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ÖZET
Bu çalışmada, Temmuz 2007-Ocak 2010 ta-
rihleri arasında Ankara ili Keçiören, Çanka-
ya, Etimesgut, Altındağ, Mamak, Yenimahal-
le, Sincan, Gölbaşı merkez ilçeleri İlçe Mil-
li Eğitim Müdürlükleri’ne bağlı ilk ve orta-
öğretim okullarında kaynaştırma eğitimi al-
makta olan bedensel engelli öğrencilerin 

sahip oldukları özelliklerin, sosyal uyumları 
üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla 
yapılan araştırmaya yer verilmektedir.

Araştırma, genel tarama modelinde gerçek-
leştirilmiş ve bu doğrultuda Ankara’nın sekiz 
merkez ilçesinde kaynaştırma eğitimi almak-
ta olan 70 bedensel engelli öğrenci ile görü-
şülmüştür. Görüşmelerde, bedensel engelli 
öğrencilerden, araştırmacı tarafından hazır-
lanmış olan görüşme formu ve “Çok Boyutlu 
Algılanan Sosyal Destek Ölçeği”nin yanın-
da, “Sosyal Uyum Envanteri” aracılığı ile 
bilgi toplanmıştır.

Araştırmada elde edilen önemli sonuçlar şöy-
ledir: Öğrenciler ve aileleri, genel olarak alt 
ve orta sosyo-ekonomik düzeye sahiptirler. 
Tamamına yakınının engeli, doğum sonrası 
nedenlerden kaynaklanmaktadır. Öğrencile-
rin sosyal yaşamlarında en çok karşılaştıkla-
rı güçlükler, duygusal sorunlar ve fiziksel çev-
re koşullarının yetersizliğine ilişkin sorunlar-
dır. Kaynaştırma eğitiminde ise en çok karşı-
laştıkları güçlükler, sosyal ilişkilerine ilişkin 
olanlardır. Öğrencilerin büyük bölümünün, 
kaynaştırma eğitiminden, öğretmen ve arka-
daş ilişkilerinden memnun olduğunu belirt-
melerine karşın, sosyal ilişkiler konusunda sı-
kıntılar yaşadıklarını ifade etmeleri dikkat çe-
kicidir. Sosyal destekleri de yine orta düzeyde 
olarak değerlendirilebilir. Öğrencilerin sos-
yal uyum düzeyleri üzerinde en fazla etki eden 
etmenler ise, engelli olduklarını fark ettikleri 
yaş, kaynaştırma eğitimi almaya başladıkla-
rında zorluklarla karşılaşmış olma durumları 
ve ailelerinden algıladıkları sosyal destektir.

Anahtar Sözcükler: Bedensel engelli öğrenci, 
kaynaştırma eğitimi, sosyal uyum, sosyal des-
tek, bedensel engelli öğrencilerin sosyal uyum-
larını etkileyen etkenler, okul sosyal hizmeti

ABSTRACT 
This study aims to determine the views of 
students with disabilities who are in inclu-
sive education at the level of primary and 
secondary education in schools that are 
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under the authority of District National Ed-
ucation Directorates of the central districts 
of Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Altındağ, 
Mamak, Yenimahalle, Sincan, Gölbaşı of 
Ankara province, about the difficulties they 
experience in social adaptation. In this 
study, it is important to determine the fea-
tures of the students which affect their social 
adaptation.

The study has been carried out using gen-
eral pooling model and in accordance with 
this, 70 students with disabilities in inclusive 
education in eight central districts of Ankara 
have been interviewed. In the interviews, an 
interview form prepared by the researcher 
has been given to the students, and it is en-
titled “Multidimentional Scale of Perceived 
Social Support” and “Social Adaptation In-
ventory”.

Significant results of the study are as follows: 
Students and their families are generally at 
low and middle socio-economic level. Most 
of the students’ disabilities stem from post-
natal reasons. Problems that students face 
most frequently are related with emotional 
problems and  problems related with inad-
equate physical circumstances. Most fre-
quent problems in inclusive education are 
related with social relations. Although most 
of the students state that they are happy with 
inclusive education and their relations with 
teachers and friends, it is striking that they 
express problems related to their social re-
lations. The social support can be interpre-
ted as being at medium level. The strongest 
factors on students’ level of social adaptati-
on are the age that they realize their disabi-
lity, their experience of difficulties after be-
ginning to have inclusive education and fa-
mily support.

Key Words: Physically disabled student, inc-
lusive education, social adaptation, soci-
al support, factors affecting social adaptati-
on of students with disabilities, school soci-
al work

GİRİŞ

Engelli bireylerin sosyal uyum konusun-
da yaşadıkları güçlükler, özellikle Türki-
ye gibi gelişmekte olan ülkelerde önemli 
bir sorun olarak devam etmektedir.

Engelli bireyler, bir taraftan sahip olduk-
ları engelle yaşama mücadelesi verir-
ken, diğer taraftan yaşadıkları çevreye 
sosyal uyum sağlamaya çalışmaktadır-
lar. Bu iki yönlü güçlüğü, engelli birey 
çoğu zaman sahip olduğu özel olanak-
larıyla yenmeye çalışmaktadır. Ya da 
özel olanaklara sahip olmadığı için güç-
lüklerle başa çıkamamaktadır. Bu nok-
tada bireyin sahip olduğu sosyal destek 
kaynaklarının önemli bir yeri bulunmak-
tadır. Sosyal destek kavramı, güçlük-
ler yaşamakta olan kişiye çevresinde-
ki insanlar (eş, aile, arkadaş) tarafından 
sağlanan maddi ve manevi yardım; kişi-
yi sevildiğine, kendisine değer verildiği-
ne ve iletişim ağının bir parçası olduğu-
na inandıran bilgi olarak ifade edilebilir. 
Sosyal desteklere ulaşma konusunda 
sıkıntılar yaşayan kişiler, sosyal uyum 
sağlamakta da güçlük çekmektedirler.

Sosyal uyum açısından bakıldığında, 
eşit eğitim olanaklarına sahip olma, en-
gelli bireyin ve onun yakın çevresinin, 
geleceğe yönelik kaygılarını azaltacak 
olan önemli bir hak ve fırsattır. Oysa en-
gelli bireylerin sosyal sorunlarının gide-
rilmesine yönelik çalışmalarda eğitim, 
üzerinde en az durulan konulardan biri-
dir. Bu nedenle, eğitim haklarına yönelik 
bir hizmet olarak engelli çocukların, top-
lumdan dışlanmadan, diğer öğrenciler-
le bir arada eğitim görebilmesi amacıyla 
geliştirilen kaynaştırma eğitiminin üze-
rinde durulması gerekmektedir.

Bu nedenle bu çalışmada, kaynaştırma 
eğitiminde yer alan bedensel engel-
li öğrencilerin sosyal uyum konusunda 
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yaşadıkları güçlüklere ilişkin olarak 
kendi duygu ve düşüncelerinin alınma-
sına gerek duyulmuştur ve bu araştır-
manın amacı, kaynaştırma eğitiminde 
yer alan bedensel engelli öğrencilerin 
sosyal uyumlarını etkileyen etmenle-
rin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultu-
sunda, öğrencilerin; sosyo-demografik 
özelliklerinin, aileleriyle ilgili özellikle-
rinin, sahip oldukları bedensel engele 
ilişkin özelliklerinin, okul yaşantısıyla il-
gili özelliklerinin, sosyal yaşamına iliş-
kin özelliklerinin ve sosyal desteklere 
ulaşabilme düzeylerinin, sosyal uyum-
larını etkileme durumuna bakılmıştır.

Bedensel Engelli Bireyler

Türkiye’de nüfusun %12.29’unu engel-
liler oluşturmaktadır. Bunların %2.60’ı 
bedensel engelliler, %0.48’i zihinsel 
engelliler, %9.21’i ruhsal ve duygusal 
ve süreğen hastalığı olanlardır (Türkiye 
Özürlüler Araştırması, 2002).

Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan tanı-
ma göre, ortopedik özürlü, bütün dü-
zeltmelere rağmen iskelet, sinir siste-
mi, kas ve eklemlerdeki özürlerinden 
dolayı normal eğitim, öğretim çalış-
malarından yeteri kadar yararlanama-
yan kişilere denmektedir (Erkan, 1990: 
5). Türkiye Özürlüler Araştırması’na 
(2002) göre, bedensel engelli, kas ve 
iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik 
ve işlev kaybı olan kişidir.

Ortak noktalara dikkat çekerek bazı ta-
nımlamalar ve sınıflamalar yapılmış ol-
duğu görülmektedir. Bu çalışmada ise, 
bedensel engelli bireyler daha çok, 
“toplumda henüz karşılanamamış bazı 
ihtiyaçları olması nedeniyle, sosyal ya-
şamlarını sürdürmede engellerle karşı-
laşmakta olan bireyler” olarak ele alın-
maktadır.

