ) O kur yazar 

( ) Ortaokul mezunu 

( ) Lise mezunu 

( ) İlkokul mezunu ()Üniversite/ Yüksekokul mezunu ve üstü 

3. İş durumunuz: 

( ) çalışıyorum ( ) çalışınıyorum 

4. Ailenizdeki toplam çocuk sayısı: 

()1 ()2 ()3 ()4 ()5 

() 5'ten fazla 

5. Aitenizin toplam aylık geliri: ...................................... . 

6. Özürlü çocuğunuzun yaşı: ............................................ .. 

7. Özürlü çocuğunuzun cinsiyeti: ()erkek ()kız 

8. Özürlü çocuğunuz devam ettiği eğitim kurumundan haftada kaç saat eğitim hizmeti 

alıyor? .......... : ....................................................................... . 
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Sayın anne, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim 
görevlisi Onur Kurt ailelerin özelliklerini bazı yönleriyle değerlendirmek ve elde edilen 
bilgiler ışığında ailelerle yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla bir araştırma 
planlamıştır. Bu araştırmanın gereği olarak siz annelerin bilgi ve görüşlerine gerek 
duyulmaktadır. Bu amaçla sizden zarfın içinde bulunan BİLGİ FORMU'nu ve AİLE 
ÖZELLİKLERİ ÖLÇEdi'ni daldurmanız istenmektedir. Formun ve ölçeğin nasıl 
doldurulacağı AÇIKLAMA bölümlerinde anlatılmıştır. 

Ölçeği başkalarına danışmadan, kendi görüşlerinizi yansıtacak biçimde 
daldurduktan sonra zarfın ağzını yapıştırarak kapatmanızı ve çocuğunuzun öğretmenine 
vermenizi rica ederiz. Bu zarf yalnızca araştırmacı tarafından açılacaktır. Lütfen zarfın 
içinde bulunan formlara ya da zm:fın üzerine adınızı yazmayınız. Verdiğiniz bilgiler 
kesinlikle gizli tutulacak ve araştırma dışında hiçbir amaçla kullanılmayacaktır. 
Araştırma sonuçları çalışma tamamlandıktan sonra isteyen katılımcılada paylaşılacaktır. 

İçten katılımınız ve katkınız için şimdiden teşekkür ederiz. 

Danışman 

Yrd. Doç. Dr. Atilla Cavkaytar 
Araştırmacİ 

Öğr. Grv. Onur Kurt 

Anadolu Ünv. Eğitim 
Fak. 
Özel Eğitim Böl. 
Tel: 3350580 
Dahili: 3545 
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