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ÖNSÖZ 

Son yıllarda işitme engelli çocukların e~it~~ 

deki gelişmelexi gözleyecek olursak, anne-habalara dü

şen görevin önemini daha iyi anlayabiliriz. Anne ve 

babaıara düşen bu görevin gerçekleştirilmesinde ise, 

eğitimciler enıara destek ve yardımcı olmaktadırlar. 

Bu araştırma, kendilerinin e~itilmeleri imkanını 

bularak şanslı diyebilece~imiz anne ve babaların, al

dıkları e~itimler sonucu beklentilerinde farklılık 

olup o.lmadı~ını ortaya koymak amacıyla gerçekleştiril

miştir. 

Türkiye'de, özel eğitim alanında ihtiyaç hissedi

len aı...a, henüz yaygınlaşamayan, aile eğitiminin gerek

liliğini daha somut bir şekilde göstermek için yapılan 

bu araştırmayla; ailenin eğitim öncesi beklentilerin~ 

aile eğitimiyle farklılaştığı ve daha olumlu yönde oldu

ğu ortaya konulmuştur. 

Söz konusu araştırma, Anadolu Üniversitesi, 

!ÇEM 'deki aile e.ği t~ almış ailelere anket yoluyla 

ulaşılarak yapılmıştır. 

iv 



B~ çalışma s~rasında öncelikle, konu seçimi, 

konunun yönlendirilmesi ve araştırma süresince değer

li fikirleriyle katkılarda bulunan tez danışmanım, 

Yard. Doç. Dr •. Ahmet KONROT'a teşekkürü bir borç 

b-ilirim .. 

Araştırmada yer alan uyguıamanın yapılabilme

si için. gerekli izin ve onayı sağlayan :ve anket soru

larının hazırlanmasında fikirler veren İÇEM Müdürü, 

Umran. TÜFEKÇİOGLU'na,. araştırmaya katılan tüm anne

babalara içten cevapları için ve anketıerin a.ilelere 

uıaştırılmasında ve toplanmasında öğretmen arkadaş

ları:m.a. ve okul servis görevlisine teşekkürlerimi 

sunarım. 

Eskiş,ehir, ı 98'1 Melek GÖKCAN 
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:BÖLÜM I 

GİRİŞ 

İnsan.oğlu içsel gereksinmeleriyle dış-çevre koşulları 

arasındaki ilişki ve bağdaştırmayı Quyuları yoluyla sağlar. 

:Bu duyular, görme, işitme,. koklama,. dokunma ve ·tatmadır;,. 

Bunlar arasında işitme, bireyin çevresi ile ilişki kurmasın

da yararlandığı duyuların başta gelenlerinden. biridir. İşit

me yoluyla bireyin çevre ile i~işki kurması en azından üç 

düzeyde görülebilir ve açıklanabilir; ilkel, anlamlı ve ~

bolik.d.üzey (Hardy W.G, 1.952'). İlkel düzeyde birey çevre-

sindek.i. sesleri sezer, anlamlı düzeyde bireyin davranışları 

bazı S(;lsdı.~l.e birıeşir hale gelir. Bazı . s~ler belli bir 

takım olayları belirtirler. örneğin,. kapı zili kapını:ra biri 

tarafından. çalındığını,; otamobil kornası atomabilin geldiği

ni veya yol istediğini,. su şırı~tısı suyun akış:ı.nı,. evde 

çeş~enin damlaması oaun iyi kapanmadığını ya da bozulduğuna 

bize belirtir ve bizler ona göre davranırız. Ilkel ve anlam

lı düzeyden sonra, işitmenin en üst düzeyi, dil 8embolleri

nm kulla.J!l;ılmasıdır(Enç~ ÇAğlar, özsoy, 1981). Bu da, olay

ların sözlü ve anlaml.ı olarak if'adesi olarak açıklanabilir. 

Yani, birey çevresindeki. sesleri sezer, bu seslere t.epki 

gösterir ve yaşadığı, gördüğü ve a.uyduğu olayları anlaml.ı o.ı.a

rak, sözlü biçimde ifade eder. 

Işitme engelli bireyin hiç bir yardım ve destik alma

dan, işitme -c.ihazı ta.kmadan, çevreyle ilişkis:i:nde yukarıda 

açıklandığı gibi ilkel, anlamlı ve sembolik düzeylerden saz 

etmek güçtür. Bunun sağlanabilmesi için işitme engelli bire~ 

yin eğitimine ihtiyaç duyuımak'bı.dır., 
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Dikkate alınmalıdır ki, bireyin zihin ve iletişim geli

şimi, okul başarısı ve genel uYumU işitme engelinden 

etkilenir(Özsoy, 1981). 

Düşünce ve duyguların bireyler, toplumsal kümeler, 

toplumlar arasında söz, el-kol devimi, yazı, görüntü v.b. 

aracılığıyla değiş~tokuş edilmesini sağlayan toplumsal 

etkileşim süreci olarak adlandırılan iletişimin(Hançerli

oğlu, 1977) ~2rçekleşmesi7 işitme engelli bireyin bu şart

lara uyum sağlayamaması nedeniyle mümkün değildir. İşit

me engellilerin eğitimi demek, sadece işitme engeline 

sahip bireyin eğitimi demek olmayıp, onun her an birlikte 

·olduğu ailesinin ve yakın çevresinin de eğitimi demektir •. 

İnsanoğlu, en aciz oldu[~ bebeklik ve çocukluk 

dönemlerinde ailesine, anne ve. babasına bae:ımlı olarak 

yaşar. Açlık, susuzluk, tu.vale:t,. sevgi ve öğrenme gibi 

bir çok ihtiyacını nasıl karşılayacağını da anne-babasın

dan öğrenir. Onu yeni durum ve ortamıara hazırlayan hep 

anne-babasıdır. Bu nedenle çocu&~ hayata hazırlanmasın

da ailenin önemi büyüktür. Aile, işitme engelli çocuk ve 

onun ha ya ta hazırlanmasında da aynı dee~eri, belki de da

ha fazlasıyla taşır. 

Çocuk için böylesine değerli olan ailesi, acaba 

çocuklarının işitme engelli olducunu öğrendiklerinde ne 

yaparlar? İşte problem ~uradadır. Aile çocuğunun engelini 
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mıTendiğinde ne tür tepkiler gösterip, nasıl davranır ve 

davranışlarını nasıl düzenler? Ailenin (çocuklarına takı

lan işitme c~hazından, kendilerine ve çucuklarına verilen 

eğitimden, eğitimciden, çevreden, ÇOCUblln dil gelişimin

den) beklentileri nelerdir? 

Çocuklarının işitme engeli doktor tsraf.ından tes

pit edilmiş olan aile, oldukça çaresiz, ne yapacağını bi

lemez, ya her s(j:.eneni yapmaya hazır ya da söylenenlere 

hiç aldırmaz bir durum gösterir. 

Bu durumdaki aileleri, teşhis kom.üduktan sonra 

ilgili kuruma havale etmek, hiç bir zaman ~ek çözü~ ola

rak görülmemelidir. İlgili kurum başvuran aileye, çocuk

larına nasıl davranacakları, gelişimini nasıl gözleyip, 

daha ileriye nasıl gidebilecekleri v.b. konular hakkında 

yardımda bulunmalıdır. İşte bu yardım da ailenin ihtiya

cını ortaya koyar ve ailenin eğitimi gereksinimini doğu-

rur. 

İÇEM'e başvuran ailelerin hemen tümünün aile eği-

timinin tek amacının, aileye öğretme tekniklerini iyice 

göstermek ve çocuea öğretmek old~~una inandıkları kişi

sel gözlemlerimiz arasındadır. Oysa aile eğitimi, sadece 

çocuk ile oynamak ve doğal dil ile konuşma ö~eğini ver

mek olmayıp, öğretme tekniklerini göstermenin yanında 

yetişkinin e[:·i timini sağlamak ve ona destek olmaktır. 
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Aile etitiminde ulaşılmak istenen amaç, mümkün oldu@~ ka

dar çocuEu normale yaklaştırmak ve iş:Hme ka~rbının etkilen

dici diğer geli1_3iı:a alanlarının (sosyal-duygusal-fiziksel) 

etkilenmesini en aza indirmek ve çocut;a olabildij1;i kadar 

normal ortam sa~lamaktır(I•1cCormick, 1975). Sağlanan bu 

orıiamlarda çocuı:ru. etkileyebilmek için öncelikle çocuğun 

her zaman beraber olduğu anne-babs.sını etkiler:ıek gerekir. 

İşitmezlik tanısı konulduktan sonra işitme engel

li bireylerin aileleri bir takım tepkiler gösterebilir

ler~ Sıklıkla görülen bu tepkileri şöyle sıralayabiliriz: 

1) Yapılan testlere inanmamak, 

2) Teşhis üzerinde fazla durarak başka doktorları 

dolaşmak, 

3) Tedavisine geçememek, 

4) Başka doktorları şikayet etmek, 

5) Mucize aramak, 

6) Başa çıkamayacağım duygusuna kapılmak, 

7) Normal ilişkiye geçmede kendine güvenmemek, 

8) Ailelerin ::::endilerini toplum dışında kaldıkla

rını düşünmeleri, 

9) Umutsuzluğa kapılmak, 

10) Sürekli mutsuz olmak, 

ll) Kendilerini suçlu hiasetmek, 

12) Cihazı taktıktan sonra, cihazı önemseyip insan 

ilişkilerini önemsememek v.b. 
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Tabi kit her aile bu tür tepkiler göstermez. Bazı aileler 

teşhisi kabul ederek, eğitime önem verirler. 

Ro sen( 1965) ,. engelli çocukların anne-babalarının 

teşhis ·sonunda bir çok evrelerden geçtiğini anlatan bir 

model geliştirir. Fakat bütün aileler bu evrelerden geç

mek durumunda deeillerdir ya da farklı zamanlarda ve 

sürelerde bu evrelerden geçerler. Bu evreleri bilmek, 

aile eğitimeisinin aileye yardımı konusunda daha bilinç

li ve faydalı olmasını sağlar~ Rosen'a göre, anne çocu.t,"U

nun bir engeli oldutunu itiraf .. etmek durumuna gelebilir. 

Hemen hemen her aile, çocuğunun neden böyle oldu~'llllu dü

şün ür .. J3.u konuda bir takım yanlış inançlar vardır, bu 

yanlış inançların düzeltilmesi gerekir. Eğe= bu yanlış

lar düzeltilmezse aileler boşuboşuna kendilerini suçlar

lar. \_İşte aile .eğitimi, aileye işitmezlik tanısı sonra-

· sı ailelerin düşebilecekleri bu yanılgıları onlara göste

rerek, yanlışlarını düzelterek eğitimciye göre istendik 

davranışlarla aileyi yönlendirmeyi, desteklerneyi ve ço

CUb~un engelli olducunu objektif olarak kabul edip ço

cul\:larına yardım verebileceklerine inanmalarını sa[:lar. 

Çocuklarının işitme sorunu ortaya çıktısında, an

ne-babalar çocuklarına çeşitli biçimlerde davranabilir

ler. Ya çocuklarının her dediklerini yaparlar, ya onu bir 

köşeye itip kendi kendisiyle başba9a bırakarak toplümdan 

soyutlarlar, ya çok fazla endişeye kapılıp bu endişele-
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rini çocuklarına da yansıtırl~r ya da cihaz takınayı kabul 

edip bu kez cihazı kapalı tutarlar veya insanlık bağın

dan daha çok, elektronik yardımıara ve makinalara bağlı 

hale gelebilirler. 

İşte teşhis sonrası bu farklı tepki ve davranış

lar aile e["i timiyle uygun bir şekilde düzelct..ilmeye çalı-

ş ılır. Anne-baba aldıkları Ağitinlerle çocuklarını yeni 

öğrenme yaşantılarına güdüleyip, sosyal d&vranışlar ge

liştirr:ıelerine yardımdı::.. bulunurlar. Çocuklarının bir kö

şede kendi kendine kalmalarına fırsat vermeyip, sosyal 

yaşantılarını geliştirip, yeni yeni ortamlar yaratarak 

dillerinin ceJişmesine ve toplum içincie bir yer edinme

lerine katkıda bulunurlar. 

Problem 

İşitme engelli çocuğa sahip anne-babaların,kendi

lerine verilen aile e[;i timi öncesi ve sonrası beklentile

ri arasında bir farklılık var mıdır? 

Bu araştırmanın genel Qffiecı, işitme engelli bire

yin anne-babasının kendilerine verilen aile eeitiminden 

beklentileri yönünde fayda saf::layıp sağlayamadığını orta

ya çıkarmaktır. 
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Bunu belirlemek için aşa.[:ıd2..ki sorul::,ra ;rer verilmiştir: 

1. Anne,. babaların aile e,~: i timi öncesi ve sonrası 

beklentilerinde farklılık var mıdır? 

2. Anne-b&baların aldıkları eğitim, alış süresine 

göre ki..imelendiğinde de beklentilerinde farklılık var mıdır? 

3. Aile eğitimi öncesi ve sonrasına göre beklenti

lerde anneler ile babalar ayrı ayrı ele alındığında fark

lılıklar var mıdır? 

4. Aile eğitimi sonrasında anne-babaların çocukla

rına takılan işitme cihazından beklentilerinde aile eği

timi öncesine göre bir fark var mıdır? 

5. Anne-babaların çocuklarına takılan işitme ciha

zından beklentilerinde, aldıkları eğitim alış süresine 

göre ki.imelendiğinde de beklentilerinde farklılık var mı-

dır? 

6. Çocuğa takılan işitme cihazından beklentilerde 

anneler ile babalar ayrı ayrı ele alındı[Çında farklılık

lar var mıdır? 

7. Aile eğitimi öncesine ve sonrasına g:jre, anne

babaların kendilerine verilen eğitimden beklentilerinde 

farklılık var mıdır? 

8. Anne-babaların kendilerine verilen e[:titimden 

beklentilerinde, aldıkları eci tim alış si.i.resine göre kü

melenrliğ·inde de farklılık var mıdır? 

9. Kendilerine ve çocuklarına verilen eğitimden 

beklentilerinde anneler ile babalar ayrı ayrı ele alın

dı['ında farklılıklar var mıdır? 
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10. Aile ~ğitimi öncesine ve sonrasına göre, anne

babaların çocuklarına verilen eğitimden beklentilerinde 

farklılık var mıuır? 

ll • .Anne-bEb.c-~lerın çocuklarına verilen eği tjmden 

beklentilerinde, ald.ıkları eğitim alış sUresine göre kü

melendicinde de farklılık var mıdır? 

12. Çocuklarına varilen eğitimden beklentilerinde 

anneler ile babalar ayrı ayrı ele alındığında farklılık

lar var mıdır'ı 

13. Aile eğitimi öncesine ve sonrasına göre anne

babaların kendilerine ,eğitimi vereneğitimeiden beklenti

lerinde farklılık var mıdır? 

14. Anne-babaların eğitimeiden beklentilerinde, al

dıkları e[:itim alış süresine göre kümelendiğinde de fark

lılık var mıdır? 

15. Aile eğitimi öncesine ve s;nrasına göre eğitim

ciden beklentilerinde, anneler ile babalar ayrı ayrı 

ele alınd:ı.ğında farklılıklar var mıd.ır? 

16. Aile eğitimi öncesine ve sonrasına göre anne

babaların çevreden beklentilerinde farklılık var mıdır? 

17. ~e-babaların çevreden beklentilerinde, aldık

ları et:"ti tim alış süresine göre kümelendicinde de farklı

lık var mıdır? 

ıs. Aile eğitimi öncesine ve sonrasına göre çevre

den beklentilerende, anneler ile babalar ayrı ayrı ele 

alındığında farklılıklar var mıd.ır? 
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19. Aile eğitimi öncesine ve sonrasına göre anne

babaların çocuklarının dil gelişiminden beklentilerinde 

farklılık var mıdır? 

20. Aile eğitimi öncesine ve sonrasına göre anne

babaların çocuklarının dil ge.lişiminden beklentilerinde, 

aldıkları eğitim alış süresine göre kümelendiğinde de 

farklılık var mıdır? 

2l. Aile eğitimi öncesine ve sonrasına göre ço

cuklarının dil gelişiminden beklentilerinde, anneler ile 

babalar ayrı ayrı ele alındığında farklılıklar var 

mıdır? 
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Bu çalışmanın, işitme engelli ve diğer özel eJ?;i tim 

gerektiren çocukların eğitiminde, anne-babanın çocukları 

ve engeli ile ilgili ihtiyaçlarının giderilerek, problem

lerinin çözümlenmesi, teşhisten hemen sonraki beklentile

rinin aile eeitimiyle farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya 

konularak bu konuyla il&ili çalışmalara yardımcı olacağı 

ümit edilmektedir. 

Sayıltılar 

ı. Anne-babalar kendilerine sunulan anket sorula

rını içten, doğru ve hiç bir yerden hatta birbirle~:inden 

dahi etkilenmeden cevaplandırmışlardır. 

2. Aileler ankette yer alan aile eğitimi öncesine 

ve aile eğitimi sonrasına ilişkin soruıarı tarafsız ola

rak ve içtenlikle cevaplandırmışlardır. 