Engelli Bireyler ve Sosyal Uyum

Uyum, bireyin çevresi ile sağlıklı ile-
tişim kurması ve bunu geliştirip sür-
dürmesi olarak anlaşılmaktadır (Pop-
kin, 1989; akt. Duyan, 1997: 3). Sos-
yal uyum ise, bireyin sosyal çevreye iyi 
bir şekilde uyum gösterebilmesidir (Öz-
güven, 1992; akt. Duyan, 1997: 67). Bi-
reylerin etkileşim içinde oldukları diğer 
kişiler, yani sosyal destek kaynaklarını 
oluşturan kişiler, onların sosyal uyum-
larına etki etmektedir. Engelli çocuk-
lar, sosyal yaşamlarının kapsamına gi-
ren tüm konularda bu desteklerin yeter-
sizliğinden kaynaklanan uyum sorunla-
rı yaşayabilmektedirler. Bedensel en-
gelli öğrencilerin bu sorunlarının gide-
rilmesiyle, toplumla bütünleşmeleri ko-
laylaşacaktır.

Bu çalışmada, sosyal uyum kavramı, 
araştırmada kullanılan “Sosyal Uyum 
Envanteri” de göz önünde bulunduru-
larak, dört temel unsuru içerecek bi-
çimde ele alınmıştır. Bunlar, sağlıkla il-
gili uyum, heyecanlarla ilgili uyum, aile 
çevresine uyum ve genel anlamda sos-
yal çevreye uyumdur. Tüm bu unsurla-
rın belirli bir seviyede olması, araştır-
ma kapsamına giren bedensel engelli 
öğrencilerin sosyal uyumları konusun-
da fikir vermektedir. Ancak bu çalışma-
da, daha çok öğrencilerin genel/toplam 
sosyal uyumları dikkate alınmıştır.

Bedensel Engelli Bireylerin Eğitimi 
ve Kaynaştırma Eğitimi

Engel sahibi çocuk ve gençlerin, daha 
sağlıklı bir eğitim yaşamı sürdürebilme-
lerinde, sosyal uyum sağlamış olmala-
rının önemli bir etkisi vardır. Kaynaştır-
ma eğitimi de yine, engelli öğrencilerin, 
eğitim yaşamlarında sosyal uyumlarını 
sağlamayı amaçlamaktadır.
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Türkiye’de özel eğitime ihtiyacı olan bi-
reyler kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, 
yetersizliği olmayan akranları ile birlik-
te aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebile-
cekleri gibi özel eğitim sınıflarında yarı 
zamanlı olarak da sürdürebilirler. Yarı 
zamanlı kaynaştırma uygulamaları, öğ-
rencilerin bazı derslere yetersizliği ol-
mayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta 
ya da ders dışı etkinliklere birlikte katıl-
maları yoluyla yapılır (Özel Eğitim Hiz-
metleri Yönetmeliği, 2006: madde 23). 
Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulama-
ları yapılan okul ve kurumlarda öğren-
cinin yetersizliğine uygun fiziksel, psiko-
lojik ve sosyal ortam düzenlemeleri ya-
pılır (Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygu-
lamaları Konulu Genelge, Kaynaştırma 
Yoluyla Eğitim Uygulamalarında Öğret-
menlere Öneriler, 2008: 8-9).

Kaynaştırma eğitiminin, engelli öğren-
ciler için eğitim alınan bir ortam olmak-
tan çok, öğrencinin gereksinimlerinin 
karşılanacağı sosyal bir ortam olarak 
görülmesi gerektiği söylenebilir. Engel-
li öğrencilerin, özel eğitim ortamların-
da, akranlarından ayrı biçimde eğitim 
görmelerinden ziyade, onlarla iç içe 
eğitim görmelerinin sağlanması önem 
taşımaktadır.

Yapılan araştırmalara göre engelliler ge-
rekli koşulları yerine getirilmiş bir kay-
naştırma eğitiminden, ayrıştırılmış eği-
timden elde edecekleri kazançlardan 
çok daha fazlasını elde edebilmektedir-
ler (Saint-Lauren ve Lessard, 1991; akt. 
Kuz, 2001). Kaynaştırma eğitimi sırasın-
da, engelli çocuklar normal gelişim gös-
teren çocukların toplum tarafından ka-
bul edilen davranışlarını gözleyerek tak-
lit edebilirler. Böylece çocuğun sosyal 
kabulü, uyumu ve etkileşimi artar, çocuk 
engelliler grubunda değil toplumun için-
de yer alır. Engelli çocuklarla bir arada 

eğitim gören normal gelişim gösteren 
çocuk, engellilere yönelik olumsuz tu-
tumlarını değiştirebilir ve bunun sonucu 
olarak da bireysel ayrılıkları fark eder (Al-
per ve Ryndak, 1992; akt. Aral ve Gür-
soy, 2007: 302). Bunun yanında, normal 
gelişim gösteren öğrencilerin de kaynaş-
tırma eğitiminde, diğer insanların ihtiyaç-
larına karşı daha duyarlı olma, engelli bi-
reylerle olan ilişkilere değer verme, ge-
liştirme, diğer insanlara karşı gösterilen 
tolerans düzeyinde artış, bireyler arası 
farkındalıklardan kaynaklanan korkula-
rın azalması ve bireyler arası farklılıkları 
daha iyi değerlendirme gibi yararlar sağ-
ladıkları görülmektedir (Koca, 2003: 44).

Kaynaştırma eğitim modeli çerçeve-
sinde yaygın eğitim kurumlarına deva-
mı sağlanmaya çalışan çocuk ve aile-
ler, iki önemli güçlüğü yaşamaktadırlar. 
Bunlardan birincisi, öğretmenlerden ço-
ğunun engelli çocuk eğitimi konusunda 
hiçbir fikir ve deneyiminin olmaması, ba-
zen bu nedenlerle öğretmenlerin engel-
li çocukları sınıflarına kabul etmemeleri 
ya da onlara güçlük çıkartmalarıdır. Di-
ğeri ise engellilik konusunda bilgi sahibi 
olmayan diğer velilerin, öğretmenlere ve 
okullara engelli çocukların kabul edilme-
mesi konusundaki baskılarıdır (I. Özür-
lüler Şurası, 1999: 95). Türkiye’de kay-
naştırma eğitiminin, belirtilen amaçlara 
ulaşabilmesi için, bu alanda etken olan 
tüm kişilerin, sosyal hizmet uzmanları 
ve diğer meslek elamanlarının da katkı-
larıyla bilinçlendirilmesi ve gerekli koşul-
ların sağlanması gerekmektedir. 

Kaynaştırma eğitimi uygulamaları, ge-
rekli koşullar sağlanmadan yerine ge-
tirilmeye çalışıldığında, engelli öğrenci-
nin engelli olmayan arkadaşlarıyla kay-
naşmasına değil, yalnızca bu insan-
lar arasında “kaynamasına” yol açılmış 
olacaktır. Bu nedenle, bu eğitim sistemi 
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içinde yer alan herkesin (öğrenci, öğ-
retmen, idareci, veli, vb.) hazır durum-
da bulunması gerekmektedir.

Engelli Bireylerin Sosyal Uyumu 
Açısından Okul Sosyal Hizmeti

Engelli bireylere ve toplumun tamamı-
na, her insanın değerli olduğu ve sırf 
insan olduğu için hakları bulunduğu ve 
bunlardan yararlanılmasının gereklili-
ği konusunda bilgi ve bilinç kazandırıl-
ması önem taşımaktadır. Çocuklukların-
dan itibaren engel sahibi bireylerin, top-
lum tarafından kabullenilmesinin ve bü-
tünleşme sağlanmasının önemi büyük-
tür. Bu çocukların, toplumun geleceği 
oldukları göz önünde bulundurulmalı ve 
engellerinden dolayı karşılaşabilecek-
leri her türlü sosyal dışlanmanın önüne 
geçilmelidir. Sosyal hizmetin en önem-
li işlevlerinden biri, sosyal dışlanmayı 
sosyal içermeye dönüştürebilmektir.

Bedensel engele sahip öğrencilere yö-
nelik olarak mikro, mezzo ve makro dü-
zeylerde gerçekleştirilebilecek sosyal 
hizmet uygulamaları şöyle özetlenebilir: 
Mikro düzeyde, sosyal hizmet uzmanla-
rı bedensel engelli öğrencilerle ve aile-
leriyle birebir görüşmeler yaparak on-
ların sorun ve ihtiyaçlarını belirlemeye 
ve çözümler üretmeye çalışırlar. Beden-
sel engelli öğrencileri ve ailelerini bilinç-
lendirerek, haklarının farkına varmaları-
nı, sorun ve ihtiyaçlarının karşılanması 
için ilgili kaynaklara ulaşımını sağlarlar. 
Böylece bu bireylerin kendi sosyal işlev-
selliklerini kazanmaları sağlanmış olur. 
Mezzo düzeyde, sosyal hizmet uzman-
ları bedensel engelli öğrencinin arkadaş 
çevresi, öğretmenler ve veliler ile ça-
lışmalar yürütürler. Engelli bireylerden 
oluşan gruplar ile çeşitli grup çalışma-
ları yaparlar (paylaşım grupları, eğitim 
grupları gibi). Duygu ve düşüncelerin 

paylaşılmasıyla, ortak özelliklere ulaşıl-
maya çalışılır. Böylelikle engelli öğren-
cilerin ve ailelerinin kendilerini yalnız 
hissetmemesi sağlanır. Makro düzeyde 
ise, sosyal hizmet uzmanları, engellile-
rin haklarına ve onlara verilen hizmetle-
re yönelik yasal düzenlemelerin oluştu-
rulmasında ve geliştirilmesinde etkin rol 
oynarlar. Onların ve ailelerinin toplum-
dan dışlanmadan yaşamlarını sürdüre-
bilmeleri için çalışmalar gerçekleştirirler.