3. Geliştirilen ankette yer alan sorular, ail.ele

rin, aile eğitimi öncesi ve aile eğitimi sonrası beklen

tilerindeki farklılığı'ortaya koymuştur. 
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Sınırlılıklar 

Bu araştırma,. 

ı. Eskişehir, Anadolu Üniversitesi'ne bağlı İşitme 

Engelli Çocuklar E{i:itim Nerkezi'ne gündüzlü öğrenci ola

rak bulunan öğrencilerin anne-babaları ile, 

2. Ve bu araştırma için tanınan süre ile sınırlıdır. 

Tanımlar 

[letisim: Düşünce ve duyguların bireyler, toplumsal küme

ler, toplumlar arasında söz, el-kol devimi, ya

zı, görilııtü v.b. aracılığıyla değiş-tokuş edil

mesini sağlayan toplumsal etkileşim süreci. 

(Hançerlioğlu, 1976) 

Beklenti: Bir olayın baş gösterececini sezinleyip hazır

lanan kişinin gerilimi. Öğrenme sürecindeki 

bir ipucuna karşı gösterilen te~kinin gelecek

teki bir olayla ilişkili olması(Hançerlioğlu, 

1976) yani, yaşantımızda karşılaştığımız bazı 

di:ıru.mlara gösterilen tepkinin geleceki;e karş.ı

laşılması m:Wmkün benzer durumlarla ilişkili 

olması, aynı ya da benzer :tepkilerin umulması. 

Aile eğitimi: Çocuğun gelişimi ve eğitimi sırasında kar

şılaşılacak her hangi bir problttm için 

aileye gerekli olacak yardımı eklektik 

bir yaklaşımla kazandırma süreci. 
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İşi"tme engelli: Günlük faşan.tıda, normal olarak işitsel ile

tişimlerini sağlayamayan ve başkalarmın 

daha yüksek sesle konuşmalarını gerektirecek 

türden işitme özürüne sahip birey. 

İs itme engellilerin eğitimi: İşi tme tplge.line sahip bireyin 

ve onun her an bi.rli.ktie olduğu ailesinin, 

yakın. çevresinin, uzman kişiler tarafı.ndan 

çocuğun özürü ve bireysel özelliklerine uy

gun ortamlar sağlanarak, bu konuda geliş.tiri

len'eği.tim programları aracılığıyla eğitimi.. 

(A.E.Ö.) Aile eğitimi öncesi: İşi tme engelli çocuğa sahip· 

anne-babaların herhangi bir kurum ya da İÇEM 

den eğitim almadan öncesi durumu. 

(A.E.S.) Aile eğitimi sonrası: işitme engelli çocuğa sahip 

anne-babaların İÇEM'de aile eğitimi aldl.ktan 

sonraki durumu. 

(E.D .• P.) En düşük puan: Anne-babaların kendilerine sunulan 

ankett~ki sorulara cevaR verdikten sonra, 

elde edilen ~uanların en düşük olanı. 

(E.Y .P~) En yüksek puan: Anne-b:ıtfa12:nn kendilerine sunulan 

anketteki sorulara cevap verdikten sonra, 

elde edilen puanların en yüksek olanı. 

prt.Puan) Ortalama Puan.: Ann.e-babaların kendilerine sunulan 

anketteki sorulara cevap verdikten sonra, 

elde edilen-.. tüm puanların ortalaması. 

ll 



B Ö L U Ei II 

YÖNT}JH 

Aile eğitimi alan anne-babanın, işitme engelli 

çocuğuna ve kendisine verilen eğitime, eeitimciye, ço

cu~-:unun kullandı[çı cilıaza, çevreye karşı beklentilerin

deki değişikliği ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, 

hazırlanan anketin değerlendirilmesiyle gerçekleştirile

cektir. 

Araştırma Modeli 

Çalışmamızın gerçekleştirilebilmesi için tanınan 

süre, izleme yakla~amı ile araştırma yarabilmemize ola..-rıak 

vermediGinden, kesit alma yaklaşımı benimsenmiştir. 

Bu haliyle, çalışma kesit alma yöntemiyle işitme 

engelli çocueu olan amıe-babaların aile eğitimi öncesi ve 

sonrası beklentilerine ilişkin ipuçları verebilecek geri

ye dönük bir tarama modelindedir. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini tüm işitme engelli çocukla

rın anne-babaları oluşturmaktadır. Çalışma evrenini ise, 

İÇEM'de aile eğitimi alan anne-babalar oluşturmuştur. 
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Çalişmanın örneklen grubunu oluşturmak üzere rast

lantısal yöntemli İÇ~~'de aile eğitimi almış 100 .deneğe 

(50 anne ve 50. baba) anket formları.gönde~ilmiştir. Ancak 

bu ailelerden bazıları formlarJ.nın üzerinde anne ya da 

baba olduklarını işaretleineyi unutmuşlardır .. Anneler ile 

babaların ayrı ayrı beklenti farklılıkl~rının da gözlenme

si. amaçlandığından 32:· aile değerlendirmeye alınmişt.ı:r .... 

Böylece, ulaşılabilen 32 anne ve 32. baba (toplam 64 denek) 

bu çalışmanın öım.eklem grubunu oluşturmuştur. 

Veriler ve Toplanması 

Verilerin e.lde edilmesinde anne-babanın eğitime, 

eğitimciye,. kullanılan işitme cihazınar çevreye karşı 

beklentilerindeki farklılığı ortaya koymak için bir anket 

hazırlanmıştır. 

Anket iki kısımdan oluşturulmuştur. Birinci kısım

d:aki sorular a.nn:e-babanın şimdiki bilgisin.e dayanarak, 

ikinci kısımdaki sorular ise, İÇEM'e gelmeden önceki biı~ 

gi ve düşüncelerine dayanarak cevaplandıracakları şekilQe 

düzenlenmiştir .. 

Bu ankette yer alan soruların, amaçları gerçekleş~ 

tirmasine dikkat edilmiştir. Bunun için,. her amaç tek tek 

ele alınıp değii·ik boyutları içerebileceği dUşünülmüş ve 

her bir amaç için 6 ile 24 arasında yargı cümlesi hazır

lanmıştır. 



Bu cümlelerin hazırlanmasında, araştırmacının aile 

ecitimi uygulamaları sırasında karşılaştığı tepki, problem 

ve durumlar gözönüne alınmış, zaman zaman da ailelerıe 

görüşmeler yapılmı~tır~ 

Hazırlanan cümlelere, anne~babaların kendilerine 

en uygun yanıtı verebilmeleri için, 

"kuvvetle katılırım - katılırım - biraz katılırım -

hiç ka tılmam . - fikrim yok" 

şeklinde beşli seçenek verilmiştir. Cümlelerin değişik 

boyutları içermesi nedeniyle, seçene.klerden 

"kuvvetle katılırım" 

seçenesi her cümle için tek doğ·ru olarak gösterilmemiş, 

"hi c ka tılmam" 

şeklindeki yanıtların da doğru kabul edildiği cümlelere 

yer verilmiştir. 

Hazırlanan tüm cü:ml.eler tekrar gmzden geçerilerek, 

ulaşılmak istenen amaca yanıt vermeyecek türden olanları 

çıkarılmış ve cümle sayısı 50 ile sınırlandırılmıştır. 

Bunun için zamanın sınırlı olması nedeniyle ailelere ·.bir 

öntest uygulanmamış, uzman bir kişinin fikirleri alınmış

tır. (Ek ı ) 

Daha sonra, anne-babanın eğitim almadan önceki 

bekl.entilerini belirl-.yebilmek için bu cümleler içerikle

ri bozulmadan başka bir şekilde ifade edilerek gene 50 
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cümleden oluşan ikinci kısım oluşturulmuştur. Bu kısma 

ise birinci kısımda olduğu gibi beşli, ama bu kez, 

"kuvvetle katılırdım - katılırdım - biraz katılırdım -

hiç katılmazdım - fikrim yoktu" 

şeklinde seçenekler düşünülmüştür. (Ek .2 ) 

Birinci ve ikinci kısım toplam 100 cümleden oluş

muştur. Birinci ve ikinci kısma ayrı ayrı 50'şer madde

lik ve belirtilen seçenekleri içeren~ 

"a - b - c - d - e" 

ş~klarının yer aldıcı cevap kağıdı hazırlanmıştır.(Ek 3 ) 

Uygulama 

Anketler, soru kitapçıkları ve cevap kağıtları 

olarak iki kısımdan oluşturularak, soru kitapçığının üs

tüne yönergesi ilave edilmiştir. {Ek 4 ) ··· 

Sora kitapçıkları her aileye birer adet olmak 

üzere 50, cevap kağıtları ise birinci ve ikinci kısım 

için ayrı ayrı olmak üzere hem anneye hem babaya 100 adet 

çoğaltılmıştır. 

Yönerge, soru kitapçıeı, cevap kağıtları, ne kadar. 

sürede geri iade edileceği ve cevapların gizliliği için 
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kapalı zarfa konması gerektit,;ini bildiren yazı tek bir 

zarfa konul1;:p ağzı kapatılarclr, 50 çocuğa verilmiş ve 

anne-babalarına iletmeleri istenmiştir. 

Anne-ba ba.lara s oruları a3rrı ayrı c eva plandl ~a

ları yönergede belirtilmiştir. 

Anne-babalardan soruları cevaplayıp, cev§-p kağı

dına işaretleyerek, anne veya baba olduklarını da beli:r:·t

tikten sonra belirtilen tarihte, soru kitapçıt;ını, yö

nergeyi ve cevap ka[ıtlarını gene kapalı bir zarfla, 

okul servisi görevlisine ve;ya çocı..ığun çantasına koyarak 

araştırınacıya ulaştırmaları istenmiştir. 

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Daha önce de anlatıldığı gibi, ailelere gönderi

len ankette yer alan sorulara beş seçenek arasından en 

uygun yanıtı vermeleri iste~~işti. PJlkette yer alan 

sorular tek tek incelenerek seçenekıere olu~suzdan olum

lu beklentilere göre, O ile 4 arasında puan verilmiştir. 

Böylece, "fikrim yok" seçeneğini her durumda işaretle

yen denek sıfır (O) puan almış, diğer seçenekler ise so~ 

runun özelliğine göre verilen puanlar üzerinden değer

lendirilmiştir. Bir başka deyişle, bir soru için 

"Kuvvetle Katılırım" seçene.ği olumlu bir yanıt olarak 

benimsendiğinde dört puan verilmiş, bir başka soru için 
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a;ynı seçenek olumsuz bir yanıt olarak belirlendiğinden 

~ puan verilmiştir. Bu durumda seçenekiere verilen 

puanlar sorunun. özelliğine göre aşacıdaki durumlardan 

(a) ya da (b) ye göre deC;erlendirilmiştir. Buna ilişkin 

genel yanıt anahtarı Ek 3'de verilmiştir. 

Kuv .. lfatılırım Katılırım : :S.Xatılırım H.Xatılmam F.lok 
Kuv.Katılllll'lım Kat:ılı.rdım B.Kat:ıJırdım H.Kat:ılımzd:a F. 'Ybktu 

(a) 4 3 2 ı 

(b) ı 2 3 4 

Böylece bir denet,in ankete verdiği yanıtlardan 

bir tek puan elde edilmiş ve değerlendirmede bu esas 

alınmıştır. Görüleceği gibi, buradan, puan düştükçe bek

lentilerin olumsuz yönde oldu&ru, puan arttıkça ise bek

len-tilerin olumlu yönde geliştiği sonucuna lil.laşmak 

mümkündür. 

Anket uygulandıktan sonra elde edilen veriler de

ğerlendirilerek, sonuçlar ve amaçlar karşılaştırılmış

tır. Elde edilen bilgiler çizelgelerle somut hale geti-

rilerek yorumlamaya gidilmiştir. 

Verilerin çözümlenmesinde "t" testi kullanılmışF 

anlamlılıkları .05 düzeyinde sınanmıştır. 
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Kullanılan forDUl aşağıda verilmiştir: 

t=-d 
{ 

ı~ (Edt-
. Ed -.......--n 
• 

n (n - 1) 

"tn testi: 

Tüm sonuçlar, bulgular bölümünde ayrıntılı olarak 

verilmiştir. 
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B Ö L ÜN .III 

BULGULAR ". VE YORUH 

Bu araştırma ile EskiŞehir Anadolu Universitesi, 

İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Herkezi'ne gJ.ndüzlü de-

vam eden öğrencilerin, anne-babalarının aile eğitimi 

öncesi beklentilerinin, aile eğitimi aldıktan sonra 

farklılıklar g~sterip göstermediği, belirlenmeye çalı-

şılmıştır. Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için se-

çilen örneklem grubundaki deneklerin, aile et;i timi al

dıkları süreye göre dağılımı Çizelge l'de görülmektedir. 

Denekıerin 
Aile Eğitimi 
Aldıkları s-ııre 

(YIL) Aıme Baba Toplam ot. 
7" 

2 yıl 6 6 12 19 

3 yıl 3 3 6 9 

4 yıl 8 8 16 25 

5 yıl 9 9 ıs 28 

6 yıl 6 6 12 19 

o:r;t. 4 y:ıı Gen. 32 32 64 100 sure . Toparn 

Çizelge ı. Anne-babaların aldıkları aile eğitimi süre

sine göre dağılımları. 
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Buna göre, örneklem grv~unda, 2 yıl eğitim almış 

6 anne ve 6 baba; 3 yıl eC;itim almış 3 anne ve 3 baba; 

4 yıl eğitim almış 8 anne ve 8 baba; 5 yıl eğitim almış 

9 anne ve 9 baba; 6 yıl eğitim almış 6 ame ve 6 baba 

yer almaktadır. 

Bu dacılım çizelgesinde, deneklerin ecitim aldık-

ları süreye göre yüzde oranlar da verilmiştir. Buna göre 

denekıerin %19'unu 2 yıl eğitim alanlar; %9'unu 3 yıl eği

tim alanlar; %25'ini 4 yıl eğitim alanlar; %28'ini 5 yıl 

eğitim alanlar: %19'un-,, da 6 yıl eğitim alanlar oluştLr

maktadır .. Araştırmada, 32 anne, 32 baba olı·.ak üzere 64 

denekle· çalışılmıştır. 

Birinci bölümde, ilk sorumuz "Anne-babaların aile 

eğitimi öncesi ve sonrası beklentilerinde farklılık ver 

mıdır?" ele alı,ndığında Çizelge 2 elde ed-ilmiştir. 

Çizelge 2. Anne-babaların aile eğitimi öncesi ve sonrası 

beklentilerinden aldıkları puanların değerlen 

"dirilmesi. 20 



Burada, aile eğitimi öncesi (A.E.Ö) en düşük puan 

(E.D.P) 78, en yüksek puan (E.Y.P) 196, alınabilecek 

en yüksek puan (Alı.E.Y.J?) 200, ortalama puan ise ll4'tür. 

Aile eğitimi sonrası (A.E.S) en düşük pnan (E.D.P) 134, 

en yüksek ı>uan (E •. Y.P) 189, alınabilecek en yüksek puan 

(Alı.E .. Y.P) 200, ortalama pnan ise l60'tır. 

Ortalama puan bakımından aile eğitimi sonrasında 

olumlu yönde bir farklılık gözlenmektedir. Bir başka de

yişle aile eğitimi sonrasındaki ortalama iUan büyümektedir. 

Bu farkın anlamlı olup olmad.ığı "t" testi ile kontrol"' . 

edilmiştir. Buna g{iire elde ed.ilen t def;eri tablo değeri 

ile karşılaştırıldığ:ında, aile eğitimi sonrası farkın 

.05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. 

Sorularımızdan ikincisi, şöyle ifade edilmişti: 

"Anne-babaların aldıkları eğitim, alış süresine göre 

kümele.ndiğinde de beklentilerinde farklılık var mıdır?" 

Ailelerin ecitim aldıkları sürelere göre puanla

rıyla birlikte dağılımı Çizelge 3'te verilmiştir.(Bkz.s.~) 

Çizelge 3'te gmrülebilece2;i gibi alınıbilecek en yüksek 

puan 200 olup, 2 yıl aile eğitimi alan 12 ailede, aile 

eğitimi öncesi en düşük puan 96, en yüksek puan 137, 

ortalama puan ise ll2'dir. Aile e[;itimi sonrası ise, en 

düşük puan 134, en yüksek puan 182, ortalama puan 158'dir. 
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A.E. t 
aldıkları Ort. Alı. tablo Anl. 
sUr e 
(~ıl) 

2 

3 

4 

5 

6 

Puan J>ua.IJ._E.Y~F n .t dee. Düzeyi 

- A.E.ö 
E.D.P 96 
E.Y.P 137 

E .. D .. P 134 

112 

A E S 158 .. • E.Y.P 182. 

E.D.,P 93 
A •. E .. Ö E.Y .. P 126 104 

E.D.P 140 
A.E.S E.Y.P 187 162' 

E.D..P 78 
A.E .. Ö E •. Y.P 126 lll 

·E.D.P 146 
A.E.S E.Y.P 1 72· 157 

E.D:..P 98 
A.E.Ö E •. Y •. P 12.6 133 

E.D.P 146 
A.E.S E •. Y .P 189 159 

E.IJ:.P lll 
A.E.Ö E.Y .. P 196 125 

E .. D .• P 160 
A.E.S E.Y.P 181 167 

200 12 6,67 2,179 .05 

200 6 l2,49 2,447 .05 

200 l6 24,50 2.,12.0 .05 

200 18 12,53 .2.,101 .05 

200 12 5 ,61..4 2:,179 .05 

Çizelge 3. Anne-babaların aile eğitimi sUresine göre bek
lentilerinden aldıkları P.Uanların ~eler halinde 
değerleDdirilmesi. 

az 



3 yıl aile eğitimi alan 6 aile~e, aile eğitimi öncesi 

en düşük puan 93, en yüksek puan. 126, o.rtalama puan 

104'tür. Aile eğitimi sonrası en düşük puan 140, en 

yüksek puan 187, ortalama puan ise 162'dir. 

4 yıl aile eğitimi alan 16 ailede, aıle eğitimi öncesi 

en düşük puan 78, en yüksek puan ı26, ortalama puan 

lll'dir. Aile eğitimi sonrası en düşük puan 146, en 

yüksek puan 172, ortalama puan ise 157'dir. 

5 yıl aile eğitimi alan 18 ailede ise, aile eğitimi ön

cesi en düşük puan 98, en yüksek puan 12-6, ortalama puan 

133'tür. Aile eğitimi sonrasında en düşük puan 146, en 

yüksek puan 189, artalama puan ise 159'dur. 

6 yıl aile eğitimi alan 1~ ailenim de aile eğitimi önce

si en düşük puanı lll, en yüksek puanı ı96, ortalama pu

anı 125'tir:.. Aile eğitimi sonrasında ise en düşük puanı 

160, en yüksek puanı ısı, ortalama puanı ise 167'dir. 

Ortalama puanlar aile eğitimi alış sürelerine 

gmre kümelendiğinde de beklentilerde farklılık gözlen

mektedir. Olumlu yöndeki bu farkın anlamlı olup oımadı

ğı "t" testi ile kontrol edilerek 2 yıl için 6,67; 3 yıl 

için 12,49; 4 yıl için 24,50; 5 yıl için J..2,53; 6 yıl 

için 5,614 değerleri bumunmuş ve bu değerler tablo değer

ıeri ile karşılaştırıldığında, farkın .05 düzeyinde an

lamlı olduğu görülmüştür. Ailelerin beklentilerinde 

farklı eğitim sürelerinden geçmelerine karşın yine de 

bir farklılışmanın olduğu açık bir şekilde belirlenmiştir. 
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Ara.ştı.rmamı.zı.n ü.çüncli sorusu şöyle belirlenmişti: 

"Aile eğitimi öncesi ve sonrasına. göre anneler ile baba

ların beklentileri ayrı. ayrı. gözlendiğinde farklılıklar 

var mıdır?" 

Anneler ile ba.ba.larLn beklentilere ilişkin anket

ten aldıkları. puanlar, Çizelge 4'te verilmiştir. 

A.E.ö 

Anne 

A •. E.S 

A.E.Ö 

Baba 

A.E.S 

Ort. Alı.. 
Plıa.n Puan E .Y .. P n 

E.D.P 97 
E.Y.P 126 

E.D •. P 140 
E.Y.P 189 

E·.,D.P 96 
E.Y.P 196 

E.D.P 137 
E. Y •. P 184 

".112 

200 32' 

lbl 

116 

159 

t 
t tablo 

değ. 

16,Z7 2,042 

Anl. 
Düzeyi 

.05 

.05 

Çizelge 4. Aile eğitimi öncesı ve sonrasına gör~a.nneler 

ile babaların beklentilerinden aldıkları. puan

ıarın değerlendirilmesi. 

B~ çizelgede, anneler ile babaların aile eğitimi 

öncesi ve sonrası. beklentilerinden aldıkları. puanlar 
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(\; / 1 

(V/ (\) 

ayrı ayrı değerlendirilmişt.ir. Buna göre, almabilecek 

en yüksek puan 200'dür. Annelerin aile eğitimi öncesi 

."-" \~ 
\, \ 

en düşük puanı 97, en yüksek puanı 126, ortalama puanı 

112'dir .. Aile eğitimi sonrasına göre, en düşük puan 140, 

en.yüksek puan 189, ortalama puan ise 161'dir. Babala

rın aile eğitimi öncesi en düşük puanı 96, en yüksek pu

anı 196, ortalama puanı 116'dır. Aile eğitimi sonrasında 

ise en düşük puan 137, en yüksek puan 184, ortalama puan 

ise 159'dur. 

Aile eğitimi öncesi ve sonrası puanlar bakımından. 

anneler ve babalar ayrı ayrı ele alındığında her iki 

grupta da gözlenen olumlu yöndeki farkın anlamlı olup 

olmadığı "t" testi ile kontrol edilmiştir. Buna göre el

de edilen t değerleri tablo değerleri ile karşıl.ştırıl

dığınd~ anneler ile babaların aile eğitimi öncesi ve 

sonrasındaki beklentileri ayrı ayrı ele alındığında 

farkın •. 05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. 

Dördüncü sorumuz ise şöyle belirlenmişti: 

"Aile eğitim sonrasında anne-babaların çocuklarına ta

kılan işitme cihazından beklentilerinde, aile eğitimi 

öncesine göre bir farklılık var mıdır?n 

Elde edilen değerler Çizelge ~·te verilmiştir. 
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Ört. Alı. t Anı. 
Puan Puan E.Y.P n t tablo Düzeyi 

değ. 

E.D.P 10 
A •. E .. Ö 19 36 64 

E.Y.P 26 

17,77 2.000 .05 
E •. Jl.P 24 

A.E.S 29 36 64 
E.Y.P 36 

Çizelge 5. Anne-babaların aile eğitimi öncesive sonra.sı.r 

İşitme cihazından beklentilerinden aldıkları 

puanların değerlendirilmesi. 

Çizelgede, alınabilecek en yüksek puan 36. olup 

a.i:le eğitim:i önc·esi en düşük puan 10, en yüksek puan 26, 

cn:talama puan 18'dir .. Aile eğitimi sonrasında en düşük 

puan 24, en yüksek puan 36, ortalama puan ise 29'dur. 

OrRaama puana göre aile eğitimi sonrasında anne

babanın işitme. cihazından beklentilerinde olumlu yönde 

bir ~arklılık gözlenmektedir. Aile eğitimi sonrasında 

alının puanlarda artış görülmektedir. Bu ~arkın anlamlı 

olup oJ..madığı "t." testi ile kontrol edilip bulunan değer 

tablo değeri ile karşılaştırıld.ığında, aile. eğitimi son

rası anne-babaların. cihazdan beklentilerindeki ~arkın 

.05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. 

Araştırmamızın beşinci sorusu ş_öyle belirlenmişti: 
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".bn.e.-:babaların çocuklarına takılan işitme cihazından bek

lentilerinde, aldıkları eği t.im alış süresine göre küme

~endiğinde de farklılık var mıdır?" Bunu gerçekleştirmek 

için elde edilen değerler, Çizelge 6 1da. verilmiştir. 

A .. E .. 
aldıkları 
süre 
(yıl) 

A .. E.Ö 
2 

A .. E .. S 

-
A .. E •. Ö 

A.E.S 

A .. E.O 

4 

A .. E.S 

A.E .. O 

5 

A .. E .. S 

A.E.ö 

6 

A.E .. S 

E •. ]) •. P 
E ... Y.P 

E.D.P 
E.Y •. P 

E.D~.P 

E.Y.P 

E.D •. P 
E .. Y.P 

E .. D .. P 
E,Y •. P 

E .. ll:· .. P 
E •. Y .. P 

E .. D •. P 
E.Y •. P 

E.D.P 
E.Y.P 

E .. Jl.P 
E.Y.P 

E .. ]) .• P 

E .. Y .. P 

Ort. Alı.. t Anl. 
Puan Puan E .. Y.P n t tablo Düzeyi 

değ. 

16 
25 19 

~6 12: 6 2:.179 .05 
23 
33 28 

10 
'21 18 

36 6 
2:6 

3.,81 2:,447 .05 

35 30 

ll 
22- 18 

36 16 13 2',,120 .05 
.25 
3·3 29 

ll 
25 19 

36 ıs 13 2,101 •. 05 
27 
36 30 

15> 

26 19 

36 l2 B 2,179 .05 
2!1 
32 29 
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Çizelge 6. Anne-babaların aile eğitimi süresine göre 

çoc-uklarına takılan işitme cihazından. beklen

tilerinden aldıkları puanların kümeler halin

de değerlendirilmesi. 

Çizelgede, alınabilecek en yüksek puan 36 .olup, 

2yıl aile eğitimi alan 12 ailede, aile eğitimi öncesi 

en düşük puan 16, en yüksek puan 25, o.rtalama puan 19'dur .. 

Aile elitimi sonrası en düşük puan 23, en yüksek puan 33, 

artalama puan ise 28 'dir •. 

3 y;:ı.l aile eğitimi alan 6 ailede,. aile eğitimi öncesi en 

düşük puan lO,en yUksek .rsuan a7.,, ortalama puan 18'dir. 

Aile· eğitimi sonrası en düşlik puan Z6, en yüksek puan. 35 ~ 

artalama puan da 30 'dur. 

4 Yoıl aile eğitimi ·aıan 16 ailede ,. aile eğitimi öncesi 

en:·. düşük puan: 11, en yüksek puan 22,. cırt.aıama puan 18'dir. 

Aile eğitimi sonrası en düşük puan 25, en yüksek puan :53, 

ve ortalama puan. 29 'dur. 

5· yıl aile eğitimi alan .. 18 a.llede ise, aile eğitimi öncesi 

en, d.Uşük puan ll., en yüksek puan 25.,. ortalama puan 1.8-'Ctdr .•. 

Aile eğitimi sonrası en düşük puan. 27,, en yüksek puan.: 3-6,. 

e:rtaıama puan da 30' ciur .•. 

6 y;ıi aile eğitimi alan. 12 ailenin de,. aile eğitimi öncesi 

en clüşük puanı 15~, en yüksek p:uanı a6, ortalama puanl 19'ciur. 

Aile e-ğitimi sonrasında ise en düşük puanı Z!l, en yüksek 

puanı 32:., Ctrtalama puanı da 29'd.ur. 
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Ortalama puanlar aile eğitimi süresine göre küme

lendi~inde".d.e ±şi tme cihazından beklentilerde farkll.ll.k 

göslenmektedir.. Eğitim öncesi cihazdan beklentiler hemen 

hemen. t,üm ailelerde aynı oJ. up,, e ği timden sonra oa.umlu 

yönde farkıılık göstermiştir., Bu farklılığın anlamlı olup 

oJ.madığı "t" 'testi ile kont.rol edilmiştir •. 2 yl.l için 

3 ,,91.; 3 yıl i.çin 3 ,.81; 4 yıl için 13 ;.. 5 yıl için ı:;; 

6- yıl iç~ 8 değerleri buJ.unmuştur •. Bu ~eğerler tablo 

değerleri ile karşılaştırıldığında anne-babaların işitme 

eihazındanı beklentilerinin aile eğitimi sürelerine göre 

küinelendi~inde de •. 05 düzeyinde anlamlı old~ görü.l.-üştür. 

Altıncı sorumuz da şöyle belirlenmişti: 

"Çcııcuğa takılan işitme cihazından. beklentilerinde anneler 

lle ba bal.ar ayrı ayrı gözlendiğinde aile eğitimi sonras.ın

da farklılıklar var mıdır?" Bu s.orudan. elde edilen değer

ler· ç,izelge 7'de yer almıştır.·. 

Ort. •. Alı. t Aı:ı.l .. 
Puan Puan E.Y.P n t tablo Düzeyi 

değ. 

E.lJ..P !4 
A .. E.Ö E.Y.P 27 19 

Anne.· 36 ~2· 14,.3 2·,.042 .05 
... D .. P 25 

A .. E •. S E •. Y .. P 36 ;o 

E.D.P lO 
A.E .. Ö E.Y •. P 26 19· 

Baba 36 32 11,2 ~.042 .05 
E.D .. P 23 

A .. E •. S E .. Y.P 36 29 
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Çizelge 7." Aile eğitimi Qn.cesi ve sonrasına göre,anneler 

i.le babaların çocuklarına takılan işitme ciha

zından beklentilerinden aldıkları puanlar~ 

değerlendirilmesi. 

Bu çizelgede,, anneler ile babaların aile eğitimi 

öneesi ve sonrası işitme cihazından beklentilerinden al

dıkJ.arı puanlar ayrı ayrı değerl.enılirilmişti.r. Buna göre,. 

alınabilecek en yüksek puan 36 olup,. annelerin aile eği

timi öncesi en düşük puanı ll4,, en yüksek puanı 2..7, o~ta

lama puanı. 19·'dur .. Aile eğitimi sonrasında ise en diişük 

p,uanı as,, en yüksek p,uanı 36: ve ortalama puanı 30'dur. 

Ayın şekilde babaların aile eğitimi öncesi: . en düşük pu

anı. l.O" en yüksek puanı a6 r. o•rtalama puanı 19 'dur. Ai.le 

e:ği.iiimi sonrası ise,, en düşük puan 23 ,. en yüksek puan 

36· ve artalama puan isa Z9.'dur. 

Ortalama puan ile anneler ve babaların aile e~i

timi öneesi ve sonrasına gCSre. ayrı ayrı ele alınıp i.p:t

me. cihazındıan beklent.ilercieki :farklılık ertaya konmuştur. 

Aile. eğitimi öncesi ortalama pu.a.nlar, aile eğitimi sonra

sında hem annelerin artalama puanında hem ~e babaların 

ortalama puanında olumlu yönde bir farkl.ılık göstermiştir. 

Bu farkın anlamlılığı "t" testi ile kont.roı edilmiş, el

de edilen t değerleri, tablo değ.rleri ile karşılaştırıl

dığında anneler ve babaların işitme cihazından beklenti

lerine ilişkin~ aile eğitimi öncesi ve sonrasıni.aki . 



p;uaı;ıJ.arl. arasJ.ndaki farkJ.n •. 05- düzeyinde anlamll. olduğu 

gör:ülmiiştür .. 

AmacJ.ml.Zl.n gerçekleşmesinde y;er alan yed.inci so

rumuz ise ş·öyi.e belirlenmişti: 

"Aile e·ğitimi öncesine ve sonrasJ.n.a göre, anne-babalarJ..n. 

kendilerine verilen eğitimden beklentilerinde farklılık 

var mıdır?" Bu soruyıa ilgili değerler Çizelge 8'cle ve

rilmiş-tir. 

Ort:. All.. t Anl. 
Puan Puan E.Y .. P n t tablo Düzeyi 

değ. 

E~D.P :;o 
A.E.Ö E.Y.P 51 4ı 68 64. 

15,74 2,00) .05 
E .. D: .. P 44-

A.E.S E.Y .. P 66 55 68 64 

Çi.Zel.ge 8. A.nııe:-babalarl..ll. aile. eğitimi öncesi ve sonrasJ., 

kendilerine' verilen eğitimden beklentileri ko

nusunda ald1klarl. puanıarJ.n değerlendirilmes~ 

Çizelge 8' de,. ai.leler.in al&bi.lecekleri en yiiks,ek 

puan ;6 olup,_ aile eğitimi öncesi en <i üşük puan :;otı en 

yüksek puan 51,, ortalama puan 41' dir. Aile eğitimi s-on

rasl. ise,_, en düşük puan. 44, en yüksek puan 66, ort.a.lıl.ma. 

puan da 55 'tir .. 
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Ortalama puana bakıldığwda, kendilerine verilen 

eğitim konusundaki beklentilerde, aile eğitimi öncesine 

göre olumlu ymade bir farklılık görüJ.mektedir. Aile eği

timi all.dıkça ortalama ~uan büyümektedir. Bu farkın. anlınn ... 

lı oıup olmadığı "t" testi ile kont.rol edilmiştir. Buna 

gör.e elde, edilen t "j,eğexi, tablo değeri ile karşılaştı

rıldığında, aile eğitimi sonrası kendilerine verilen 

eği timcieki b.eklentilerin farkı .. 05 düzeyinde anlamlı bu

Iunmuş.t.ur., 

SekiBinei sorumuzda yer alan, "Anne-babaların ke~ 

dilerine verilem eğitimden beklentilerinde, aldıklan 

e ği tim süresine göre kümelendirildiğinde de farklılık 

var mıdır?" Uadesine cevap verebilmek için elde edilen 

değerle.r Çizelge 9'da gösterilmiştir. (Bkz •. s •. 33} 

Çizeige 9'da alınabilecek en yüksek puan 68 CÜ'Up-:,. 

2yl.J. eğitim a.lmış I2 ailenin, aile eğitimi öncesi en _d.ü

şük puanı 35, en yüksek puanı 48,.. artalama puanı 42::'dir. 

Aile eğitimi sonrası en düşük puanı 44, en yüksek puanı 

66, o:rtalama puanı da 55.'t.ir. 

~ yıl eğitim almış 6 ailenin, aile eğitimi öncesi en dü

şük nuanı 30·,, en yüksek puanı 4.7 ,. ortalama p_uanı 38'dir. 