Okul sosyal hizmeti, öğrencilerin oku-
la uyum sağlamalarında yardım eder 
ve okul, aile ve toplumun güçlerini bu 
yönde kullanmaları için koordine eder. 
Okul sosyal hizmet uzmanları öğrenci-
lere, ailelere ve öğretmenlere karşılaş-
tıkları sosyal ilişki kuramama, okuldan 
kaçma, aşırı saldırgan olma ve baş kal-
dırıcı davranışlar gösterme gibi özel fi-
ziksel, duygusal veya ekonomik sorun-
larla baş etmede yardımcı olan ele-
manlardır. Bu elemanlar aynı zamanda 
okula, ailelere ve topluma okulun he-
deflerini anlatmaktadır (NASW, 1997: 
145; akt. Duman, 2001: 97).

Okul sosyal hizmeti müdahaleleri, ço-
cuklara ve ergenlere sorunları çöz-
me becerisi kazanma, akran ilişkileri-
ni geliştirme ve kendi işlevselliklerini 
artırma konusunda yardım etmede et-
kilidir (Early ve Vonk, 2001: 27). Sos-
yal hizmet uzmanı evdeki huzursuzlu-
ğun nedenlerini ve koşullarını değiş-
tirmeye çalışır ya da bunların çok sev-
dikleri çocuklarının okuldaki başarısız-
lığına ya da uyumsuzluğuna neden ol-
duğunu, ailenin dikkatine sunarak onla-
rın kendini düzeltmeye çaba gösterme-
lerini sağlayabilir (Berktin, 1974: 16 -19). 
Okul sosyal hizmet uzmanı aile ziyaret-
leri de yaparak okul, öğrenci ve veli ara-
sında ortak bir anlayış birliği sağlanma-
sına çaba gösterir; bu amaçla öğrenciler 
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ve velilerle görüşmeler yaparak onların 
birbirlerini daha iyi anlamalarına yardım-
cı olur (Kepçeoğlu, 1993: 225).

Okul sosyal hizmeti uygulamalarında, 
okul sosyal hizmet uzmanları, bedensel 
engelli öğrencinin kendisinin ve çevre-
sinin özelliklerinin iyi değerlendirilmesi 
ve öğrencinin sosyal uyum sağlaması-
nı olumsuz yönde etkileyebilecek risk 
durumlarının belirlenerek ortadan kal-
dırılması konusunda rol ve sorumluluk-
lara sahiptirler. Bu risk durumları, oku-
lun fiziksel koşullarıyla ilgili olabileceği 
gibi, öğrencilerin öğretmen ve arkadaş 
ilişkileriyle de ilgili olabilmektedir. Okul 
sosyal hizmet uzmanları, kaynaştır-
ma eğitiminde yer alacak olan beden-
sel engelli öğrenciler için, psikolojik da-
nışmanlık ve rehberlik uzmanları, okul 
yönetimi ve öğretmenlerle işbirliği için-
de, öğrenci için uygun olacağı düşünü-
len eğitim ortamının hazırlanması ko-
nusunda gerekli önlemleri almalıdır.

Türkiye’de okul sosyal hizmeti alanın-
daki uygulamalara bakıldığında, bunla-
rın gereğince gerçekleştirilemediği gö-
rülmektedir. Türkiye’de, okullarda sos-
yal hizmet uzmanları istihdam edilme-
mektedir. Oysa okullarda sosyal hizmet 
uzmanlarının, psikolojik danışmanlık 
ve rehberlik uzmanlarının ve psikolog-
ların bir arada çalışması bir gereklilik-
tir. Okullardaki mevcut personel ihtiyaç 
ve sorunların giderilmesine çok boyutlu 
çözümler üretilmesi konusunda yeter-
siz kalabilmekte ve iş yüklerinin fazla-
lığı nedeniyle tüm sorun ve ihtiyaç sa-
hiplerine ulaşamamaktadır. Bu nedenle 
bu konuya yönelik olarak gerekli çalış-
maların yapılması önem taşımaktadır.

YÖNTEM

Bu çalışmada, kaynaştırma eğitimin-
de okumakta olan bedensel engelli 

öğrencilerin sosyal uyumları, yaşadık-
ları güçlükler, bu güçlüklerin çözümü-
ne yönelik beklentileri ve sahip oldukla-
rı sosyal desteklere ilişkin algılamaları 
var olan şekliyle ortaya koyulmaya ça-
lışılmıştır. Bu nedenle bu araştırma ge-
nel tarama modelindedir.

Araştırmanın evreni, görme, işitme, 
konuşma engelliler dışında kalan be-
densel engelli bireylerdir. Araştırma-
nın çalışma evrenini ise, Ankara ili Ke-
çiören, Çankaya, Etimesgut, Altındağ, 
Mamak, Yenimahalle, Sincan, Gölba-
şı merkez ilçelerinin İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri’ne bağlı ilk ve ortaöğre-
tim okullarında kaynaştırma eğitimin-
de yer alan bedensel engelli öğrenciler 
oluşturmaktadır. Özel Eğitim Hizmetle-
ri Yönetmeliği’nde belirtilen, kaynaştır-
ma öğrencisi sayılarında belli bir oran-
sal dağılım bulunduğu için, ayrıca bir 
oranlamaya gidilmemiştir. Var olan sa-
yının (89), %78’ine ulaşılmıştır.

Ankara Valiliği Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden yazılı iznin alınması-
nın ardından, bu okullarla yapılan bi-
rebir görüşmeler sonucunda araştır-
ma kapsamına girmekte olan 89 öğ-
renci olduğu öğrenilmiştir. Velilerin ra-
hatsızlık duyması, öğrencilerin psiko-
lojik durumlarının hassas olması, be-
densel engellerine eşlik eden ağır zi-
hinsel engellerinin de olması neden-
leriyle toplam 16 öğrenci ile görüşme 
yapılmasına okul idarecileri tarafından 
izin verilmemiş, 2 öğrencinin engelli ol-
duklarını kabul etmemesi, 1 öğrencinin 
ise okulda kayıtlı görünmesine rağmen 
devam etmemesi nedeniyle görüşme 
yapılamamıştır. Sonuçta toplamda 58 
okuldan 70 öğrenciye ulaşılabilmiş ve 
yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş-
tir. Her görüşme ortalama bir ders saa-
ti (45 dakika) sürmüştür.
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Veri Toplama Araçları

Araştırma kapsamına giren öğrencilere 
araştırmacı tarafından hazırlanan ve 60 
sorudan oluşan görüşme formunun yanı 
sıra, H. M. Bell ve R. M. Doli tarafından, 
California Stanford Üniversitesi’nde ge-
liştirilmiş ve ülkemizde Remzi Öncül ta-
rafından Türkçe’ ye çevrilmiş ve adapte 
edilmiş olan (Çağlar, 1981) ve 99 soru-
dan oluşan “Sosyal Uyum Envanteri” ile 
Zimet ve diğerleri (1988) tarafından ge-
liştirilmiş ve Türkiye’deki geçerlilik ve gü-
venirliliği Erker ve Akar (1995) tarafından 
yapılmış olan ve 12 sorudan oluşan “Çok 
Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçe-
ği” uygulanmıştır. Çok Boyutlu Algılanan 
Sosyal Destek Ölçeği’nden, görüşme 
formuna bir ek olarak yararlanılmış ve 
bu bağımsız değişkenlerin, sosyal uyum 
bağımlı değişkeni üzerindeki etkileri an-
laşılmaya çalışılmıştır. Buna göre, bu öğ-
rencilerin sosyal uyumlarını etkileyen et-
kenler belirlenmeye çalışılmıştır.

Araştırmacının hazırlamış olduğu gö-
rüşme formu, toplam 60 sorudan oluş-
maktadır. Görüşme formunda yer alan 
sorular, bedensel engelli öğrencilerin, 
sosyo-demografik özelliklerine ve ailele-
rine, sahip oldukları engelin özelliklerine 
ve bu engel durumlarının sosyal yaşam-
larına, sosyal çevreleri üzerindeki etkile-
rine, okul yaşantılarına ve sosyal destek-
lere ulaşabilmelerine ilişkin sorulardır.

Görüşme formunda yer alan bu soru-
lar açık ve kapalı uçlu sorulardır. Özel-
likle, öğrencilerin verecekleri cevapla-
rın sınırlandırılmasını önlemek amacıy-
la, bazı sorular açık uçlu olarak hazır-
lanmıştır. Daha sonra, verilen tüm ce-
vaplar göz önünde bulundurularak, 
açık uçlu sorulara verilen bu cevaplar-
dan belirli kategoriler oluşturulmuş ve 
veri girişi bu şekilde gerçekleştirilmiştir.

Veri toplama araçlarından elde edilen 
bilgiler, veri girişine hazır hale getirildik-
ten sonra, “SPSS Versiyon 11,5 Paket 
Programı”na girilmiştir. Bu verilerin bir 
kısmı, ortalamaların karşılaştırılması-
na yönelik t testi, ilişkilerin bakılmasına 
yönelik olarak korelasyon (r) ve birden 
fazla ilişkinin olduğu durumlar için var-
yans analizi (ANOVA) ile çözümlenmiş 
ve buna göre yorumlanmıştır.