Aile eğitimi sonrası en düşük puanı 48, en yüksek puanı 

64, ve: o.rlalama puanı 5-6-' dır. 

-4 y.ı1 eğitim almış 16 ailede, aile eğitimi öncesi en dü-
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A .. E •. 
a1d'1kları 
süre~ 
(yıı} 

Orl. Alı. t Aü .• 

4 

5 

6 

Puan Puan E.Y.P n t tablo Düzeyi 
de~. 

A.E.Ö E .. Y .. P 48 42 

E.D.P 44 
A.E.S E.Y.P 66 55 

E.D·· •. P 30 
A.E.Ö E.Y.P 4-7 38 

E.D.P 48 
A .. E .. S E.Y .. P 64 5-6 

E .. D .• P 3:0 
A .. E •. ö •. E.Y .. P « 40 

E .. D.P 47! 
A.E.S E.Y.P 66 54 

E.D .. P 34. 
A .. E.O E .. Y .. P 5·0 2!1 

E.D;..P 44 
A.E .. S E .. Y.P 65 53 

E.n •. P '37 
A.E.Ö E.Y .. P 48 43 

E.D .. P 5Jl ' 
A.E.S E.Y.P 64. 58 

68 6 5,16 2,447 .05 

68 16 7,.,38 2, .. 1.2:0 .0,5 

68 18 s,.ıs 2,101 .05 

68 ll· 8ı:87 Z,179 .05 

Ç:Lze1ge· 9. Anne-babalaruı. a.ll.e:..eğitimi alış süresine sara 

kendilerine verilen eğitimden bek:J.enti1eri ko
nusunda aldıkları puanların kUmeler halinde 
değerlendirilmesi .. 
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şük puan 30,. en yüksek puan.'4.4., ortalama puan 40'dır .. 

Aile eğitimi so ması en düşük puan ,4 7 ,. en yüksek puan 

66, artalama puan ise 54'tür .. 

5 yıl eğitim alan 18 ailenin de, aile eğitimi öncesi 

en ciüşü.ı:t: puanı :?4, en yüksek puanı 5.0, o.rtalama puanı 

~7'd.ir .. Aile eğitimi sonrasında :ise en düşük puanı «, 
en. yüksek nuanı 65, ortal.ama puanı 53'tür. 

6 y;ı1 eğitim alan ll' ail.enin, aile eğitimi öncesi en 

düşük puanı 37!, en yüks.ek puanı. 48, ortalama puanı 43 'tür. 

Aile: eğitimi sonrası da en düşük puanı 51.,; en yüksek pu

anı 6.4, ve ortalama puanı 58'diir .. 

Ortalama puanıara göre., kendilerine verilen eği

timden bellenfileri eğitim süresine göre kümelendiğinde 

de: cmlumlu !'önde bir farklılık gözlenmiştir. :Bu farklı

lığın a.nl.mıılı cıüun. almadığı "t" testi lle kontrol.. ed~ 

miştir. Bulunan t &eğerleri.; 2: yıl ±çin 5~, 76;~ 3 pl için. 

5,16;, 4. y,ıl için 7 ,.38;! 5 yl.l i.çin 8,1.8; 6 7J..l için 8,87 

bulunmuş ve bu değerler tablo değerleri ile karşılaşı

tırıldığında, farkın .. 05 düzeyinde anlamlı olduğu görül

müştür .. Kendilerine verilen eğitimden beklentilerinde, 

farklı eğitim sürelerinden geçmelerine karşın ailelerini 

beklentilerinde yine de. olumlu yönde bir farklılaşma 

o2duğu belirlenmiştir. 

Serularımızdan dokuzuncusu şöyle belirlenmişti: 
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"Kendilerine verilen eğitimden beklentilerinde anneler 

ilc babalar ayrı ayrı gözlendiğinde farklılıklar var 

mıdır?" Eu soruyla ilgili değerler Çizelge ıo•da veril

miştir .. 

O !tt_ AJı.. t Ani. . 
Puan puan. E •. Y .P n t tablo Düzeyi 

değ. 

E.D.P 34 
A.E.Ö E.Y ."P 47 41. 

Anne 
E.D.P 4.4 

A.E_.S E..,Y.P 6~ 5·5 

E.D • .P 30; 
A .. E .. Ö E .. Y.P 5l.. 41 

:Baba 68 32: ll Z:~ 042 .05 
E.D.P 44 

A..E .. S E .. Y~P 65 55 

Çizei.ge, 1.0 .. Aile eğitimi öneesi ve sonrasına göre, anneler 

ile babaların kendilerine verilen eğitimden 

·,·eklentilerinde aldıkları puanlar \1 değerJ.en.-

irilmesi. 

:Bu çizelgede, annele:r:.- ile babaların kendilerine 

verilen eğitimden, aile eğitimi öncesi ve sonrası beklen

tilerine göre: ayrı ayr:ı. değerlendirilmiştir. Buna göre,· 

almab:Uecek en yüksek puan 68 • dir. Annelerin aile eği

timi öncesi en düşük puanı 34, en yüks.ek puanı 47, orta

lama puanı 4l'dir. Aile eğitimi sonrası en düşük pu.an:ı. 

44-, en yUksek puanı 66 ve ortalama ıuanı 55 •tir. Babala-
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rın aile eğitimi öncesi en düşük puanı 30, en yüksek pu

anı 51,, ortalama puanı 4J.'dir. Aile eğitimi sonrası en 

düşük puanı 44 ,, en yüksek puanı 65 ~ ortalama puanı da 

55'tir. 

Aile eğitimi öncesi ve sonrası ortalama puanlar 

bakımından. anneler ve babalar ayrı ayrı ele alındığında 

her iki gru~ta da gözlenen olumlu yöndeki bu farkın an

lamlılığı i.çin. "t" testi kullanılmıştır.. Elde ed. ilen: 

sonuç:lara göre t :guanları tablo değerleri ile karşılaş

tırılıp. farkın .05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. 

On.uncu sorumuz. da. şöyle be.lirlenmiş"ti: 

"Aile eğitimi öncesine ve sonrasına göre anne!-babalarll'l. 

ç:ocukl:arına verilen eğitimden beklentilerinde farkJ.ılık 

var mıdır? 11 l3u ·soruya ilişkin verller Çiz e lg~ ll' de 

verilmiştir. 

Ort: ... Alı. t Anı. 
Puan Puan. E .. Y .. P n t tablo Düzeyi 

değ .. 

E.lD. p 8 
A .. E .. Ö E.Y.P 20 1.3 2B 64 

14-,J"l 2:~:000 .05 

E.D •. P .14 
A .. E .. S E .. Y.P 27 21 2:8 64 

Ç1zel.ge ll .. Anne-babaların aile eğitimi öncesi ve sonra

sına göre, çocuklarına. verilen e.ği timden bek

lentileri konusunda aldıkları puanların 

değerlendirilmesi. 
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Burada, alınabilecek en yüksek puan 28 olup, 

aile eğitimi öncesi en düşük puan 8, e~ yüksek puan 

20,, ortalama puan 13'tür. Aile eğit.imi sonrası en düşük 

puan 14, en yüksek puan 26, ortalama puan ise 2l'dir .. 

Ortalama puan bakımından. aile eğitimi sonrasın

da öncesine göre olumlu yönde farklılık vardır. Başka 

deyişle aile eğitimi ald ıkça, a.ilelerin çocuklarına. 

verilen e ği timden b·eklentilerinin ortalama puan sayı

sı da büyümektedir .. Bu~ :farkın anlamlı olup olmadığı "t" 

testi ile kontrol edilmiştir. Buna göre elde edilen t 

değeri. tablo değeri ile karşılaştırıldığında, aile eği

timi sonrasında çocuklarına verilen eğitimden beklenti

lerindeki farkın .05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüş

tür. 

Sorularımızdaa enmıirincisi de, "Anne-bal:e.ların 

çocuklarına verilen eği t.imden beklentilerinde, aldık

la~ı eğitim-~lış süresine göre kümelendiğinde de fark

lılık var mıdır?,, şeklinde i.di. Bunun için veriler 

Çizelge 12'd.e gösterilmiştir. (Bkz .. s. 38) 

Çizelge 12-'de yer alan, alınabilecek en yüksek 

p;uan zs.' dir. 2 yıl e ği tim alan 12 ailede, aile eğitimi 

öncesi en düşük puan 10, en yüksek puan 20, ortalama 

puan ı3'tür. Aile eğitimi sonrası en düşük puan 19, 

en yüksek puan 2.5, ortalama puan 2l'dir .. 
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A.E. 
al.dl.kları 
süre 
{yıl) 

A .. E .. Ö 

2 

A.E.S 

A.E.ö 

A.E.S 

A .. E.O 

4 

A.E.S 

A .. E .. ö 

5 

A.E.S 

A.E.O 

b 

A.E.S 

E.D.P 
E.Y.P 

E.D.P 
E.Y.P 

E .. D.P 
E.Y.P 

E •. D.P 
E.Y .. P 

E.:m.P 
E.Y.P 

E .. D .. P 
E.-Y .. P 

E.D.P 
E.Y .. P 

E.D.P 
E.Y .. P 

E .. D,.P 
E. Y •. P 

E.D.P 
E .. Y.P 

ort. Alı. t Anl. 
Puan Puan E.Y.P n t tablo Düzeyi 

Cf)ğ. 

ıo 

20 13 
28 J2 9,87 2,.179 .05 

19 
25 21 

ı o 
ıs 14 

28 6 4,.65 2:,447 .05 
18 
-~6 21 

8 

19 13 

2.8 lb 5,49 2,.120 .05 
15 
26 20 

ı o 
20 13 

28 ıs 7,14 2,101 .05 
17 
2!1 zo 

11 

ıs 14 

28 l2 l.2,,4ı 2,179 .05 
19 
27 22 

Çizelge l.2 • .Aıme-babaların aldıkları eğitim sUresine 

göre, çocuklarına verilen eğitimden.beklen
tileri konusunda aldıkları puanların ~e
ıer .halinde' d;g-erlendirilmesi. 



3 yıl eğitim alan 6 ailede, aile eğitimi ~ncesi en düşük 

puan 10, en yüksek puan ıs, ortalama p;g.an 14'tür. Aile 

eğitimi sonrası en düşük puan ıs, an yüksek puan 26, orta

lama RUan da 21' dir •. 

4yıl eğitim alan 16 ailede, aile eğitimi öncesi en düşük 

Ruan 8, en yüksek puan 19, ortalama puan 13'tür. Aile 

eğitimi sonrası en düşük puan 15, en yüksek puan 26, ar

talama puan ise 20'dir. 

5 yıl eğitim alan ıs ailede ise, aile eğitimi önc:.esi en 

düşük puan ıo, en yüksek puan 20, ortalama puan 13'tür. 

Aile eğitimi sonrası en düşük puan 17, en yüksek puan Xl, 

ve ortalama Ruan da 20'dir. 

6 yıl eğitim alan 12 ailenin i.fıe, aile eğitimi öncesi en 

düşük puanı 11, en yüksek puanı ıs, ortalama puanı 14'tür. 

Aile eğitimi sonrasında ise, en düşük puanı 19, en yüksek 

puanı 2":{;', ortalama puanı da 22'dir. 

Ortalama puanlar, aile eğitimi alış sürelerine 

göre kümelendiğinde de ç-ocuğa verilen e ği timden beklen.ti.

lerde olumlu yönde bir :farklılık görülmektedir. Bu fark

lılığın anlamlı olup almadığı "t" testi ile kontrol edi

lerek; 2 yıl için 9,S7;.3 yıl için 4t-65; 4 yıl için 5.49;. 

5 yıl için 7',,14; 6 yıl .için 12,41 değerleri bulunmuş ve 

bu;:değerler tablo değerleri ile karşılaştırıldığında,. 

anne-babaların çocuklarına verilen eğitimden beklentile

rinde ,7 aile eğitimi sürelerine göre kümelendiğinde de 

farkın .05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. 
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Araştırmamızın onikinci sorusu şöyle be.lirlenmişti: 

"ÇocuklarJ..n.a verilen eğj_timden beklentilerinde anneler 

ile babalar ayrı ~rı gözlendiğinde farklılıklar var mı-

dır?" Anneler ile babaların çocuklarına verilen eğitimden 

beklentilerine ilişkin değerler Çizelge 13'te verilmiştir. 

Ort •. Alı. t Anl .. 
Puan Puan E.Y .. P n t tablo Düzeyi 

değ. 

E.D.P 1~ 
A.E .. Ö E .. Y .. P ].8 

]3 

Aıme 28 32 10 2,042 .05 
E.D.P 14. 

A .. E .. S E .. Y .. P 27 ao 

E .. D.P 8 
A .. E .. ö E.Y .. P 20 14 

Baba 28 3Z 10 2,,042 .05 
E.D.P 15 

A.E.S E.Y .. P 26 2JL 

Çize1ge 13 .. Çocuklarına verilen eğitimden beklentilerinde 

anneler ile babaların aldıkları puanların 

değerlendirilmesi. 

Qizelge 13 1te anneler %le babaların çocuklarına 

verilen. eğitimden,, aile eğitimi öncesi ve sonrası aldık

ları puanlar değerlendirilmiştir •. Alınabilecek en yüksek 

puan 28 olup.,. annelerin aile eğitimi öncesi en düşük p12i

anı ıo,. eıJ. yüksek puanı ıs, ortalama puanı 13 bulunmuştur. 
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Aile eğitimi sonrası ise en düşük puanı 14, en yüksek 

puanı 27, ortalama puanı ise 20'dir. Babaların ise, ai.J..e- . 

eğitimi öncesi en düşük puanı 8, en yüksek puanı 20, or

talama puanı da 14'tür. Aile eğitimi sonrasında ise, en 

düşük puanı 15, en yüksek puanı 26 ve ortalama puanı da 

2l'dir. 

Aile eğitimi öncesi ve sonrası ortalama puanları 

bakımından anneler ile babalar ayrı ayrı ele alındığında 

her iki grupta da gözlenen olumlu yöndeki farklılığın 

anlamlı olup olmadığı "t" testi ile kontrol edimiştir. 

Buna göre elde edilen t değerle.ri tablo değerleri .ile 

karş.ılaştırıldığında anneler ile babaların çocuklarına 

verilen eğitimden beklentilerindeki olumlu fark1JJ_ığın 

.05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. 

ünüçüncü sorumuz, "Aile eğitimi öncesi ve sonra

sına göre anne-babaların kendilerine eğitimi veren eği

timeiden beklentilerinde farklılık var mıdır?" şeklinde 

idi. Elde edilen değerler,. Çizelge 1.4' te verilmiştir. 

Ort. Alı. t Anı. 
Puan Puan E .. Y.P n: t tablo Düzeyi 

de • 
E.D.P 7 

24 A .. E.Ö. E.Y.P 19 14 64 
ll 2,.000 .05 

E .. D.P 14 
A .. E.S ElY.P 24 19 24 64 

Çizelge 14. Anne-babaların aile eğitimi öncesi ~e so~ına 
göre~eğitimciden beklentilerinden aldıkları pu-

' anların değerlendirilmesi. 
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1 
' 

Çizelge 14'te alınabilecek en yüksek puan 24 olup, 

aile eğitimi ö~e-Bi •n düşük puan 7, en yüksek puan 19, 

ortalama puan 14'tür. Aile eğitimi sonrası en düşük puan 

14, en yüksek puan 24 ve ortalama puan 19'dur. 

Orta!latJa puan bakımından ailelerde aile eğ:i timi 

sonrasında eğitimeiden beklentilerinde olumlu yönde bir 

farklılık gözlenmektedir. Yani aile eğitimi aldıkça orta

lama puan. sayısı da büyümektedir. :Bu farkın anlamlı o·lç 

olmadığı "t" testi ile kontrol edilerek, elde edilen d.e

ğer tablo değeri ile karşılaştırıldığında, aile eğitimi 

sonrası, eğitimeiden beklentilerdefarkın .05 düzeyinde 

anlamlı o.lduğu görülmüştür. 

Ondördüncfi sorumuz şöyle belirlenmişti: 

''Anne-babalP-.rın eğitimeiden beklentilerinde aldıkları 

eğitim alış süresine göre kümelendiğinde de farklılık 

var mıdır?" Verileri Çizelge 15'te belirlenmiştir .. (Bkz.s.4~ 

Çizelge 15'te görüldüğü gibi alınabilecek en yük

sek puan 24 olup, 2 yıl aile eğitim alan 12 ailede, aile 

eğitimi öncesi en düşük puan ıo, en yüksek puan 19,· orta

lama puan 15'tir. Aile eğitimi sonrası en düşük puan 15, 

en yüksek puan 23, ortalama puan ise 18'dir. 

; yıl aile eğitimi alan 6 ailede, aile eğitimi öncesi en 

düşük puan 12, en yüksek puan 15, ortalama puan ı;•tür. 



A.E. 
aldıkları 
süre 
(yıl) 

Ort. Alı. t Anl. 

4 

5 

6 

Puan Puan E.Y.P n t tablo Düzeyi 
de~. 

E .. D.P 10 
A.E.Ö E~Y.P 19 15 

E .. D .. P 15 
A .. E.S E.Y .. P 23 18 

E.D .. P 12 
A.E •. Ö E .. Y.P 15 13 

E.D.P 16 
A.E .. S E.Y.P 24 20 

E.D.P ı ı 
A.E .. ö E.Y.P 19 15 

E.D.P 15 
A.E.S E.Y.P 24 21 

E.D.,P ,.,7 
'. 

A •. E •. O E.Y.P 19 ı; 

E.D.P 14 
A'"'E .. S E.Y.P 24 19 

E.D.P 3.2 
A .. E .. O E.Y,P l.6 l.4 

E .. D.P 17 
A.E.S E.Y.P 24, 20 

24 12 2,92 2,179 .05 

24 6 4,ll 2,.447 .. 05 

24 .16 6,25 2,120 .05 

24 18 4,33 2,101 .05 

24 l.2 7,46 2,179 .05 

Çizelge 15. Anne-babaların aldıkları eğitim süresine ~re, 
eğitimeiden beklentileri konusunda aldıkları 
puanların. kümeler halinde ieğerlendirilmesi. 
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Aile eğitimi sonrası en düşük puan 16, en yüksek puan 24, 

ortalama puan da 20'dir. 

4 yıl aile eğitimi alan 16 ailede, aile eğitimi öncesi en 

düşük puan ıı, en yüksek puan lY, ortalama puan 15'tir. 

Aile eğitimi sonrasında ise en aişük puan 15, en yüksek 

puan 24, ortalama puan da 2l'dir. 

5 yıl aile eğitimi alan 18 ailede ise, aile eğitimi önce

si en düşük puan 7, en yüksek puan 19, ortalama puan 13 

tür. Aile eğitimi sonrasında ise, en düşük puan 14, en 

yüksek puan 24, ortalama puan 19'dur. 

6 yıl aile eğitimi alan 12 ailenin de, aile eğitimi önce

si en düşük puanı 12, en yüksek puanı 16~ ortalama puanı 

24, ortalama puanı da 20'dir. 

Ortalama puanlar, aile eğitimi alış sürelerine . 

göre kümelendiğinde de eğitimeiden beklentilerde olumlu 

yönde bir farklılık gözlenmiştir. Bu farklılığın anlamlı-

1ığı, uygul.anan "t'' testi ile tespit edilip,. bulunan de

ğerler (2 yıl için 2, 92; 3 yıl için 4,11; 4 yıl için 6,.2.5.; 

5 yıl için 4,,33; 6 yıl için 7 ,46) tablo değerleriyle kar

şılaştırıldığında, aile eğitimi süresine göre kümelendi

ğinde de ailelerin eğitimeiden beklentilerindeki farklı

lığın .05 düzeyinde anlamlı oldu@ıuortaya koymuştur. 

Onbeşinci sorumuz, "Aile eğitimi öncesi ve sonra-· 
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sın&.göre eğitimeiden beklentilerinde, anneler ile babalar 

ayrı ayrı gözlendiğinde farklılıklar var mıdır?" şekl:in

de idi. Verileri Çizelge l6'da yer almaktadır. 

Ort. Alı. t Anl. 
Puan 1\iıan E. Y. P n t tıg~~ Düzeyi 

E.D •. P 9 
A.E.Ö E.Y.P 19 15 

An.n..e 24 32 8 2:,042 .05 
E.D.P 15 

A .. E .. S E.Y •. P 24 19 

E.D.P 7 
A.E •. Ö E.Y.P 19 1.5 

Baba 2.4 32. 7 2,042 .. 05 
E.D.P 14 

A.E .. S E.Y.P 24 19 

Çizelge· 16. Aile eğitimi öncesi ve sonrasına göre, anneler 

ile babaların eğitimeiden beklentileri kon~

sundaki puanların~ın. değerlendirilmesi. 

Burada, alınabilecek en ı:~sek puan 24 olup, anne

lerin aile eğitimi öncesi en düşük puanı 9, en yüksek pu

anı 19, ortalama puanı l5'tir. Aile eğitimi sonrası en 

düşük puanı 15, en yüksek puanı 24 ve ortalama puanı 19 • dur. 

Babaların ise aile eğitimi öncesi en düşük puanı 7, en yük

sek puanı 19, ortalama puanı l5'tir. Aile eğitimi sonrası 

en düşük puanı 14, en yüksek puanı 24, ortalama puanı 

da 19'dur. 
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Aile eğitimi öncesi ve sonrası puanlar bakımından 

anneler ile babalar ayrı ayrı ele alındığında her iki 

grupta da olumlu yönde bi:i: fad:J.ılık görülmektedir. Bu 

farkın anlamlı olup uımadığı "t" testi ile kontrol edil

miştir. Buna g5re bulunan t değeri, tablo değeri ile kar

şılaştırılıp, eğitimeiden beklentilerdeki eğitim sonrası 

olumlu .farkın .05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. 

Araştırmamızın onaltıncı sorusu da şöyle belirlem.ı:ı.işti: 

"Aile eğitim öncesi ve sonrasın.a göre anne-babaların 

çevreden beklentilerinde :farklılık var mıdır?" Verileri. 

Çizelge ı·Pde yer almaktadır. 

Ort. Alı. t Anı. 
Puan Puan E.Y.P n t tablo Düzeyi 

değ. 
'- .. 

E .. D .. P 2 
A.E •. Ö E •. Y .. P 10 6 12 64 

1},88 2,000 .os 
E •. D.P 6 

A.E.S E.Y.P 12 10 12 64 

Çizelge 17. Anne-babaların aile eğitimi öncesinde ve son

rasında çevreden beklentilerindeki görlişl~e 

ilişkin sorulara ait puanların değerlendiril-

mesi .. 

Bu çizelgede, alınabilecek en yüksek puan 22 olup, 

Anne- babaların aile eğitimi öncesi aldıkları en düşük 
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puan 2, en yüksek puan 10, ortalama puan 6'dır. Aile eği

timi sonrası ise en düşük puan 6, en yüksek puan 12 ve 

ortalama puan da lO'dur. 

Ortalama puan bakımında~aile eğitimi sonrası 

çevreden beklentilerde olumlu yönde bir farklılık görül

mektedir. Başka deyişle aile eğitimiyle ortalama puan 

sayısı da büyümektedir. Bu farkın anlamlı olup olmadığı 

"t" testi ile kontrol edilmiştir. Buna göre elde edilen 

t değeri tablo değeri ile karşılaştırıldığında, aile 

eğitimi sonrası çevreden beklentiler konusundaki farkın 

.,05 düzeyinde· ..anlamlı olduğu görülmüştür. 

Araştırmamızın onyedinci sorusu ise, "Anne-baba

ların çevreden beklentilerinde aldıkları e~itim alış sü

resine göre kümelendiğinde de farklılık var mıdır?" şek

linde idi. Bu soruyla ilgili veriler Çizelge 18'de yer 

almaktadır.. (Bkz. s • 48) 

Çizelge 18'de alınabilecek en yüksek puanın 12 

olduğu görülmektedir. 2 yıl aile eğitim alan 12 ailede~ 

aile eğitimi öncesi en düşük puan 2, en yüksek puan 7, 

ortalama puan 5'tir. Aile eğitimi sonrası en düşük puan 

6.,. en yüksek puan 12, ortalama. puan da lO'dur. 

3 yıl aile eğitim alan 6 ailede, aile eğitimi öncesi en 

düşük puan 5, en yüksek puan 6, ortalama puan §·!tir.Aile 

eğitimi sonrası en düşük puan 8, en yüksek puan 12, orta-
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lama puan lO'dur. 

A.,E. 
aldJ.kl.a. :rJ. Ort. Alı. t Anl. 
siire. Puan Puan E .. Y.P n t tablo Düm yi 
(~l.l.) 

E.D.P 2: 
A.E .. Ö - . 5 E.Y.P 7 

2 12 12. ?FoS 2.179 .05 
E.D.P 6 

A.E.S E.Y.P 12 lO 

E .. D.P 5 
A.E .. () E.Y .. P 6 5 

3 12 6 6,S8 2.,.447 .05 
E.D.P s 

A.E.S E.Y.P ız~ 
lO 

E.D.P 3 
A.E.Ö E.Y .. P 9 6 

4 12 16 5 ,S6 2,,120 .05 
E~D.P 7 

A.E.S E.Y.P ll 9 

E.D.P 4 
A .. E.Ö E.Y.P 10. 6 

5 12~ 18 6,45 2,101 .05 
E.D·.P 6 

A.E.S E.Y.P ll 9 

E.D.P 2 
A.E .. Ö E.Y.P s 6 

6 1.2 12. S,5 2,179 .05 
E.D.P 9 

A.E .. S E.Y .. P 12 ı o 

Çızelge lS. Anne-babaların aile eğitimi all.ş sUresine göre 
çevreden beklentileri konusunda aldJ.klarJ.pwwn
larJ.n kümeler halinde değerlendirilmesi. 
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4 yıl aile eğitim alan 16 ailede, aile eğitimi öncesi en 

düşük puan 3, en yüksek puan 9, ortalama puan 6'dır. Aile 

eğitimi sonrası en düşük puan 7, en yüksek puan ıı olup, 

ortalama puan da 9'dur. 

5 yıl aile eğitimi alan 18 ailede ci' aile eğitimi öncesi 

en düşük pu::~n 4, en yüksek puan 10, ortalama puan 6'dır. 

Aile eğitimi son~asJ..nda an düşük puan 6, en yüksek puan 

ll, ortalama puan ise 9'dur. 

6 yıl aile eğitimi alan 12 ailenin de, aile eğitimi ön:: e

si en düşük puanı 2, en yüksek puanı 8, ortalama puanı 

6'dır. Aile eğitimi sonrası en d~şük puanı 9, en yüksek 

puanı 12 ve ortalama puanı da lO'dur. 

Ortalama puanlar, aile eğitimi alış sürelerine 

göre kümelendiğinde de, ailelerin çevreden beklentile~ 

olumlu yönde bir farklılık gözlenmektedir. Bu farklılı

ğın anlamlı olup olmadığı "'il'testi ile kontrol edilmiş

tir. Elde edilen t değerleri; 2 ~ıl için _5,68; 3 yıl 

için 6,88; 4 yl.l için 5,86; 5 yıl için 6,A5-; 6 yıl için 

8,5 bulunmuştur. Bu değerler tablo değerleri ile karşı

laştırıldığında farkın .0? düzeyinde anlamlı olduğu gö

rülmüştür. 

Onsekizinci sorumuz da şöyle belirlenmişti: 

"Aile eğitimi öncesi ve sonrasına göre çevreden beklen

tilerde anneler ile babalar ayrı ayrı ele alındığında 

farklılıklar var mıdır?" Bu soruyla ilgdıli veriler de 
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Çizelge l9'da gösterilmiştir. 

Ort. Alı. t Anl. 
Puan Puan E.Y.P n t tablo Düzeyi 

değ. 

E.D.P 2 
A.E.~ E.Y.P 9 6 

Anne 12 32 9 2,042 .05 
E.D.P 6 

A •. E.S E.Y.P 12 10 

E.D.P 2 
A.E.Ö E.Y.P lO 6 

:Baba 12 32 12 2,042 .05 
E.,D.P 6 

A.E .. S E. Y •. P 12" lO 

Çizelge 19. Aile eğitimi öncesi ve sonrasında anneler ile 

babaların çevreden beklentilerinden aldıkları 

puanların değerlendirilmisi. 

Bu çizelgede, anneler ile babaların aile eğitimi 

öncesi ve sonrası çevreden beklentileri ayrı ~rı ele 

alınarak değerlendirilmiştir. :Buna göre, alınabilecek 

en yüksek puan 12 olup, annelerin aile eğitimi öncesi 

en düşük puanı 2, en yüksek puanı 9, ortalama puanı 6'dır. 

Aile eğitimi sonrası, en düşük puanı 6, en yüksek puanı 

12 ve ortalama puanı lO'dur. Babaların ise, aile eğitimi 

öncesi ~n düşük puanı 2, en yüksek puanı 10, ortalama 

puanı 6'dır. Aile eğitimi sonrası en düşük puanı 6, en 

yüksek puanı 12 ve ortalama puanı da 10 'dur. 
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Aile eğitimi öncesi ve sonrası puanlar bakımından, 

anneler ile babalar ayrı ayrı ele alındığında her iki 

grupta da gözlenen olumlu yöndeki farklılık "t" testi ile 

kontrol edilmiştir. Elde edilen t değerleri, tablo değer

leri ile karşılaştırıldığında anneler ile babaların ç~

reden beklentilerdeki farkın .05 düzeyinde anlamlı oldu

ğu görülmüştür. 

Araştırmanın ond·aıCuzuncu sorusu, "Aile eğitimi m

c esi ve sonrasına göre anne-babalar~çocuklarının dil 

gelişiminde.:.~ beklentilerinde farklılık var mıdır?" şek

linde idi. Elde edilen verilerle. Çize1ge 20 oluşturulmuş-

tur. 

Ort. Alı. t Anl. 
Puan Puan E.Y.P n t tablo Düzeyi 

değ. 

E.D.P 2 
A.E.Ö E.Y.P 25 18 32 64 

7,14 2,000 .05 
E.D.P 17 

A •. E.S E.Y.P 32 25 32 64 

Çizelge 20. Anne-babaların aile eğitimi öncesi ve sonrası 

çocuklarının dil gelişiminden beklentileri 

konusunda aldıkları puanların değerlendir~l-

me si. 

Çizelge 20'de alınabilecek en yüksek puan 32 o.lup, 

aile eğitimi öncesi .a düşük puan 2, en yüksek puan 25, 



ortalama puan l8'dir. Aile eğitimi sonrası en düşük puan 

17, en yüksek puan 32 ve ortalama puan da 25'tir. 

Ortalama puana baktığımızda aile eğitimi sonrasın

da, çocuklarının dil gelişimi konusundaki beklentilerinde 

olumlu yönde bir farklılık gözlenmiştir. Yani, aile eği

timiyle ortalama puan sayısı da büyümektedir. Bu farkın 

anlamlı olup olmadığı "t" testi ile kontrol edilerek, el

de edilen t değeri tablo değeriyle karşılaştırılmıştır. 

Aile eğitimi sonras~ çocuğun dil gelişiminden anne-babanın 

beklentilerinin,olumlu yöndeki farkın 

lemlı olduğu bulunmuştur. 

.05 düzeyinde aı-

Yirminci sorumuz şu şekilde belirlenmişti: 

11Aile eğitimi öncesi ve sonrasına göre, anne-babaların 

çocuklarının dil geıişiminden beklentilerinde aldıkları 

eğitim, alış süresine göre kümelendiğinde de farklılık 

var mıdır?" Elde edilen.veriler Çizelge 2l'de gösteril

miştir •. (Bkz.s.53) 

Çizelge 2l'de görüldüğü gibi alınabilecek en yük

sek puan ~2 1 dir. 2 yıl eğitim alan 12 ailede, aile eği

timi öncesi en düşük puan 14, en yüksek puan 20, ortala

ma puan 17'dir. Aile eğitimi sonrasında en düşük puan 

17, en yüksek puan 29, ortalama puan 23'tür. 

•· •... ı- ı 
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A.E. 
aldıkları Ort. Alı. t nı. 
süre Puan Puan E.Y .P n t tablo Düzeyi 
{yıl) 

E.D .• P 14 
A .. E •. O E. y .P 20 17 

2 32 12 6,.5 2,179 .05 
E .. D.P 17 

A.E.S E.Y .. P 29 23 

E.D.P ı:; 

A •. E.O E .. Y .P 17 15· 

32 6 4,57 2,447 .05 
E •. D .• P 2.0 

A.E.S E .. Y •. P 29 24 

E.D.P 2) 

A.E .. O E.Y.P 2:5 15 

4 32' 16 4,68 2,1.20 .os 
E.D •. P 19 

A.E.S E .. Y.P 32 2.5 

E.D.P 15· 
A~E.Ö E .. Y .. P 22. 2.0 

5 '2 ıs 3,63 2,101 .05 
E.D •. P 19 

A.E.S E.Y.P n 25 

E .. D.P 16 
A.E •. Ö E .. Y .P 23 21 

6 32 12 8,41 2,179 .05 
E.D.P 23 

A.E.S E .. Y.P 32 2·7 

Qizil.ge· 21. Anne-babaların aile eğitimf alış süresine .@re 
çocuklarının dil gelişiminden beklentileri ko-
nusunda aldıkları puanların kümeler.halinde 
değerlendirilmesi. 
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3 yıl aile eğitimi alan 6 aile~e, aile eğitimi öncesi 

en düşük puan 13, en yüksek puan 17, ortalama puan 15'tir. 

Aile eğitimi sonrası en düşük puan 20, en yüksek puan 29, 

ortalama puan ise 24'tür. 

4 yıl aile eğitimi alan 16 ailede, aile eğitimi öncesi 

en düşük puan 2, en yüks.ek puan 25, ortalama puan 15 'tir. 

Aile eğitimi sonrası en düşük puan 19, en yüksek puan 32,. 

ortalama puan 25'tir. 

5 yıl aile eğitimi alan 18 ailede ise, aııe eğitimi önce

si en düşük puan 15, en yüksek puan 22, ortalama puan 

20'dir. Aile eğitimi sonrasında en düşük puan 19, en ;Yük

sek puan 31, ortalama puan ise 25't~r. 