Sosyal Uyum Envanteri, kişisel ve sos-
yal uyumla ilgili dört ayrı uyumu ölçme-
ye yaramaktadır: Aile çevresine uyum, 
sağlıkla ilgili uyum, sosyal uyum ve he-
yecanlarla ilgili uyum. Envanterde dört 
çeşit uyuma karşılık olan a, b, c, d, kü-
çük harfleri kullanılmaktadır. Her “evet” 
cevabına 1 puan verilir ve “hayır” ce-
vapları puansızdır. Puanlama yapılırken 
her harfin (a, b, c, d) puanı kendi için-
de toplanarak tüm uyum türleri ayrı ayrı 
hesaplanır. Tüm puanlar toplanarak 
‘genel uyum’ sonucuna ulaşılır. Yanıt-
lardan elde edilen puanların yüksek ol-
ması uyumsuzluğu gösterirken, düşük 
olması ise uyumluluğu göstermektedir.

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek 
Ölçeği ise, her biri 4 maddeden olu-
şan, desteğin kaynağına ilişkin 3 gru-
bu içermektedir. Bunlar aile, arkadaş 
ve özel bir insandır. Her madde 7 ara-
lıklı bir ölçek kullanılarak değerlendiril-
mektedir. Her alt ölçekteki dört mad-
denin puanlarının toplanması ile alt öl-
çek puanı elde edilmiş olmaktadır. Bü-
tün alt ölçek puanlarının toplanması ile 
ölçeğin toplam puanı elde edilmektedir. 
Elde edilen puanın yüksek olması algı-
lanan sosyal desteğin de yüksek oldu-
ğunu göstermektedir. Ölçek, araştırma 
kapsamındaki bedensel engelli öğren-
cilerin var olan sosyal desteklerinin ye-
terliliğinin öznel değerlendirilmesini ya-
pabilmek amacıyla kullanılmıştır.
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BULGULAR
Kaynaştırma Eğitiminde Yer Alan 
Bedensel Engelli Öğrencilere İlişkin 
Tanıtıcı Bulgular

Ankara ili merkez ilçelerinde kaynaştır-
ma eğitiminde yer alan toplam 70 be-
densel engelli öğrencinin tanıtıcı özel-
liklerine bakıldığında, 38’inin kız, 32’si-
nin ise erkek olduğu, yaş ortalamala-
rının 13,84 olduğu, yarısından fazla-
sının (%62,9) ilköğretim 1-8. sınıflara, 
%37,1’inin ise ortaöğretim 9-12. sınıf-
lara devam ettiği, tamamına yakınının 
(%92,9) hastanede, %7,1’inin ise evde 
(ebe yardımı ile) dünyaya geldiği görül-
mektedir.

Anne-babaların eğitim düzeylerinin ge-
nellikle düşük ve orta olduğu, alt ve 
orta sosyo-ekonomik düzeye sahip 

oldukları, öğrencilerin büyük bölümü-
nün (%82,9) kardeş sahibi olduğu, kar-
deşe sahip olduğunu belirten öğrenci-
lerin %6,9’unun kardeşlerinin de engel-
li olduğu görülmektedir.

Öğrencilerin %54,3’ünün tekerlek-
li sandalye, koltuk değneği vb. cihazlar 
kullandığı görülmektedir. Öğrencilerin 
engelliliğe ve kendi engellerine ilişkin 
tanımlamalarına bakıldığında, engelli-
liğe daha olumsuz bakarlarken (olum-
suz %41,1; olumlu %24,3), kendi engel-
lerine daha olumlu yaklaşmaları (olum-
suz %27,1; olumlu %37,1) dikkat çekici-
dir. Bedensel engelli öğrencilerin yarısı 
(%50,7) kendisini orta derecede engel-
li olarak görürken, yalnızca %1,4’ü en-
gel derecesinin çok ağır olduğunu dü-
şünmektedir. %31’i hafif, %11,3’ü ise 

Tablo 1. Kaynaştırma Eğitiminde Yer Alan Bedensel Engelli Öğrencilerin
Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular

Cinsiyet Sayı %
Kız 38 54,3
Erkek 32 45,7
Toplam 70 100
Yaş Sayı %
8-12 21 30,0
13-17 41 58,6
18-20 8 11,4
Toplam 70 100
Sınıf Sayı %
İlköğretim 1-8 44 62,9
Ortaöğretim 9-12 26 37,1
Toplam 70 100
Doğulan Yer Sayı %
Hastanede 65 92,9
Evde (ebe yardımı ile) 5 7,1
Toplam 70 100
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Tablo 2. Kaynaştırma Eğitiminde Yer Alan Bedensel Engelli Öğrencilerin 
Ailelerinin Özelliklerine İlişkin Bulgular

Anne Baba
Yaş Sayı % Sayı %
24-31 6 8,6 8 11,4
32-39 26 37,1 12 17,1
40-47 15 21,4 23 32,9
48+ 5 7,1 6 8,6
Yanıtsız 18 25,7 21 30,0
Toplam 70 100 70 100

Eğitim Durumu
Annenin Eğitim Durumu Babanın Eğitim Durumu

Sayı % Sayı %
Okur-yazar değil 1 1,4 - -
Okur-yazar 5 7,1 4 5,7
İlköğretim 27 38,6 20 28,6
Ortaöğretim 16 22,9 19 27,1
Üniversite 8 11,4 12 17,1
Yanıtsız 13 18,6 15 21,4
Toplam 70 100 70 100

Meslek
Anne Baba

Sayı % Sayı %
Ev hanımı / İşsiz 49 70,0 3 4,3
Memur 8 11,4 17 24,3
İşçi 2 2,9 17 24,3
Emekli 1 1,4 7 10,0
Serbest 3 4,3 18 25,7
Yanıtsız 7 10,0 8 11,4
Toplam 70 100 70 100

Kardeş Sahibi Olma Durumu Sayı %

Evet 58 82,9
Hayır 12 17,1
Toplam 70 100
Engelli Kardeş Sahibi
Olma Durumu

Sayı %

Evet 4 6,9
Hayır 54 93,1
Toplam 58 100
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Tablo 3. Kaynaştırma Eğitiminde Yer Alan Bedensel Engelli Öğrencilerin 
Engellerinin Özelliklerine İlişkin Bulgular

Algılanan Engel Derecesi Sayı %
Hafif 22 31,0
Orta 35 50,7
Ağır 8 11,3
Çok Ağır 1 1,4
Bilmiyorum 4 5,7
Toplam 70 100
Cihaz Kullanma Durumu Sayı %
Evet 38 54,3
Hayır 32 45,7
Toplam 70 100

Genel Olarak Engelliliğe İlişkin Düşünceler Sayı %

Olumlu Düşünceleri Olanlar 17 24,3
Olumsuz Düşünceleri Olanlar 29 41,1
Nötr Düşünceleri Olanlar 10 14,3
Yanıtsız 14 20,2

Kendi Engeline İlişkin Düşünceler Sayı %
Olumlu Düşünceleri Olanlar 26 37,1
Olumsuz Düşünceleri Olanlar 19 27,1
Nötr Düşünceleri Olanlar 6 8,6
Yanıtsız 19 27,1

Engelli Olmaktan Dolayı Zorluk Yaşama Durumu Sayı %

Evet 31 44,3
Hayır 39 55,7
Toplam 70 100

Engelli Olmaktan Dolayı Yaşanan Zorluklar Sayı %
Fiziksel çevre koşulları 22 71,0
Sosyal ilişkiler 9 29,0
Toplam 31 100,0

kendisini ağır derecede engelli olarak 
değerlendirmektedir. Araştırmaya ka-
tılan öğrencilerin %44,3’ü engelli ol-
maktan dolayı zorluklarla karşılaşmak-
ta olduğunu ve bunlardan %71’i fiziksel 

zorluklarla karşılaşmakta olduğunu be-
lirtmiştir. Öğrencilerin %29’u ise, engel-
li olmaktan dolayı sosyal ilişkileriyle il-
gili güçlükler yaşamakta olduğunu ifa-
de etmiştir.
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Kaynaştırma Eğitiminde Yer Alan 
Bedensel Engelli Öğrencilerin 
Çevreleriyle İlgili Özelliklerine İlişkin 
Bulgular