6 yıl ~ile ~ğitimi alan 12. ailenin de, aile eğitimi önce

si en düşük puanı 16, en yüksek puanı 23, ortalama puaıı 

21 'dir. Aile. eğitimi som:asında ise, en düşük puanı 23,. 

en yüksek puanı 32, ortalama puanı da 27 'dir •. 

Ortalama puanlar, aile eğitimi alış sürelerine 

göre kümelendiğinde de beklentilerde olumlu yönde bir 

farklılık gözlenmiştir. Bufarklılığın anlamlılığı için 

''t" testi uygulanmıştır. Elde edilen veriler, 2 yıl için 

6,5·; 3 yıl için 4,57; 4 yıl için 4,68; 5 y:ıl için 3,.63t 

6 yıl için 8,41 şeklindedir. Bu değerler, tablo değerJeri 

ile karşılaştırıldığında olumlu yöndeki farkın .05 dü

zeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. 
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Araştırmanın son sorusu ise, "Aile eğitimi önce

si ve sonrasına göre çocuklarının dil gelişiminden bek

lentilerinde, anneler ile babalar ayrı ayrı ele alındı

ğında farklılıklar var mıdır?" Bu iioruyla ilgili veri

ler Çizelge 22'de yer almaktadır. 

Ort •. Alı. t Anl. 
Puan Puan E.Y.P n t tablo Düzeyi 

değ. 

E .. D.P 13 
A •. E.Ö E .. Y.P 25 18 

Aı:me 32 32 5,44 2,042 .05 
E .. D.P 21 

A •. E.S E.Y.P 31 25 

E.D.P 2 
A.E.Ö E.Y .. P 2'3 18 

Baba 32 32 7,53 2,042 .05 
E •. D .. P 17 

A •. E.S E.Y.P 32 25 

Çizelge 22 •. Aile eğitimi öncesi ve sonrasına göre anne

ler ile babaların çocuğun dil gelişiminden 

beklentileri konusunda aldıkları puanların 

değerlendirilmesi. 

Çizelge 22'de anneler ile babaların çocuklar~ 

dil gelişiminden beklentileriyle ilgili aile eğitimi 

öncesi ve sonrası aldıkları puanlar değerlendirilmiştir. 

Buna göre,. alınabilecek en yüksek puan 32''dir. Annelerin, 

aile eğitimi öncesi en düşük puani 13, en yüksek puanı 
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25, ortalama puanı 18'dir. Aile eğitimi sonrası en düşük 

puanı 21, en yüksek puanı :;ı, ortalama puanı da 25'tir. 

Babalar~ aile eğitimi öncesi en düşük puanı 2, en yük

sek puanı 23, ortalama puanı 18'dir. Aile eğitimi sonra

sı en düşük puanı 17, en y~ekpuanı 32 ve ortalama pu-

anı da 25'tir. 

Aile eğitimi öncesi ve sonrası puanlar bakımından, 

anneler ve babalar ayrı ayrı ele al~dığında her iki grup

ta da gözlenen olumlu yöndeki farkın anlamlı olup olmadı

ğı "t" testi ile kontrol edilmiştir. Elde edilen t değer

ıeri tablo değerleri ile karşılıştırıldığında farkın 

" ... 05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür .. 
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Anne-babaların, işitme cihazından, kendilerine 

ve çocuklarına verilen eğitimden, eğitimci ve çevreden, 

çocuklarının dil gelişiminden beklentilerindeki fark-
. ··-·--·---- -------- ·--

lılığı ortaya koyarken, hazırlanan anketin sorularını 

oluşturmak için;. 

He:r bir amaç t.ek tek e.le alınıp, bununla ilgi

li en az 6,, ençok 24 yargı cümlesi hazırlanmıştır. 

- Bu cümleler tekrar gözden geçirilerek, uzman 

bir kişiye danışılmış, gereksiz görülen cümleler ç:ı.kar

tılarak, cümle. sayısı 50 ile sınırlandırımıştır .. 

Ailelere bir ön test uygulanmamıştır. 

- Bu 50 yargı cümlesi, anketin birinci kısmını 

oluşturmuş ve ailelerden bunları cevaplandırırken şimdi

ki bilgilerine dayanmaları istenmiştir. 

- Şimdiki bilgileriyle cevaplandırılması gereken 

birinci kısım için ailelere, ''kuvvetle katılırım-katılı-

rım-biraz katılırım-hiç katılmam-fikrim yok" seç.enek

lerinden kendilerine en uygun olanını seçmeleri is

tenmiştir. 

- Birinci kısımdaki 50 yargı cümlesi, içerikle

ri bozulmadan başka bir şekilde ifade edilmiş, yine 50 

cümle olarak anketin ikinci kısmı oluşturulmuştur. 

- İkinci kısımdaki soruları İÇEM'e gelmeden ön

ceki bilgileriyle cevaplamaları istenmiş ve ailelere, 

"kuvvetle katılırdım-katılırdJ.ıı-biraz katılırdım-hiç 

katılmazdım-fikrim yoktu" seçeneklerinden kendileri&e 

en uygun olanını seçmeleri istenmiştir. 
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Ankette yer alan sorular için zaman zaman 

"kuvvetle katılırım/katılırdım" yanıtı doğru olurken, 

zaman zaman da "hiç katılmam/kat.ılmazdım" yanıtı do~

ru olarak benimsenmiştir. Doğru yanıtıara 4 puan veril

miş, "fikrim yok/yoktu" her zaman için sıfır puan almış 

d.iğer seçenekler de O ile 4 puan arasında 'doğrudan' 

'yanlışa'göre sıralanmıştır. 

Daha sonra, elde e~ilen veriler.in anlamlılıkları 

"t;" testi iJ.e .0.5 d.üzeyinde sınanmıştır. 

CA.raştırma sonucundaki .J;>ulgular, araştırmanın 

sorularına paralel olarak verilmiştir. Buna dayanıla

rak yargJ.lara varılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

Uygulama sonucunda cevaplar değerlendirild.iğim.

de,. aile eğitimi sonrasında beklenlilerde olumlu yönde 

bir farklılık olduğu, artan ortalama puanlardan göz

lenmiştir. Buna göre, aile eğitimi öncesi beklentiler

de 114 o.lan ortalama puan, aile eğitimi sonrası 160'a 

yükselmiştir. 

Anne-babaların aldıkları eğitim süresi kUmelen

dirildiğinde de beklentilerde, farklı eğitim sürelerin

den. geçmelerine karşın yine de bir f'arklı~şmanın oldu

ğu açık bir şekilde belirlenmiştir. Farklı sürelerin 

puanlar üzerine etkisi incelenmediğinden, eğitim süre-
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sinin &rtmasıyla puanlardaki artışın bir ilişkisi ola

bileceği dikkate al:.nmamıştır. Yalnız burada bir açık

lama yapılabilir. Aile eği ti.mi uygulamaları sırasında 

gilizlenen bazı durumlarda, aile bir kaç yıl e:ği tim al

mış olsa bile çaresiz kaldığı dikkati çekmiştir. Orne.

ğin, cihazını düzenli olarak üç yıldar, istenilen şe-

kilde takan çocukları bir kaç kelime söylemekten tite

ye gidemiyorsa ya da çocukları ilkokul çağına geldiğin

de okuma-yazmayı beceremiyorsa v.b. durumlarda aile 

çareaizlik içinde ne yapacağını bileme~e~tedir. 

Anneler ile babaların ayrı ayrı göslenerek 

beklentilerindeki farklılığa bakıldığında, gene olumlu 

yönde farklılıklar gözlenmiştir. Hem anneler hem de ba

balar aile eğitiminden ~ayda sağlamışlardır. 

Ailelerin, çocuklarına takılan işitme cihazın

dan beklentilerindeki farklılığa bakıldığında, aile 

eğitimi öncesine göre olumlu yönde ~arklılaşma görül

müştür. 

Ailelerin eğitim alış süreleri kümelendiğnde de 

farklılık görülmektedir. Her grupta eğitim sonrası 

beklentiler, öncesine göre anlamlı ~arklılık göster

miştir. 
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ARneler ile babaların ayrı ayrı gözlenerek, 

çocuklarına takılan işitme cihazından beklentilerinin 

olumlu yönde farklılaştığı dikkati çekmiştir •. 

Ailelerin kentilerine verilen eğitimden beklen

tilerinde, eğitim öncesine göre olumlu yöndeki farklı

lık· da ortalama puanın, eğitim öncesi 4l'den, eğitim 

sonrasında 55'e yükselmesijt:le görülmüştür. 

~endilerine verilen eğitimden beklentilerinde 

anneler ile babalar ayrı ayrı gö.zlendi~de, aynı ortala

ma puanları alabilecek kadar, eğitimden faydalanmışlar 

ve beklentilerinde olumlu yönde farklılıklar göstermiş

lerdir. 

Ail·elt:arin çocuklarına verilen e ği timden beklen

~ilerini gmZlei~ğimizde ortalanapuanın eğitim öncesinde 

13 iken, eğitim sonrası 2l'e. yükseldiği gö~ülmüştür. Bu 

da olumlu yönde bir farklılık olduğunu işaret etmektedir. 

Ailelerin eğitim alış süreleri kümelendiğinde de 

çocuklarına verilen eği~den beklentileri de olumlu 

yönde bir farklılık göstermiştir. 

Çocuklarına verilen eğitimden beklentilerinde, 

anneler ile babalar ayrı ayrı gözlendiğnde hem annelerin 
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hem de babaların beklentilerinin olumlu yönde farklı

lıklar gösterdiği görülmüştür. 

Ailelerin eğitimeiden beklentilerine bakıldığın

da ise, eğitim öncesine göre olumlu yöndeki farklılık 

burada da gözlenmiştir. Özeliikle aile eğitimeisinin 

iyi ndiyetli, güler yüzlü, anlayışlı ve iletişim kurma

da,, dinlemeda sabırlı olması özelliği, tüm ailelerin 

ortak olarak katıldıkları nokta olduğu dikkati çekmiş~ 

tir. Bu konuda Bi.estektl973), "aile eğitimcisi,çok 

iyi bir dinleyici olmalı; anne-baba_ve aile içindeki 

he~ese ayrı ve değerli birer kişi, birey olarak dav

ranmalı ve herkesin söylediklerini ayrı ayrı dinleme

lidir" der. 

Ailelerin eğitim alış süreleri kümelendiğinde de 

eğitimeiden beklentiler gene olumlu yöndedir. 2 yıl ai

le eğitimi alanda da, 6 yıl aile eğitimi alanda da bu 

farklılık olumlu yönde görülmüştür. 

Eğitimeiden beklentilerinde, anneler ile babalar 

ayrı ayrı ele alındığında da bu'farklılık aynı ortalama 

puanları aldıracak kadar açık bir şekilde görülmüştür. 

Ailelerin çevreden beklentilerinde de aile eği

timi sonrasında, öncesine gmre olumlu yönde farklılık 

gözlenmiştir. Eğitim öncesinde 6 olan ortalama puan, 
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~ğitim sonrasında lO'a yükselmiştir.' 

Çevreden beklentilerde, aile eğitimi alış süresi 

kümelendiğinde de farklılık olumlu yöndedir. 

Çevreden beklentilerde., anneler ile babalar ayrı 

ayrı ele alındığında ise, farklılık gene aynı ortalama 

puanları aldıracak kadar açık bir şekilde gürülmüştür. 

Hem anneler, hem de babaların aile eğitimden aynı dere

cede etkilendikleri gözlenmiştir. 

Ailelerin, çocuklarının dil gelişiminden beklen-

tilerinde eğitim sonrasında, öncesine göre olumlu yönde 

farklılık gözlenm~ştir. Aile eğitimiyle~ anne-baba ço

cuğuna nasıl yaklaşması gerekti~i, mutlulukları nasıl 

paylaşacağını da öğrenir. Çocukla b.irlikte yapılan işin 

sonundaki başarıyla birlikti paylaşılan sevinç ve iliş

ki anlam taşır. Wells'in(l980) araştırma gruplarında 

gözlediği gibi, ailesinin sürekli olarak birlikte iş 

yapıp, ilerledikleri çocukların, dil gelişme seviyesi, 

olumlu duruma ulaşmaktadır. "Çocuğum ve ben her gün ay

nı saatte yapılması gereken işleri yapmaktan zevk alı

yoruz" ifadesine bir ço.k aile olumsuz cevap vermişler

dir. :Burada, "bö):le bir yaşantı sıkıcıdır" şeklinde 

düşünülmüş olabilir. Oysa, evde her gün aynı saatte 1. 

olan olaylar çok fazla değerlendirilmelidir. Bu durum

larda, çocuk geleçek olayları daha çabuk tahmin edebilir. 



Bu olayların ifade ettiği şeylerin ne olacağını bildi

ğinden daha çabuk anlayabilir. Bu olaylar, çocuğun 

doğal tekrarlanan dille karşı karşıya kalmasını sağlar 

(McCormick,l975) ve de dil gelişimini hızlandırır. 

Çocuğun dil gelişiminden beklantilerde, eğitim 

alış süreleri kümelendiğ.inde de,. anneler ile babalar 

ayrı ayrı gözlendiğinde d~ eğitim öncesine g~re fark

lılıklar olumlu yöndedir. Yalnız eğitim alış süresi 

arttıkça, ailelerin çocuğun dil gelişiminden beklenti

lerinin olumlu yönde daha fazla olduğu alınan ortalama 

puanlardaki artış ile dikkati çekmiştir. 

Yargılar 

Araştırma sonucunda edinelen bulgulara dayanı

larak şu yargılara varılmıştır. 

ı. Aile eğitimin~ işitme cihazına, kentilerine 

ve çocuklarına verilen eğitime, eğitimciye, çevrenin 

etkisine ve tutumuna ve çocuklarının dil gelişimine 

v. b. ilişkin konularda anne- ba balara ka tk ıda. bul und uğu 

ve onlara yar~ı olduğu açıktır. Sezgilere dayanılarak 

yararına inanı.Lan aile eğitiminin önemi bu Çalışma ile· 

bir kez daha kanıtlanmıştır •. 
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2. Yine sezgisel olarak, babaların eğitime kat

kısı yönünden eleştirildikleri düşüıııülürse, anneler ile 

babaların aile eğit:lm:loden aynı derecede etkilenmekte 

oldukları olumlu bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. 

öneriler 

Araştırmada yer alan bulgulara göre öneriler iki 

grupta toplanmıştır. 

I., Eğitime ve ~~amaya Yönelik öneril~r: 

1- özel eğitime muhtaç çocukların anne-baba

larına, çocuklarının özel eğitimi gerektiren durumu, 

bireysel özellikler.ive neler yapabilecekleri konusunda 

ilgili kurumlar ve uzman kişiler tarafından aile eğiti

mi sağlanmalıdır. 

2~ Aile eğitimi veren kurum ve kişilerce, aile 

eğitiminin sürekli olması gözönünde bulundurulmalıdır. 

3- Aile eğitiminin, ailenin beklentilerinde 

olumlu yönde etkili olabilmesi için, ~enin beklentileri 

gözönüne alınmalı ve eğitim buna göre programlanmalıdır. 

4- işitme engelli ya da özel eğitime muhtaç 

bir çocuğa sahip anne-babaların eğitim dUruınu ne olursa 

olsun, mutlaka aile eğitim±rid'en faydalanmalıdırlar. 

5- Çocuklarının eğitimde anneler kadar baba

lar da yer almalıdırlar. 
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II. İleri Araşt~rmalara Yönelik öneriler: 

1- Araşt~rmada, ulaş~lmak istenen amşç daha 

dar tutularak daha sağlakl~ ve istenilen sonuçlar al~-

naJJilir .. 

2- Bu çalaşmalar yayg~nlaştır~lıp, standar

, dizasyonu yapılarak bu alanda kullanılabilecek ve ai

lenin beklentilerindeki farklıl~ğ~ ortaya koyabilecek 

bir ölçek geliştirilebilir. 

3- Ailenin beklentilerinin aile eğitimi son

rasında, öncesine göre farkl~laştığ~n~n ortaya konması 

gibi, beklentilerinin nas~l farkl~laştır~labileceği de 

incelenebilir. 

4- Aile eğitiminin gerçekleştirildiği, diğer 

özel eğitimi gerektiren durumlarda, anne-babaların bek

lentilerinde farkl~lık gözlenip gözlenmediği, bu çal~ş

manın tekrar düzenlenecek uygulanmas~ sonucunda ortaya 

konula bilir..:. 
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EKA 

İZİN VE ONAYLAR 

T.C 

ANADOLU üNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİ~ffiER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜGÜ 
Sayı: 412/144 

Tarih: 

İlgili Makama, 

Enstitümüz Eğitim Bilimleri II Yüksek Lisans öğren
cisi Melek GÖKCAN 1 "İşitma Engelli Çocukların Anne Babala
rının Aile Eğitiminden Sağladıkları Faydalar" konulu tezini 
hazırlamaktadır. 