Kaynaştırma eğitiminde yer alan be-
densel engelli öğrencilerin çevreleriy-
le ilgili özelliklerine bakıldığında, araş-
tırma kapsamına giren bedensel en-
gelli öğrencilerin kaynaştırma eğitimin-
de yer aldıkları ortalama süre 4,84 yıl 
olarak bulunmuştur. Bedensel engel-
li öğrencilerin kaynaştırma eğitimi al-
maya nasıl karar verdiklerine bakıldı-
ğında, %51,4’ünün kendisi dışında biri-
nin kararıyla, %30’unun ise, kendi ka-
rarıyla bu eğitimi almaya başladığı gö-
rülmektedir. Kaynaştırma eğitimi al-
maya, kendisi dışında birinin etkisiy-
le karar veren öğrencilerin %75’i ailesi-
nin kararıyla, %22,2’si öğretmenlerinin 
yönlendirmesiyle, %2,8’i ise doktorları-
nın önerisiyle bu eğitime katılmaya ka-
rar vermiştir. Çalışmaya katılan beden-
sel engelli öğrencilerin %80 gibi önem-
li bir bölümü kaynaştırma eğitiminde 
yer almaktan memnun olduğunu be-
lirtmiştir. %8,6’sı ise, kaynaştırma eği-
timinde yer almaktan memnun olmadı-
ğını söylemiştir. Öğrencilerin kaynaştır-
ma eğitiminden memnun olmamaları-
nın nedenlerinin başında engelli olma-
yan arkadaşları tarafından dışlanmala-
rı ve öğretmenleri tarafından anlaşıla-
mamaları gibi sosyal nedenler (%50) 
gelmektedir. Öğrencilerin yarısından 
fazlası (%68,6) kaynaştırma eğitimin-
de yer almaya başladığında zorluklar-
la karşılaşmadığını, %31,4’ü ise zor-
luklarla karşılaştığını belirtmiştir. Kar-
şılaşılan zorlukların başında sosyal iliş-
kiler (%50) gelmektedir. Bedensel en-
gelli öğrenciler, bu eğitimde yer almaya 
başladıklarında engelli olmayan okul 
arkadaşları tarafından dışlandıklarını, 

alay edildiklerini veya acındıklarını be-
lirtmiş ve bu nedenle kendilerini yalnız 
hissettiklerini söylemişlerdir. Öğrenci-
lerin %24,3’ü, bu eğitimde yer almadan 
önceki durumlarına göre sosyal ilişki-
lerinin geliştiğini belirtmiştir. Çalışma-
ya katılan bedensel engelli öğrencile-
rin önemli bir bölümü (%74,3) kaynaş-
tırma eğitimi almakta oldukları okulla-
rın fiziksel özelliklerini yeterli bulduğu-
nu belirtmiştir. Okullarında yaşadıkla-
rı en önemli fiziksel sorun (%44,4) okul 
binalarındaki merdivenlerin oldukça dik 
ve çok basamaklı olması ve binalarda 
asansör bulunmaması veya asansörle-
rin kullanılabilecek durumda olmama-
sıdır (%22,2). Öğrencilerin %95,7’si-
nin öğretmenleriyle, %80’inin arkadaş-
larıyla ilişkileri iyidir. Bu bulgulara bakıl-
dığında kaynaştırma eğitiminde, engelli 
öğrencilerin öğretmenleriyle ve engelli 
olmayan arkadaşlarıyla olan ilişkilerin-
den genel anlamda memnun oldukları 
anlaşılmaktadır. Ancak öğretmenleriy-
le olan ilişkilerine göre, arkadaşlarıy-
la olan ilişkileri daha kötü görünmekte-
dir. Bunda, öğretmenlere duyulan say-
gı, hayranlık, korku gibi duyguların et-
ken olabileceği düşünülerek, aslında 
arkadaşlarla olan ilişkileri algılama dü-
zeyinin daha gerçekçi olabileceği göz 
önünde bulundurulmalıdır. Öğrencilerin 
%55,7’si rehber öğretmenlerin okullar-
daki çalışmaları hakkında bilgisi oldu-
ğunu belirtmiştir.

Öğrencilerin %2,9’u boş zamanlarını 
kitap okuyarak, %19,8’i arkadaşlarıy-
la gezerek, dışarıda oyun oynamak, si-
nemaya gitmek gibi sosyal aktivitele-
re katılarak, %28,4’ü bilgisayar oyna-
yarak veya TV izleyerek geçirmektedir. 
Çalışmaya katılan bedensel engelli öğ-
rencilerin %51,4 gibi önemli bir kısmı, 
sosyal yaşamında engelli olmasından 
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Tablo 4. Kaynaştırma Eğitiminde Yer Alan Bedensel Engelli Öğrencilerin Okul 
Yaşantılarına İlişkin Bulgular
Kaynaştırma Eğitiminde Yer Alınan Süre (Yıl) Sayı %
1-3 27 38,6
4-6 10 14,3
7-9 10 14,3
10-12 10 14,3
Yanıtsız 13 18,6
Toplam 70 100
Karar Verme Sayı %
Kendi kararıyla 21 30,0
Kendisi dışında birinin kararıyla 36 51,4
Yanıtsız 13 18,6
Toplam 70 100
Karar Veren Kişiler Sayı %
Ailenin Kararı 27 75,0
Öğretmenin Kararı 8 22,2
Doktorun Kararı 1 2,8
Toplam 36 100
Kaynaştırma Eğitiminden Memnun Olma Durumu Sayı %
Evet 55 78,6
Hayır 7 10,0
Yanıtsız 8 11,4
Toplam 70 100
Kaynaştırma Eğitiminden Memnun Olmama Nedenleri Sayı %
Sosyal Nedenler 3 50,0
Fiziksel Nedenler 1 16,7
Duygusal Nedenler 2 33,3
Toplam 6 100
Kaynaştırma Eğitiminde Zorluklarla Karşılaşma Durumu Sayı %
Evet 22 31,4
Hayır 48 68,6
Toplam 70 100
Kaynaştırma Eğitiminde Karşılaşılan Zorluklar Sayı %
Sosyal İlişkiler 11 50,0
Fiziksel Çevre Koşulları 5 22,7
Duygusal Sorunlar 6 27,3
Toplam 22 100,0
Kaynaştırma Eğitiminin Hayata Etkileri Sayı %
Derslere Katkı 15 21,4
Sosyal İlişkiler 17 24,3
Kendini Geliştirme 17 24,3
Yanıtsız 21 30,0
Toplam 70 100
Okulun Fiziksel Koşullarını Yeterli Bulma Durumu Sayı %
Evet 52 74,3
Hayır 18 25,7
Toplam 70 100
Okulun Fiziksel Koşullarını Yeterli Bulmama Nedenleri Sayı %
Merdivenler 8 44,4
Asansör 4 22,2
Katlar 2 11,1
Yokuş 1 5,6
Diğer 3
Toplam 18 100,0

Öğretmenler ve Okul Arkadaşları ile İlişkiler Öğretmen Arkadaş (Okul)
Sayı % Sayı %

Kötü 3 4,3 14 20,0
İyi 67 95,7 56 80,0
Toplam 70 100 70 100
Rehber Öğretmenlerin Okullardaki Çalışmalarına İlişkin 
Bilgi Sahibi Olma Durumu Sayı %
Evet 39 55,7
Hayır 31 44,3
Toplam 70 100
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Tablo 5. Kaynaştırma Eğitiminde Yer Alan Bedensel Engelli Öğrencilerin Sosyal 
Yaşamlarına İlişkin Bulgular
Boş Zaman Değerlendirme Etkinlikleri Sayı %
Ders çalışarak 18 12,8
Müzik dinleyerek 11 7,8
TV izleyerek 20 14,2
Bilgisayar oynayarak 20 14,2
Sosyal aktivitelerle 27 19,8
Kitap okuyarak 37 26,9
Resim yaparak 3 2,1
Şiir yazarak 2 1,4
Toplam 138 100
Zorluklarla Karşılaşma Durumu Sayı %
Evet 34 48,6

Hayır 36 51,4

Toplam 70 100

Karşılaşılan Zorluklar Sayı %
Fiziksel çevre koşulları 20 58,8

Sosyal ilişkilerin kısıtlanması 12 35,3

Çevrenin bakış açısı 2 5,9

Toplam 34 100

Tutum ve 
Davranışları 
Değerlendirme

Aile Akraba Öğretmen Arkadaş (Okul) Arkadaş 
(Diğer)

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

Olumsuz 6 8,6 9 12,9 5 7,1 14 20,0 16 22,9
Olumlu 64 91,4 61 87,1 65 92,9 56 80,0 54 77,1
Toplam 70 100 70 100 70 100 70 100 70 100
Sosyal Çevreden Beklentilerin Olması Durumu Sayı %
Evet 37 52,9

Hayır 33 47,1

Toplam 70 100

Sosyal Çevreden Beklentiler Sayı %
Bana karşı daha hoşgörülü ve anlayışlı olmaları 9 24,3

Bana ve aileme maddi destek sağlamaları 1 2,7

Benimle daha fazla ilgilenmeleri 5 13,5

Engelimden dolayı bana acımamaları 2 5,4

Bana engelimle ilgili sorular sormamaları 4 10,8

Beni dışlamamaları, bana destek olmaları 6 16,2

Diğer 10 2,0

Toplam 37 100
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kaynaklanan hiçbir zorlukla karşılaş-
madığını belirtmiştir. Zorluklarla karşı-
laştığını belirten öğrencilerin %48,8’i 
istediği yere bağımsız olarak gideme-
me, yüksek kaldırımlar, rampasız giriş-
çıkışlar gibi fiziksel çevre koşullarından 
kaynaklanan sorunlar yaşadığını belirt-
miş; %35,3’ü, sosyal aktivitelere yete-
ri kadar katılamadığını, sosyal ilişkile-
rinin kısıtlandığını, %5,9’u ise, çevre-
sinin bakış açısından rahatsız olduğu-
nu, dışlandığını veya kendisine acındı-
ğını hissettiğini belirtmiştir. Bedensel 
engelli öğrencilerin aile, akraba, öğ-
retmen ve arkadaşlarının engellerine 
ilişkin tutum ve davranışlarına bakıldı-
ğında en olumlu tutum ve davranışla-
rı %92,9 ile öğretmenlerin sergilediği, 
bunu %91,4 ile ailelerin izlediği ve bun-
lara kıyasla en olumsuz tutum ve davra-
nışları da %22,9 ile arkadaşlarının ser-
gilemekte olduğu görülmektedir. Çalış-
maya katılan öğrencilerin %52,9’u en-
gel durumuyla ilgili olarak sosyal çev-
relerinden beklentileri olduğunu belirt-
miştir. Sosyal çevrelerinden beklentileri 
olduğunu belirten öğrencilerin %24,3’ü, 

çevresinden daha fazla anlayış ve hoş-
görü beklediğini ifade etmiştir.

Görüşme yapılan öğrencilerin “Çok Bo-
yutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçe-
ği” puanlarına bakıldığında, tüm so-
nuçlar birbirine oldukça yakın olmakla 
birlikte, en iyi sosyal desteği ailelerin-
den aldıklarını düşündükleri görülmek-
tedir. Bunu arkadaşlarından aldıklarını 
düşündükleri sosyal destek izlemekte-
dir. Öğrencilerin özel bir insandan algı-
ladıkları sosyal destek puanlarına ba-
kıldığında, aile ve arkadaşlarından al-
gıladıkları sosyal desteğe kıyasla, ken-
dileri için özel olan insanlardan (doktor, 
psikolog, öğretmen, kız/erkek arkadaş, 
vb.) algıladıkları sosyal desteğin daha 
düşük veya en azından orta seviye-
de olduğu görülmektedir. Bunun nede-
ni, bu insanlardan bekledikleri desteği 
alamamalarının yanı sıra, engelli olma-
larından dolayı bu tür (örneğin kız/er-
kek arkadaş) ilişkiler edinememeleri de 
olabilir. Toplam algılanan sosyal destek 
puanlarına bakıldığında ise, ortalama-
nın biraz daha üzerinde bir destek al-
dıklarını düşündükleri görülmektedir.

Tablo 6. Öğrencilerin Aldıkları Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği 
Puanlarına İlişkin Bulgular

Çok Boyutlu 
Algılanan 
Sosyal 
Destek 
Ölçeği 
Puanları

Aileden 
Algılanan 
Sosyal 
Destek Puanı

Arkadaşlardan 
Algılanan 
Sosyal Destek 
Puanı

Özel Bir 
İnsandan 
Algılanan 
Sosyal 
Destek Puanı

Toplam Çok 
Boyutlu 
Algılanan 
Sosyal 
Destek 
Ölçeği Puanı

Alt Sınır 5 4 4 31

Ortalama 25,57 22,99 15,84 64,57

Üst Sınır 28 28 28 84

Standart 
Sapma 4,002 6,254 8,524 12,678
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Tablo 7. Kaynaştırma Eğitiminde Yer Alan Bedensel Engelli Öğrencilerin Sosyal 
Uyumlarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Bulgular

Sosyal 
Uyum 
Envanteri 
Puanları

Aile 
Çevresine 
Uyum

Sağlıkla 
İlgili 
Uyum

Sosyal 
Uyum

Heyecanlarla İlgili 
Uyum Genel Uyum

Alt Sınır 0 1 1 1 4

Ortalama 7,44 6,63 10,73 9,84 34,59

Üst Sınır 19 21 20 23 69

Standart 
Sapma 3,763 4,029 4,054 5,174 12,954

Öğrencilerin Engellerinin Özellikleri ile Sosyal Uyum Puanı Arasındaki İlişki

N
_
X y r P

Engelin Fark Edildiği Yaş 70 5,03 34,59 0,409 p<0,005

Öğrencilerin Okul Yaşantısı Özelliklerine Göre Sosyal Uyum Puanı 
Ortalamalarının Karşılaştırılması

Okul Yaşantısı Özellikleri N
_
X SH t Sonuç

Kaynaştırma 
Eğitimi Almaya 
Başlandığında 
Zorluklarla 
Karşılaşmış Olma 
Durumu

Evet 22 42,50 13,731 3,779 p<0,05

Hayır 48 30,96 10,925

Kaynaştırma Eğitiminde Yer Alan 
Bedensel Engelli Öğrencilerin 
Sosyal Uyumlarını Etkileyen 
Etmenlere İlişkin Bulgular

Araştırma kapsamındaki bedensel en-
gelli öğrencilerin almış oldukları sosyal 
uyum envanteri puanlarına bakıldığın-
da, öğrencilerin sağlıkla ilgili uyumları-
nın, diğer uyum türlerine göre daha iyi 
seviyede olduğu görülmektedir. Bunu 
sırasıyla aile çevresine uyum puan-
ları, heyecanlarla ilgili uyum puanla-
rı ve sosyal uyum puanları izlemekte-
dir. Tüm bu alt puanlara ve genel uyum 

puanına bakıldığında, envanterin özel-
likleri göz önünde bulundurularak, öğ-
rencilerin ortalama bir sosyal uyum 
sağlamış oldukları görülmektedir.

Öğrencilerin engellerini fark ettikleri yaş 
ile aldıkları toplam sosyal uyum puanla-
rı arasındaki ilişki istatistiksel açıdan an-
lamlı bulunmuştur. Bulgulara göre, öğ-
rencilerin engellerini fark ettikleri yaş 
arttıkça, aldıkları sosyal uyum puanları 
da artmakta yani sosyal uyum sağlama 
düzeyleri düşmektedir. Bu öğrencilerin 
ve çevrelerinin, engel durumu fark edi-
lir edilmez çeşitli sorun çözme ve ihtiyaç 
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karşılama yollarına gittiği ve bu neden-
le bunlara ne kadar erken veya geç baş-
landığının sosyal uyumları üzerinde et-
kili olduğu görülmektedir.

Öğrencilerin toplam sosyal uyum pu-
anları ile kaynaştırma eğitimi almaya 
başladıklarında zorluklarla karşılaşmış 
olma durumları arasındaki ilişki de ista-
tistiksel açıdan anlamlıdır. Kaynaştırma 
eğitimi almaya başladığında zorluklar-
la karşılaşmış olan öğrencilerin sosyal 
uyumlarının, zorluklarla karşılaşmamış 
olanlara göre daha düşük olduğu gö-
rülmektedir. Sosyal uyumlarının düşük 
olması, zorluklarla karşılaşmış olduğu-
nu belirten bu öğrencilerin, yaşadıkla-
rı bu zorlukların henüz tam anlamıyla 
üstesinden gelemediklerini veya uyum 
sağlama konusunda motivasyonlarının 
düştüğünü düşündürebilir.

TARTIŞMA

Bu bölümde, araştırma kapsamına gi-
ren bedensel engelli öğrencilerden 
elde edilen verilere ilişkin bulgular de-
ğerlendirilmektedir.

Öğrencilerin cinsiyet dağılımlarında, kız 
öğrencilerin sayısının biraz daha fazla 
olduğu görülmektedir. Bedensel engele 
sahip olan kız öğrencilerin, halen eğitim 
görmeye devam ediyor olması onlar açı-
sından olumlu bir durumdur. Türkiye’de 
engeli olmayan kız çocuklarının okutul-
ması konusunda bile önemli sıkıntılar ya-
şanmakta ve son yıllarda bu sorunların 
önüne geçilmesi için çeşitli uygulamalar 
yapılmaktadır. Söz konusu bu çocuklar 
engelli olduğunda, konu daha da önem-
li bir hal alabilmektedir. Bu öğrencilerin 
eğitim süreçlerini tamamlamaları olduk-
ça büyük önem taşımaktadır. Araştırma 
kapsamındaki öğrencilerin çoğunluğu-
nun ilk ve orta ergenlik çağında (13-17 

yaş arasında) oldukları söylenebilir. An-
cak öğrencilerin %11,4’ünün 18-20 yaş-
ları arasında olmasına bakılacak olursa, 
bu yaşların, ülke genelinin üzerinde ol-
duğu görülür. Engelli öğrencilerin, ya-
şadıkları sağlık sorunları, ekonomik so-
runlar, ulaşım ve hizmetlere erişim güç-
lükleri gibi etkenlerle karşılaşmaları sü-
recin aksamasına, okul yaşamlarına ya-
şıtlarıyla birlikte değil, gecikmeli olarak 
başlamalarına veya eğitimlerinin zaman 
zaman kesintiye uğrayarak devam et-
melerine neden olabilmektedir. Öğren-
cilerin tamamına yakınının hastaneler-
de, uzman meslek elemanlarının yardı-
mıyla dünyaya gelmiş olmasına karşın, 
yarısına yakınının doğum sonrası ne-
denlerden dolayı engelli olması düşün-
dürücüdür. Bu durum, doğumların ger-
çekleştiği bu kurumların veya doğumu 
gerçekleştiren meslek elemanlarının ye-
terli donanıma sahip olmadığı veya do-
ğumun sonrasında gelişen süreçte ço-
cuğun uygun bakımının sağlanamadığı 
gibi düşünceleri akla getirebilir.