Adı geçen öğrencinin Mudürlüğünüzde konusu ile ilgi
li araştırma yapabilmesi için gerekli iznin verilmesini arz 
ve rica ederim. 
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EKA- devam 
• 

1 C e mİŞİT!viE ENGELLI çoçı:Jl~LAR OKUL ONCESİ EGİTİM 
VE ARAŞTIRMA MERKEZI . 

' T. C. ANADOLU ÜNİVERSITESİ, ESKİŞEHlR-TÜBKIYE 

Sayı: !ÇM~l77-

Konu: Kurumumuzda yapılan araştırmalar ile 

ilgili verilen izin bk. 

!LG !Lİ MAKA1-1A: 

Tarih: 

Melek GÖKCAN adlı Yüksek Lisans Öğrencisinin 

Müdürlüğümüzde konusu ile ilgili araştırma yapmasında 

. bir sakınca yoktur. 

Bilgilerinize sunulur. 

(imza) 
umran Tüfekçioğlu 

IÇEM Müdi..i.rü 
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EK l 

l. KISIK ANKET SORULARI 

Eu kısımdaki soruları şimdiki bilgilerinize göre 

cevaplayıp, cevap ka("ıdındaki şıklardan hangisi size 

uygunsa, o şıkkın yanınd2.ki kutu~.7u karala~Tınız. 

1- Aile esitimeisi ile bizler sadece·e[.itim sıra
sında bir araya gelip görüşebiliriz, onu daha 
fazla meşgul etme hskkımız jroktur. 

2- Çocuk işitme cihazını iki yaşında takmış ise 
anlamlı bir şeyler söyleyebilmesi için dil ge
lişimine göre bir buçuk, iki yıl sabredilmesi 
gerekir. 

3- Okuma ve yazmanın belli bir yaşı yoktur. Ge
rekli birikimi ya. pan her birey okur ve yazar. 

4- Çocuğumını seslere cevap vererek cihazından 
faydalandıcını görmek, beni daha ilerisi için 
olumlu olarak giidüler. 

5- İşitme engelli çocuk, işitme cihazını taktı

ğı andan itibaren sesleri farkeder. 

6- Aile eğitimcisinin, anne-babaya eğitim sırasın
da önerilen bir işi ne kadar gerçekleştirip 
gerçekleştiremediklerini sorması ilerki çalış
malar için gereklidir. 

7- Herhangi bir konuda görerek yaşantı sağlamak, 
dilin gelişmesinde oluElu katkılarda bulunur. 

8- Iç. itme engel li çocukla, karşılıklı iletişim 
sırasınclayken onun adına konuşmak, düşUncele

rını ifade edememesine yol açar. 
9,;... Çok iyi gelir düzeyi, cihaz ve işi tmezl:ik soru

nunu çözümler. 
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r---------------------------------------------------~ 

1 

10- Yakın çevremin çocu[~a olan davranışl2rını 

de2iştirmek benim elimde de~ildir. 
ll- Işitme engelli çocukla konuşurken yetişkinin 

is.aret dilini kullanması dil gelişimini hız

landırır. 

12- Konuşma ihtiyacı her zaman duyulur, önemli 
olan bu ihtiyacı yeri geldi[:ince gidermektir. 

13- Hikaye kitabı bakarken resimlerdeki olayları 
sözel anlatmak, dil açısından gereklidir. 

14- Eaşkaları tarafından yönlandirilmek yerine 
kendi bilgimizle çocugumuzu eğitmek daha iyi-

dir .. 
15- özellikle işitme engelli çocukların dil geli

minde farklılıklar olamaz. 
16- Kelimelerin ne anlaı:ria geldiği dee;il, yeri gel

dikçe çocuk tarafından kullanılması önemlidir. 

17- Işitme engelli bireye sürekli durmaksızın ko
nuşmak onun daha çabuk konuşmasını sağlar .. 

18- Kulak sağlığının bozulması işitme düzeyini 
zaman zaman önemli derecede etkiler. 

19- Çocuğuma değil, bana nasıl eveilik oynanması 
gerektiğinin gösterilmesi gücüme gidiyor. 

20- .Anne-babanın çocuDuna il.gi ve ba[;lılığı olma
dıkça en mükemmel c ihazla bile olumlu sonuç 

alınamaz. 

21- Dil gelişiminde çocunun çevresiyle kurduğu i-

lişki öne.mli değildir. 
22- Ritim ve melodi duygusu işitme engelli çocuğa 

da verilmelidir. 
23- Aile e(:i timeisinin güler yüz lU, anlayışlı ve 

sevecen bir insan olması her zaman olumlu etki 

bırakır. 

24- Çocukla birlikte yapılan için sonu.:ı:ıdaki başa
rıyla birlikte, paylaşılan sevinç ve ilişki an-

lam taşır. 
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25- Işitme cihazlı çocuga, ba2ırarak konuşm&k gere
kir. 

26-· İşitme engelli çocuğa acım.ak, problemleri çöz-
mez. 

27- Işitme cihazını düzenli kullanmaya alışan işit
me engelli çocuk ses tonunu ve şiddetini de 
ayar lar. 

28- Günün belli saatinde belirli işler yapmak, 

alışkanlık kazandırır. 

29- Çocuğa doeru ortamlarda doğru dil verilmelidir. 

30- Oyun ortamı hazırlanırken çocut,-un yaşı gözönü
ne alınm&lıdır. 

31- İşitme engelli çocukların konuşmayı daha iyi 

a.-rıl::'yabilmeleri için kelime verilmeli ve o 

kelime ısrarlı:~ tekrar edilmeli, çocuğ;a da 
~ekrarlattırılmalı. 

32- ÇocuL,'l.lll zengin dil yaşantısı, bulu..."lduı-ıı ortam
lara ve b~ Qrta~arla ne kadar sık karşılaşma

sına bağlıU.ır. 

33- İşitme cihazı kullanan çocuk, söylenenleri an
lamaya çalışır ve yo:~r,ar. 

34~ Çocue-um işi t::ıE engelli ama, işitme cihazı kul
lanarak, bizlerin ilgi ve yardımıyla da ·zaman ... 

la konuşmayı öğrenir. 

35- Bir toplum her zaman için işitme engelli çocu
ğu kabul edebilir, fakat yaramaz, her dediğini 

yaptıran ve topluma uyamayan çocu{~:u asla ka
bul etmez. 

36- İşitme engelli çocuklar, normal çocuklar gibi 
kendi yemeki erini ;>rerken ya da giyinirierken 

bazı sorumluluklar almalıdır. 

37- Okuma-yazma öğrenmek, konu9mayı öerenmeden 
gerçekleşemez. 

38- İşitme engelli çocuğun, işiten arkadaşlarıyla 
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aynı okula gitmesi önemli bir sorun yaratmasa da 

çocuQın psikolojik durumu için ö~cJ e['"itim veren 
b~.:c okula gitmesi daha uygundur. 

39- Aile e[ti timcisinin, 11 çocut_:'UD.uzun her dediğini 
yaprnamalısL'Ylız" istet;i bizi çocuEıımuzdan 
uzaklaştırır. 

40- İşi tme engelli bir çocu2·un anne-babası olmaktan 
u tanıyorum. 

41- Evıie, d:::ıyişik ve çekici bir oyun ortamı sağla
mak evin düzenini bozar. 

42- Yetişkin ile karşılıklı ilişki sırasDıda çocuk~ 
sıra almayı öğrenir. 

43- Herhangi bir isteci konusunda çocut;;umun gözyaş
ları prensiplerimi etkilemez. 

44- İşitme cihazı ancak düzenli takıldığında, işit

me engelli çocuğa fayda sağlar. 

45- Çocuğun başarısı, uygun ortamların sağlanması 
ve işbirli~ine ba~lıdır. 

46- ~~imiz zaman zaman kalabalık ve gürültülü de 
olsa, çocuğ~mla daha sağlıklı ilgilenmek için 
sessiz bir ortam sağlayabilirim. 

47- İşitme engelli çocukla iletişimde ne kadar ba
şarılı olursak, normal yaşantıda da o kadar ka
bo:l edilirler. 

48- İşitme engelli çocuk iletişim sırasında dinlemi
yorsa dil gelişimi ilerleyemez. 

49-_ Aile eğitimeisinin görevi, sada:B ve sadece bize, 
çocu.[,-um.uza her hangi· bir konuyu nasıl ö[:retece
eimizi göstermektir. 

50- ÇocuGumuz, cihazını biz takmasını istemesek de 
düzenli takar. 
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EK 2 

2. KISIH AltilliT SORULARI 

Bu kısımdaki soruları İÇEE'e gelmeden önceki bil-

gi ve düşüncelerinize göre cevaplayıp, cevap kağıdın-

daki şıklardan hangisi size uygunsa, o şıkkın yanındaki 

ku tuyu karala~{ ın ız • 

1- Anne-baba çocu~:unu 3retiştirmek için başkaları
nın fikirleri ve önerileri yerine kendi dene
yimlerini kullanır. 

2- İşitm.e engelli çocuğa bağırarak konuşmak, işit
me cihazına giren konuşma sesinin kalitesini 
bozar. 

3- Birlikte yapılan işin başarısını paylaşmak an
ne-baba, çocueu birbirine yaklaştırır. 

4- E?;:i tim dışında, aile e[:i timeisinin işitme en
gelli çocuğu ve ailesini sosyal ortamcia göz
lemesi ve ailenin fikirlerini alması, zaman 

kaybı olmayıp aksine daha olumlu kararlar ver
mek için faydalıdır. 

5- Konuşmak, okuyup yazmaktan daha önemli<iir. 

6- İs~ itme cihazı takıldıJ?ı an, çocuJ;ja ad.ıyla ses
lenildit~inde dönüp bakm.ayabil.ir. 

7- İşitme engellilerin eğitiminde, tekrar çok 
önemlidir. Ama olay ve nesnelerin tek kelime 
olarak ifadesinden ve monoton(hep aynı türden) 
tekrarlardan kaçınılmalıdır. 

8- Her iste[:i yerine getirilen çocuklar toplumda 
soru..11. oluctururlar, istekler konusunda sınır
lı davranılmalıdır. 
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9- İ;;.aret dilini kullanmak, işitme engellilerle 

iletişimele bulunmanın en birinci yoludur. 
10- I11lÜkemmel cihazıara sahip olmak, maddiyat ge

rektirir. 
ll- İşitme engelli çocuJ:cla kitaba bakarken, ko

nuşmak yerine resimlerine sadece bakmaktdaha 

anlamlıdır. 

12- İşitme cihazlı çocuk karşısındakini anlamakta 

gU_çliJk çeker ve söylenenleri yapamaz. 
13- İşi tme engelli çocu[;v.n zaten işi tm.e sorun·u var

dır. Orta kulakta meydana gelebilecek her 

hangi bir problem işitme kaybını arttırsa 

da azaltsa da bir şey değişmez. 
14- Anne-babanın kabullenmedi[:;i cihazı çocuk da 

kabul1enmez. 
15- Aile ecitimcisi, yetişkinler ve çocuklarla 

iletişim kurmada iyi niyet, güler yüz ve sabır 

gösterir. 
16- Çocu.;-ur:-: oyununu kendisi yara tır ve oynar, 

anne-baba olarak bizim onun oyununa katılmamız 
ve aile eC;itimcisi tarafından bu konuda aydıll-

1atılmamıza gerek yoktur. 
17- Ne olursa olsun çocuğumla ararndaki ilişkiyi 

hiç bir şey bozamaz. 
18- Işitme engelli çocukların, işitme eşik düze

yi, kullandıkları işitme cihazları, öğrenme 

başarıları arasında farklılıklar vardır. 

19- işitme engelli çocukla durmadan konuşmak, gü
rültü yapmaktan başka bir şey değildir. 

20- Çevresiyle iletişim kuran çocul,run dili, kur
mayana göre daha hızlı gelişİr. 

21- Tüm işitme engelli çocukların, normal okul
larda eğitime alınması bir problem oluşturmaz. 

22- Şarkı ve tekerleme söylemek zaman alır. 
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23- Çocucum kendi isdni kendisi beceremez, daima 

gözetim altında olmalıdır. 
24- Işitme cihazı takan çocuk sesleri fark ettik

-çe, konuşmaları izler ve dinler, katılmc:;.ya 

çalışır. 

25- Topluma uyum problemi ol8.n bireyler toplun 

tarafından kabul edilwezler. 
26- Bir olayı veya nesneyi görerek, dilini ka

zanmak daha etkilidir. 
27- Bir anne-baba olarak, çocueuma gerçek bir 

oyun ortamı saclamak için, evdeki eşyaları 
kullanarak daha gerçel~çi bir ortam hazırla

maktan kaçınırıam. 
28- Kelimeler yerinde kullanıldıklarında o kelime-

29-

30-

nin ne ru1lama geldiği anlaşılır. 

Sevmek 
lerine 
Işitme 

işitme 

sından 

ve yardım etmek tüm insu.nların birbir
karşı en önemli davranışlarıdır. 
cihazını dikkatli ve düzenli kuılanma, 
engellileri seslerini kullanmak açı

da normale yaklaştırır. 
31- Çocu[;ı.u::ı ve ben,, her gün aynı saatte yapılması 

gereken işleri yapmaktan zevk alıyoruz. 
32- Konuşmayı öğrenmek için, işitme cihazı takmak 

yeterlidir. 
33- Önceki e[itimden bu yana neler yaptığımızın 

sorulması ile kendimi imtihanda gibi hissedi-

yorum. 
34- !şitme engelliler, normal işitenler gibi ko

nuşma ihtiyacı hissetr;:ıezler ya da çok az 
hisseO..erler. Konuşma ihtiyacını gidermek gibi 

bir problemleri olamaz. 
35-Sık karşılaşılan benzer ortamlar dil gelişirone 

yenilik c;etirnıez. 
36~ Çocu[un yaşının al tırıda ve üst·Undeki oyunlar 

onun car.ını sıkar, ilgisini çekmez. 
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37- Cih~~zını yeni takan ±şi~me engelli çocuk düşün

celeriini sözel ifade edeme~~, bizden sözel ola
raT. yard~ ister. 

3S- l.:lektronik yardJ.mlar ve makineler, çok daha iyi 
işi tr.ıe cihazıarına sahip olmak, çocuğumla, 

ararndaki ba[:dan daha önemlidir. 
39- Dinlemek, konuşmanın ilk şartıdıı·. 
40- İnsanlar yaş2dıkları anın dilini o an kulla

nırlar. 

41- İşitme engelli çocu~~a olan davranışlarım, 
yakın çevreme.örnek olur. 

42- Çocuğumun e ts i timi ve işi tmezlibd dışındaki 
sorunl::.~rı, eğitimeiyi ilgilendirl!lez. 

43- Evin kals.balıklığı işi tr:ıe encelli çocukla 
herkesin ileilenmesini_sağlar, avantajlıdır. 

44- İşi tme ent.ellilerin normal yaşantıda başarılı 

olmaları için, işitme encellilerle ilet~şimin 
do~al olması gerekir. 

45- İşitme engelli bir çocuğum olaca{;ına elmasaydı 
daha iyiydi. 

46- İşitme cihazı, işitme engelli çocuğun konuşma
yı istedi.ğ;i zaman -:.,ra da e[. i timi sırasında ta
kıldığında faydalıdır. 

47- İşitme cihazını yeni takan işitme engelli ço

cuk hemen decil ama, yeterli ortamların sağlan
masıyla zamanı gelince konuşur. 

48- Çocuğum, durumu ne olursa olsun mutlaka ilk
okuı düzeyinde okuma-yazma öğrenir. 

49- Uygun ortamın sa[lanmasıyle, bireyler başarıya 
ulaşırlar. 