Anne-babaların eğitim düzeyleri ve 
meslek dağılımlarına bakıldığında, bir-
birleriyle paralel oldukları görülmektedir. 
Mesleklerin nitelikleri, eğitim düzeyinin 
düşük veya yüksek olmasıyla bağlantılı 
olarak belirlenmektedir. Anne-babaların 
meslek durumlarına bakıldığında, anne-
lerin önemli bir kısmının ev hanımı ol-
duğu ve çocuğun bakımını büyük ölçü-
de üstlendiği, babaların ise evin geçimi-
ni sağlamak için çalıştığı görülür. Bu du-
rum göz önünde bulundurulduğunda, 
annelerin çocuklar için önemli sosyal 
destek kaynakları olduğu açıktır. Ailele-
rin sosyo-ekonomik durumlarında, eği-
tim durumların ve mesleklerinin orta dü-
zeyde olduğu görülmektedir. Bu durum, 
ülke geneliyle benzerlik göstermekle 
birlikte, engelli çocuğa sahip olmanın 
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getirdiği, eğitim ve iş yaşamı vb. konula-
ra yeterli zaman ayıramama vb. neden-
lerden de kaynaklanabilmektedir.

Öğrencilerin algıladıkları engel derece-
lerine ilişkin olarak dikkat çeken nokta 
ise, engelini hafif olarak nitelendiren öğ-
rencilerden bir kısmının durumunun, as-
lında diğer pek çok öğrenciye göre daha 
ağır olduğunun ve aynı şekilde engeli-
ni ağır olarak nitelendiren öğrencilerden 
bir kısmının durumunun ise, aslında di-
ğer pek çok öğrenciye göre daha hafif 
olduğunun gözlenmiş ve bu durumun 
rehberlik servisindeki kayıtlarla da doğ-
rulanmış olmasıdır. Bu algı farklılığının 
kaynağı, öğrencilerin zorluklarla daha 
kolay baş edebilmek için geliştirdikleri 
bir strateji olabilir. Ancak, gerçek durum-
larını, mutsuz olmamak için, farkında ol-
madan bilinçaltına itiyor olmaları veya 
gerçekten durumlarının farkında olma-
maları da söz konusu olabilir. Bu durum-
da, öğrenci gerçekle yüzleştiğinde ha-
yal kırıklığı yaşayabilir. Öğrencilerin ci-
haz kullanma durumları da yine, yalnız-
ca engel durumlarına göre değil, içinde 
bulundukları yaş döneminden kaynak-
lanan, fiziksel ve duygusal özelliklerine 
göre değişebilmektedir. Öğrencinin, dış 
görünüşü açısından yaşıtları tarafından 
dışlanmamak için, ihtiyaç duyduğu hal-
de cihaz kullanmaması veya kendisini 
daha muhtaç hissederek, fazla ihtiyacı 
olmadığı halde cihaz kullanmak zorun-
da hissetmesi mümkün olabilir. Öğren-
cilerin, genel olarak engelliliğe ilişkin ta-
nımlamalarında, kendi engellerine iliş-
kin tanımlamalara kıyasla daha olum-
suz ifadeler kullandıkları görülmektedir. 
Bu durumda öğrencilerin zihinlerindeki 
“kendisinin engelli olması” ve “engellilik, 
engelli olmak” kavramları arasında bazı 
farklar olduğu söylenebilir. Literatüre ba-
kıldığında bu yaşlardaki engelli öğren-
cilerin doğrudan kendileriyle yapılmış 

araştırmalara rastlanamamasından do-
layı, öğrencilerin bu duygu ve düşünce-
lerinin asıl sebepleri konusunda da ke-
sin bir bilgi verilememektedir.

Öğrencilerin, kaynaştırma eğitimi süre-
cinde, yaşadıkları zorlukların başında 
sosyal ilişkilerin gelmesi dikkat çekici bir 
noktadır. Kaynaştırma eğitiminin temel 
amaçlarından birinin, engelli çocuğun 
yaşıtlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi, sos-
yalleşmelerinin ve toplumla bütünleşme-
lerinin sağlanması olduğu düşünülürse, 
bu bulguların üzerinde daha fazla durul-
ması gerektiği açıkça görülür. Öğrenci-
lerin bu eğitimde yer almaya karar ver-
meleri üzerinde özellikle ailelerinin etkisi 
büyüktür. Ailelerin, çocukları için önem-
li duygusal sosyal destek kaynakları ol-
duğu bilinmektedir. Dolayısıyla çocuk-
larının eğitimi konusunda verilecek ka-
rarlarda, ailelerin etkili olması olağandır. 
Kahriman (2002: 51), yaptığı çalışmada, 
ergenlik dönemindeki gençlerin ailelerin-
den algıladıkları sosyal destek ile benlik 
saygıları arasında önemli bir ilişki oldu-
ğunu bulmuştur. Bu çalışmanın bulguları 
da bu durumu destekler niteliktedir.

Öğrencilerin büyük bölümünün kay-
naştırma eğitiminden memnun olduğu-
nu belirtmesi olumlu bir durumdur. An-
cak yine de bu eğitimden memnun ol-
madığını ifade eden öğrencilerin belirt-
tikleri nedenler dikkat çekicidir. Karşılaş-
tıkları zorluklarda ve memnun olmama 
nedenlerinde sosyal ilişkilerin ön pla-
na çıktığı görülmektedir. Bunun nede-
ninin ise, kaynaştırma eğitiminde, ken-
dilerinden farklı özelliklere sahip, engel-
li olmayan arkadaşlarıyla bir arada eği-
tim alan bedensel engelli öğrencilerin, 
kendilerini yabancılaşmış hissetmeleri, 
bu arkadaşları tarafından dışlanmaları, 
benimsenememeleri olduğu düşünüle-
bilir. Iarsakaia-Smirnova ve Loshakova 
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(2004: 69), çalışmasında, engelli olma-
yan öğrencilerin ve onların ailelerinin 
önemli bir kısmının, engelli öğrencilerin 
kaynaştırma eğitiminde yer almasından 
hoşnut olmadıkları sonucuna ulaşmıştır. 
Bu gibi önyargıların ise, engelli öğrenci-
lerin kaynaştırma eğitimi sürecinde sos-
yal ilişkilerinde güçlükler yaşamalarına 
yol açması kaçınılmazdır.

Öğrencilerin öğretmenleriyle ve engelli 
olmayan arkadaşlarıyla olan ilişkilerin-
den genel anlamda memnun oldukları, 
ancak öğretmenleriyle olan ilişkilerinin 
arkadaşlarıyla olan ilişkilerine göre, bi-
raz daha iyi olduğu görülmektedir. Bun-
da, öğretmenlere duyulan saygı, hay-
ranlık, korku gibi duyguların etken ola-
bileceği, aslında arkadaşlarla olan iliş-
kileri algılama düzeyinin daha gerçekçi 
olabileceği düşünülebilir.

Bedensel engelli öğrencilerin aile, ak-
raba, öğretmen ve arkadaşlarının en-
gellerine ilişkin tutum ve davranışlarına 
bakıldığında, bu öğrencilerin çoğunlu-
ğunun, bu kişilerin tutum ve davranışla-
rını olumlu olarak değerlendirdiği görül-
mektedir. Öğretmenlerin genel olarak 
bu konuya ilişkin olarak eğitimli ve du-
yarlı oldukları ve sorunun, öğretmenle-
rin yapacağı, engelli olmayan öğrenci-
leri engelli olan arkadaşlarına ilişkin ko-
nularda bilgilendirme çalışmaları yoluy-
la büyük ölçüde çözülebileceği düşü-
nülmektedir. Öğrencilerin çoğu, aile ve 
arkadaşlarıyla ilişkilerini iyi olarak de-
ğerlendirmektedir. Ancak yine de, aile 
ilişkileri, arkadaş ilişkilerine göre daha 
iyi durumdadır. Kan bağının, sosyal iliş-
kileri belirleyen en önemli etken olma-
masının sağlanması, engelli öğrenciler 
açısından önem taşıyabilmektedir.

Nizamoğlu (2006: 85). de yapmış ol-
duğu çalışmada, benzer şekilde 

araştırmasının kapsamına giren öğret-
menlerin tamamına yakınının özel ge-
reksinimli öğrencilerinin diğer öğrenciler-
le etkileşimini kolaylaştırmak için yöntem 
ve etkinliklerde uyarlamalar yaptıklarını 
ifade etmişlerdir. Görüldüğü gibi öğret-
menlerin özel gereksinimli öğrencilerinin 
sosyal ilişkilerini önemsemeleri, eğitime 
ve sosyal yaşama uyum sağlamaları açı-
sından büyük rol oynamaktadır.