50- İletişim sırasında yetişkinler ~e çocuklar 

birbirlerini dinlerler ve on3 ,:~öre davranıp, 

cevap verirler. 
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EK 3 (e) 

2. KISII-1 !CIN CEVAP KA<iiDI 

Bu kıs~daki soruları İÇEM'e gelmeden önceki bilgilerinize göre cevaP
layı~, cevap kacıdındaki şıklardan hangisi size uygunsa, o şıkkın ya
nındaki kutuyu karalayınız. 

a. Kuvvetle k~tılırdım, 
b. Katılırdım, 
c. Birıı.z katl.lırdım, 

d. Hiç katıımazdım, 
e. Fikrim yoktu, 

1- a. o b. o 
2- a. o b. o 
3- a. O b. O 

4- a. O b. O 

5- a. O b. O 
6- a. O b. O 

7- a. O b. O 

8- a. O b. O 

9- a. O b. O 
10- a. O b. O 

ll- a. O b. o 
12- a. O b. O 

13- a. o b. O 

14- a. O 

15- a. O 
16- a. O 
17- a. O 

18- a. O 

19- a. O 

20- a.o 
21- a. O 
22- a. O 

23- a. O 
24- a. O 
25- a. O 

b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. o 

c. o 
·c. O 

c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 

d. o 
d. o 
d. o 
c.. o 
d. o 
d. o 
d. o 
d. o 
d. o 
d. o 
d. o 
d. o 

c. o d. o 
c. o 
c. o 
c. o 

d. o 
d. o 
d. o 

c. o d. o 
c. o d. o 
c. o d. o 
c. o d. o 
c. o d. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 

d. o 
d. o 
d. o 
d. O 

e.o 1 26- a.o 
e. O ; 27- a. o 
e. o-; 28- a. o 
e. O '29- a. O 

e. O 30- a. O 

e. o 31- a. O 
e. o 32- a.o 
e. O 33- a. O 
e. O 34- a. O 
e. o 35- a. O 
e. c:ı 
e. O 

e. O 

e. o 
e. D 

e. O 

36- a. O 
37- a. O 
38- a. O 

39- a. O 
40- a. o 
41- a. O 

e. o 42- a. 6 
e. o 43- a. O 

e. o 44- a. O 

e. o 45- a. o 
e. o 46- a. O 
e. o 
e. o 
e. o 
e. o 
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47- a. o 
48- a. O 

49- a. o 
50- a. O 

ANlffi o 
BABA 0 

b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. O 

b. o 
b. C> 

. b. O 

b. o 
b. o 
b. O 

b. o 
b. o. 
b. o 
b;. O 

b. o 
b. O 

b. o 
b. o 
b. o 
b. o 

c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. <5 

.c. o 

d. O e. O 
d. O e. o 
d. O e. O 

d.o e. o 
d. o e. o 
d. o e. o 
d.o e. o 
d. O e. o 
d. o e. O 

d. O e. O 

d. o e. o 
d. o e. O 
d. O e. O 

d. O e. o 
dJ-O e. o 
d.o e. o 
d. o e. o 
d. o e. O 

d. O e. O 

d.o e.o 
d. o •• o 
d. D e. o 
d. O e. o 
d. o e. O 

d. O e. O 



EK 3 (b) 

l. KIS:rn iCiN CEVAP K.AGIDI 
Bu kısımdaki soruları simdiki bilgilerinize gQre cevaplayıp, cevap 
kar,ıdındaki şıklardan hangisi size uygunsa, o şıkkın yanındaki kutu

yu karalayınız. 
a. Kuvvetle katılırı.m, 
b. Katılırım, 
c •. Biraz katılırım, 
d. Hiç katılmam, 
e. Fikrim yok, 

1- a. o b. o 
2- a. O b. o 
3- a. O b. O 

4- a •. O b.O 

5- a. O b. O 
6- a. O b. O 
7- a. O b. o 
8- a. O b. O 

9- a. O b. O 
10- a. O b. O 

11- a. O b. O 

12- a. O b. O 

13- a. o b. O 

14- a. O b. O 

15- a. O b. O 
16- a. O b. O 

17- a. o b. o 
18- a. O b. O 
19- a. O b. O 

20- a.o 
2l.- a. O 
22- a. O 

23- a. O 
24- a. O 
25- a. O 

b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. o 

c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 

d. CJ 
d. o 
d. o 
c.. o 
d. o. 
d. o 
d. o 
d. o 
d. o 
d. o 

c. o d. o 
c. o d. o 
c. o d. o 
c. o d. o 
c. o d. o 
c. o d. o 
c. o d. o 
c. o d. o 
c. o d. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. o 

d. o 
d. o 
d. o 
d. o 
d. o 
d. O 

e. O J 26-
e. O · 27-

e. o-: 28-
e. cı 

e. O 

e. o 
e. O 

e. o 
e. O 

e. o 

i 29-
: 30-
1 

: 31-
32-

33-
34-
35-

a.o 
a. O 

a. O 

a.o 
a. O 

a. O 
a.o 
a.o 
a. O 

a. O 

b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. o 
b. O 

b. O 

e. o 36- a. O b. O 

e. O 37- a. O · b. O 

e. O 38- a. O b. o 
e. o 39- a. O b. O 
e. o 40- a. o b. O 

e. o 41- a. O b. o 
e. o 42- a. 6 b. O 

e. o 43- a. O b. O 

e. O 44- a. O ·b;,; O 

e. O 

e. o 
e. o 
e. O 

e. o 
e.o 

45- a. O 

46- a. O 
47- a. o 
48- a. o 
49- a. o 
50- a. O 
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b. o 
b. O 

b. o 
b. o 
"b. o 
b. o 

c.O d.O e.o ./ 
c. O d. O e. o 
c. o d. o e. o 
c. O d. o e. O 

c. o d. o e. o 
c. O d. O e. O 

c. o d. O e. o 
c. o d. O e. o 
c. O d. D e. O 

c. O d. O e. O 

c. O d. O e. O 

c. o d. O e. O 

c. O d. O e. O 

c. o d. O e. D 

c. o d.tO e. o 
c. o d. o e. o 
c. O d. O e. O 

c. o d. o e. o 
c. O d. O e. O 

c. o 
c. o 
c. o 
c. o 
c. C5 

c. o 

d.o e.o 
d. o i. o 
d. D e. o 
d. O e. o 
d. o e. O 

d. O e. o 



EK 4 

ANKET YÖNERGESİ 

Değerli anne-baba~ 

Aşağıda sunulan anket, Eğitim Bilimleri Yüksek 

Lisansında aile eğitiminin beklentilerin farklılaşmasın

daki rolü ve aile eğitiminin gerekliliği konusunda yapı

lan araştırmaya temel oluşturmak amacıyla sizlere veril

mektedir. 

Bu anket, anne-babaya aynı kitapçıkla ve ayrı ay

rı cevap kağıtları verilerek uygu.lanacağından; siz eşlerin 

birbirinizden bağımsız ve etkilenmeden, anketi elinimalıp 

soruları cevaplamanız gerelr...mektedir. Soruları cevaplarken 

olabildiğince içten ve açık olmanız, araştırmaını dru~a is

tendik düzeye götüreb~k.açısından faydalı olacaktır. 

Düşünceleriniz, tüm ankete katılan anne-babaların 

ortak düşüncesi olarak değerlendirileceğinden, düşüncele

riniz açıkça belirtmenizde hiç bir sakınca yoktur. Ayrıca, 

kimli&;inizi yazmanıza da gerek yoktur, yalnız cevap kaE;ı

dı üzerinde, anne veya baba olduğ-unuzu belirtmeniz gerek

mektedir. 

Sorular iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım

daki soruları şimdiki bilgilerinize dayanarak, ikinci kı

sımdakisoruları ise İÇEM'e gelmeden önceki bilgi ve dü-
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şüncelerinize dayanarak cevaplandırmanız istenmekte

dir. 

İçten cevaplarınız için, şimdiden teşekkür 

ederim. 

Nelek GÖKCAN 

80 



Anne-babaların aile eğitimi öncesi ve sonrası beklen-

ti1erinQen aldıkları ham puanlar. 
A .. E. 
aldıkları A.nu'Gler Babalar 
sür.e Dene k A.E.S A.E.Ö Dene k A.E.S A .. E.Ö (yıl) No No 

ı 134 .. ı1o 2 142 107 

' 167 97 4 l47 96 

5 158 112 6 159 117 
2 

7 173 118 8 137 137 

9 177 108 10 153 133 

ll 182 97 12 167 116 

-----------------------------------------------------------
13 187 101 14 150 93 

15 165 98 16 164 106 

17 1~0 126 18 166 102 

-----------------------------------------------------------
19 163 119 20 165 117 

21 146 124 22 157 123 

23 157 99 24 158 78 

25, 155 108 2& 160 106 
4 

27 148 113 28 147 118 

29 168 126 30 172 125 

31 154 107 32 160 106 

33 157 106 34 150 106 

-----------------------------------------------------------
35 165 109 36 161 106 

37 161 99 38 167 9B 

39 148 116 40 148 108 

sı 



41 152 117 42 184 121 

5 43 189 125 ·44 153 125 

45 152" 121 4~ 149 126 

47 162 106 48 166 110 

4.9 150 113 50 174 107' 

51 147 116 52 146 116 

-----------------------------------------------------------
53 17:7 115 54 181 117 

55 161 114 56 199 118 

57 173 lll 58 l66 124 
6 

59 160 119 60 174 122. 

61 179 125 62. 162 196 

G3 151 lll 64 161 132-

------------------------------------------------------------
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Anne,.. babaların aile eğitimi öncesi ve sonrası işitme 

cihazından beklentilerinden aldıkları ham puanlar. 

A.E., 
aldıkları Anneler Babalar 
süre Dene k A.E.S A.E.Ö Dene k A.E.S A.E.Ö (yıl) No No 

ı 28 18 2 29 18 

3 33 18 4 26 18 

5 29 18 6 29 16 
2 

.'7 30 24 .s 23 25 

9 28 l9 lO 24 24 

ll 33 17 12 31 21 

-------------------------------------------------------------
13 35 1.8 14 29 lO 

3 J.:5 33 14 ı& 30: 20: 

17 26 27 18 28 19 

-------------------------------------------------------------
19 3Q 20 20 31 20 

21 31 20 22 30 22 

23 30 15 24· 33 ll_ 

25 27 18 26 28 15 
4 

27 27 . 20 28 27 20 

2.9 29. 20, 30' 28 20 

31 25 16 32 28 18 

33 31 22 34 29 21 

----------------------------------------------------------
35 30 15 36 29 11 

37 29 15 38 31 13 

39 31 20 40 31 11 

e:; 



41 31 25 42 31 22 

5 43 36 17 44 28 16 

4.5 29 19 40. 28 2l.. 

4:7 :;ı ı8 48 29 24 

49 27 22 50 31 ıs 

51 30 ıs 52 30 17 

-----------------------------------------------------------
53 30 15 54 29 18 

55 32 17 56 31 18 

57 28 20 58 27 26 
6 

59 29 21 60 30 19 

61 29 ıs 62 32 17 

63 32 '1.7 64 28 23 

--------------------------------------~--------------------
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Arme,...babaların aile eğitimi öncesi ve sonrası, kendile-

rine verilen e ği timden beklintilerinden aldıkları ~m puamla 

A.E 
aldıkları Anneler Balalar 

r> süre Dene k A •. E.O Dene k A.E.ö "- A.E.S A.E.S 
(yıl) No. No 

ı 51 42 2 57 40 

3 58 37 4 52 35 

5 53 45 6 51 46 
2 

7 62 46 8 44 44 

9 56 43 ıo 53 48 

ll o6 39 12 59 39 ____________ .,.. ___________________ .._. ________ ..., ________ 
13 64 37 14 48 30 

3 15 55 36 1.6 60 40 

17 49 47 ı~ 63 39 ______________________________ ..,.. ___________________ ..... ___ 

19 55 44 20 55 44 

21. 49 41 22 50 43 

23 55 37 24 55 30 

25 66 38 26 56 38 
4 

27 46 42 28 47 44 

29 60 44 30 61 51 

31 51 40 32 55 38 

33 58 38 34 54 40 
------------------------------------------------------------

35 58 46 36 53 45 

37 54 34 38 55 36 

39 44 42 40 45 42 



4.1 53 36 42 65 42 
5 43 60 48 44 58 50 

45 50 42 46 !3-2 39 

1 47 55 36 48 60 39 

49 52 38 50 60 43 

51 49. 44 52 48 42 

-----------------------------------------------·-----------
53 64 42 54 63 43 

55 51 42 56 56 42 

57 58 39 58 62 45 
6 

59 57 48 60 59 44 

61 63 47 62 58 37 

63 54 39 64 53 51 

----------------------------------------------
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Anne-babaların aile eğitimi öncesi ve sonrasında,çocukJ.ar 

verilen eğitimden beklentilerinde aldıkları ham puanlar 

A.E. Anneler Babalar 
aldıkla:r:ı 
süre Dene k A.E.S A.E •. ö Dene k 

A.E~S A.E.O. Llıll No No 
ı 19 ll 2 19 10 

3 22 10 4 20 lO 

5 24 15 6 32 16 
2: 

7 20 15 8 21 20 

9 22 ll ?lO 24 15 

ll 24 17 12 25 l'4 .ı 

----~--------------------------------------------------------~ 
13 26 16 14 21 18 

3 15 23 14 1.6 19 lO 

17 21 14 ıs 18 12. 

-------------------------------------------------------
19 23 13 ao 21 13 

21 17 ı o 22 20 l!O 

23 16 12 2'4 22 19 

25 22 13 26 26 13 

4 27 16 ıs 28 15 ıs 

29 22 17 30 22 17 

31 22 ll 32 22 ll 

33 20 17 34 21 8 

-------------------------------------------------------------
35 20 ı o 36 20 13 

37 17 13 38 19 12 

39 17 15 40 17 ll 

8.7 



41 18 12 42 24 16 

ı 
5 4.3 27 11 44 22. ll 

45 20 17 46 22 19 

47 21 15 48 21 12 

49 20 16 50 20 12 

51 19 12 52 19 20 

------------------------------------------------~---------
5"3 22 1.2 54 20 14 

55 25 16 56. 25 18 

57 27 14 58 25 14 
6 

59 22 14 60 22 17 

6l. 22. 15 62 19 15 

63 14 16 64 21 15 

-------------------------------------------------------~-



Anne-babaların aile eğitimi öncesi vesaıra:s~ göre, e ği

time iden beklentilerinde aldıkları ham puanlar 

A.E. 
aldıkları 
süre Denek 
(yıl) :.:.NO.;:;..:_ 

ı 

3 

5 

7 

9 

ı ı 

~nne1er 

A.E .. S 

15 

J9 
2.3 

aa 
18 

20 

A.E.Ö 

15 

17 

13 

lO 

13 

14 

Dene k 
No 

2: 

4 

6 

8 

ı o 
12 

Babalar 

A.E.S A.E.O 

16 17 

19 17 

23 16 

17 

19 

15 

19 

17 

15 

-------------------------------------------------
3 

13 

ı.s.: 

17 

24 

2l: 

16 

13 

13 

15 

14 

16 

18 

18 

20 

21 

15 

14 

12 

-----------------------------------------------------

4 

19 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

33 

24 

20 

23 

15 

2-3 

21 

23 

23 

15 

18 

14 

16 

14 

19 

16 

15 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 .. 

23 

2l 

22 

15 

23 

22 

23 

18 

15 

16 

ll 

16 

13 

14 

16 

13 

---~------------------~-----------------~--------------~-
35 

37 

39 

20 

14 

20 
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13 

14 

13 

36 

38 

40 

19 

24 

20 

14 

15 

13 
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~ 
1 

Anne-babaların aile eğitimi öncesinede ve sonrasında çev-

reden beklentilerde aldıkları ham puanlar 

.A.E. 
aldıkları Anneler Babalar 
süre Denek A.E.S A.E.O Dene k A.E.S A.E.O 
tııll No No 

ı 6 7 2 6 4 

3 ll 2: 4 lO 4 

5 10 6 6 12 6 
2: 

7 12 4 8 9 5 

9 10 6 10 ı o 7 

11 J2. 2 ı~ 9 6 

---·--------------------------------------------------------
13 ll 6 14 8 6 

3 15 12 5 16 11 6 

17 9 5 18 12 6 

---------~--------------------------------------------------
19 9 8 2.0 9 7 

21 7 9 22- 9 8 

23 ll 6 24 ll 5 

25 10 8 26 10 7 
4 

27 ll 6 2.8 ll 6 

29 9 6 30 9 6 

31 9 6 32 8 6 

33 8 5 34 8 3 
------------------------------------------------------------

35 9 6 36 9 6 

37 ll 6 38 ll 6 

39 6 5 40 8 5 
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~ 
1 

41 ll 5 42 12 7 

5 43 ll 8 44 7 7 

45 10 7 46 ı o 7 

47 7 7 48 10 5 

4~-- 8 6 50 ll 4 

51 10 8 52 10 10 ____ ,.., ___________ ..., __________ ..... _______ ......__ ____________ ... ___ 
53 12 7 54 ll 7 

55 9 5 56 9 5 

57 10 6 58 11 6 
6 

59 9 7 60 ll 5 

61 10 8 62 10 2 

63 ll 8 64 12 6 

------------ --------.-.-------------------------- .. ---
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~ 
Anne-babaların aile eğitimi öncesi ve sonrası çocuklarının 

dil gelişiminden bekl~ntilerinde aldıkları pam puanlar. 

-A.E. 
aldıkları Anneler Babalar 
süre Dene k A •. E.S A.E.Ö Den ek A.E.S A.E.Ö (yıl) No No 

ı 25 :l9 2 24 18 

3 22- 14 1 20 17 

5 21 16 6 17 17 
2 

7 23 19 8 23 20 

9 27 16 ı o 23 23 

ll 2:7 13 12. 29 19 

--- -
____________________ ......_ _____________ ... ____________ 
13 29 13 14 23 15 

3 15 25 15 16 24 16 

17 20 17 ıs 24 16 

-~----------------~----------~------------------------
19 22 15 2:0 22 16 

21 21 25 22 26 22. 

23 21 15 24 19 2 

25 27 16 26 32 ıs 

4 2..7 24 18 28 24 ıs 

29 28 l7 30 32 ıs 

31 26 18 39·· 26 17 

33 26 13 34 27 17 

--.-.------------------------------------....... -------------------
35 28 20 36 29 18 

37 21 l7 38 21 ıs 

39 26 2ı 40 27 21 
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41 28 17 42 27 19 

5 49 31 22 44 24 22 

45 24 21 46 19 22 

47 26 . 16 48 24 17 

49 23 20 50 29 15 

51 25 20 52 25 20 __ ,_, __________________________________________________ ... ____ 
53 28 20 54 31 19 

55 23 20 56 27 21 

57 28 19 58 28 21 
6 

59 24 16 60 29 19 

61 29 23 62 27 17 

63 23 17 64 32 22 

---------------------------------------------------------...,.._---_.... 
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