Öğrencilerin, boş zamanlarını çoğun-
lukla evlerinde kitap, bilgisayar, tele-
vizyon gibi araçlarla geçirmeleri ola-
ğan bir durum olmakla birlikte, aslın-
da önemli bir kısmının da sosyal akti-
vitelere katılıyor olması oldukça önemli 
bir sonuçtur. Düşünülenden daha fazla 
sosyal etkinliklerle ve sosyal hayatla iç 
içe oldukları sonucu çıkarılabilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, kaynaştırma eğitimin-
de yer alan bedensel engelli öğrenci-
lerin yaşadıkları sosyal uyum güçlükle-
ri belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen 
bu bulgular doğrultusunda bazı çözüm 
önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Sosyal hizmet uzmanlarının, öncelikle 
bedensel engelli öğrencilerin uyumla-
rı üzerinde etki edebilecek kişilerin bir 
ekip çalışması içinde bulunabilmeleri-
ni sağlaması önem taşımaktadır. Toplu-
mun, engellilik ve engelli bireylere yöne-
lik tutum ve davranışlar konusunda bil-
gilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinde, 
sosyal hizmet uzmanları rol oynamakta-
dırlar. Özellikle de, bedensel engelli öğ-
rencilerin uyumuyla doğrudan ilgili olan, 
okul yönetimi, öğretmenler, okul arka-
daşları ve velilerin gerekli bilinci kazan-
maları için, okul sosyal hizmet uzmanla-
rının uygulamaları önemlidir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğ-
rultusunda sosyal hizmet mesleği 
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açısından üzerinde durulması gereken 
bazı çalışmalar bulunmaktadır. Öncelik-
le bedensel engelli öğrencilerin, içinde 
bulundukları gelişim döneminin de özel-
likleri göz önünde bulundurulmalı ve 
bundan dolayı yaşayabilecekleri olası 
fiziksel ve ruhsal sorunlar belirlenmeye 
çalışılmalıdır. Bu fiziksel ve ruhsal so-
runların, sosyal yaşamlarına ve sosyal 
uyumlarına etkisi kaçınılmazdır. Bu ne-
denle bunların giderilmesi ve bu birey-
lerin sosyal işlevselliklerinin kazandırıl-
ması açısından sosyal hizmet uzmanla-
rının yapacağı mikro, mezzo ve makro 
düzeylerdeki çalışmalar önem taşımak-
tadır. Çalışma bulgularında, ailelerin ço-
cukları üzerinde çoğunlukla olumlu etki-
ye sahip olduğu görülmektedir. Bu etki-
nin artırılması ve ailelerin, çocuklarının 
yalnızca ihtiyaç duyduklarında sığınabi-
lecekleri bir liman olmanın yanı sıra, ba-
ğımsızlıklarını kazanmaları konusunda 
destekleyici ve yol gösterici olmalarının 
da sağlanması gerekmektedir. Engelli 
öğrenciler veya ailelerinin kendi arala-
rında paylaşımlarda bulunmalarını sağ-
lamak veya onları çeşitli konularda bi-
linçlendirmek amacıyla grup çalışmala-
rı da yapabilirler. Bunun yanında, engel-
liliğe ilişkin ulusal ve uluslar arası poli-
tikaların geliştirilmesi ve bunların uygu-
lanmasının izlenmesi konusunda sosyal 
hizmet uzmanlarının önemli rol ve gö-
revleri bulunmaktadır. Özellikle de en-
gelli bireylerin sahip oldukları haklar ve 
onlara yönelik hizmetler konusunda, uz-
manlar söz sahibi olmalıdır.

Kitchin (1998: 346)’e göre, bina düzen-
lemeleri ve mimari uygulamalar engel-
li insanları dışlamakta, kent mekanla-
rı sanki engellilerin hiçbir yere gideme-
mesi için tasarlanmaktadır. Bilgin (1997: 
22)’e göre de, eğitim kurumlarının mima-
ri yapısının bedensel engelli bireylerin 

erişebileceği ve yararlanabileceği şe-
kilde inşa edilmemiş olması önemli bir 
sorundur. Fiziksel çevre koşularının be-
densel engelli bireylerin yararlanabile-
ceği biçimde düzenlenmesine yönelik 
çalışmalarda da uzmanlar etkili olmalı-
dır. Var olan yasal düzenlemelerin uygu-
lanmasının denetlenmesi ve bu uygula-
maların aksatılması halinde yaptırımlara 
başvurulması sağlanmalıdır. Bedensel 
engelli öğrencilerin kaynaştırma eğitimi 
almakta oldukları okulların fiziksel ko-
şullarının kaynaştırma eğitiminin uygu-
lanabileceği şekilde düzenlenmesi ge-
rekmektedir. Okullarda kaynaştırma eği-
timi sınıfları, okul giriş-çıkışları, koridor-
lar, tuvaletler, vb. mekanlar teknik dona-
nım açısından güçlendirilmelidir.

Engelli çocukların sağlık, ekonomik, 
ulaşım, hizmetlere erişim gibi konular-
da yaşadıkları sorunların giderilmesi ve 
eğitim yaşamlarına yaşıtları gibi başla-
yıp sürdürebilmeleri için gerekli düzen-
lemelerin yapılması sağlanmalıdır. Bu-
rada önemli olan, bu konuların yalnız-
ca yasal düzenlemelerle belirlenmesi 
değil, bu düzenlemelerin hayata geçi-
rilmesinin sağlanmasıdır. Bu bağlam-
da, medyaya başvurularak bu konunun 
gündemde tutulması olumlu bir katkı 
olabilir. Bedensel engelli öğrencilerin, 
ilköğretimlerini tamamladıktan sonra, 
eğitim yaşamlarına devam edebilmele-
rinin sağlanması hem onların, hem de 
ülkenin geleceği açısından önemli bir 
gerekliliktir. Bunun sağlanabilmesi için 
fiziksel (çevrenin fiziksel koşulları, bire-
yin duyduğu cihaz vb. fiziksel ihtiyaçlar 
gibi) ve sosyal (sosyal çevrenin engelli-
liğe dair bilinç kazanması gibi) koşulla-
rın geliştirilmesi sağlanmalıdır. Velilere, 
çocuklarının eğitimlerini tamamlaması-
nın önemi konusunda da bilinç kazan-
dırılmalıdır.
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Bakım sorumluluğunu üstlenen kadınla-
rın durumları toplumdan topluma ve kül-
türden kültüre değişebilmektedir. Yine 
de pek çok kadın bu sorumluluğu üst-
lenmek için çalışma yaşamına katılmak-
tan vazgeçmekte, bireysel amaçlarını, 
isteklerini ertelemektedir (İl, 2000: 57). 
Yine Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırma-
sı (2008: 23)’ na göre, çalışmadığını be-
lirten kadınların %31’i, bunun sebebini 
çocukların bakımı olarak açıklamışlardır. 
İçağasıoğlu Çoban (2007: 118-119)’ın 
yapmış olduğu çalışmaya göre, çalışma 
yaşamına ara veren kadınların %55’i 
aile ve/veya çocukları nedeniyle ara ver-
diğini söylerken, çocuğu olduktan sonra 
ayrılan kadınların %77’si çocuğu bıraka-
cağı yer olmadığı için ayrılmak zorunda 
kaldığını belirtmiştir. Söz konusu bu ço-
cuklar, engelli çocuklar olduklarında ise, 
bakım ihtiyacının daha fazla artması ka-
çınılmazdır. Engelli çocuğun bakımın-
da annelere destek olacak düzenleme-
lerin geliştirilmesi gerekmektedir. Ailele-
rin, iş yaşamlarının ve yaşam doyumla-
rının geliştirilmesi, sosyo-ekonomik ba-
kımdan daha iyi bir düzeye gelebilme-
leri açısından, engelli çocuklarının ba-
kımı konusunda desteklenebilecekleri, 
çocuklarının onlardan bağımsız sosyal 
etkinliklerde bulunabilecekleri ortamlar, 
düzenlemeler gerçekleştirilebilir. Budak 
(1999), yapmış olduğu çalışmada lise 
öğrencilerinin problem çözme becerile-
ri üzerinde ailelerinden ve arkadaşların-
dan algıladıkları sosyal desteklerin bü-
yük ölçüde olumlu etkiye sahip olduğu-
nu belirtmiştir. bu araştırmada da, zor-
luklarla baş etmelerinde en büyük des-
teği ailelerinden aldıklarını belirtmeleri, 
öğrencilerin benzer duygu ve düşünce-
lere sahip olduklarını düşündürebilir ve 
ailelerin engelli çocuklarına karşı sergi-
lemeleri gereken tutum ve davranışlar 
konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlen-
dirilmesinin önemi vurgulanabilir.

Başta öğretmenlerin, engelli olmayan 
öğrencilerine, sınıflarına gelecek engel-
li arkadaşları ve ona yönelik uygun ola-
bilecek yaklaşımlar konusunda bilinç ka-
zandırmaları önem taşımaktadır. Bu sa-
yede, engelli öğrenci bu eğitimi almaya 
başladığında daha sıcak ve kabulleni-
ci davranışlarla karşılaşacaktır. Bunun 
sağlanabilmesi için ise, öncelikle öğret-
menlere bu bilincin kazandırılması şart-
tır. Bunun için okul sosyal hizmet uzman-
larının da katkısıyla, öğretmenlerin kay-
naştırma eğitimi verebilecek duruma ha-
zır hale gelmelerine yönelik çalışmalar 
artırılmalıdır. Kaynaştırma eğitimi yapı-
lan okullarda rehber öğretmen bulunma-
sının ve kaynaştırma eğitiminin rehber 
öğretmenlerin de katılımıyla gerçekleş-
tirilmesinin daha faydalı olacağı düşü-
nülmektedir. Bu nedenle de bütün eğitim 
kurumlarında görev yapmakta olan sınıf 
öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin, 
rehber öğretmenler ile işbirliğini arttırıcı 
çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Kaynaştırma eğitimine başlama kararı-
nın doğru biçimde alınması konusunda 
ailelerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendi-
rilmesine yönelik çalışmaların gerçek-
leştirilmesi gerekmektedir. Burada, ai-
lelerin kaynaştırma eğitiminin ve amaç-
larının ne olduğu konusunda bilgilen-
dirilmesi, çocuklarının durumuna uy-
gun olup olmadığının değerlendirilme-
si ve çocuklarının yaşamları açısından 
bu eğitimin sonuçlarının neler olacağı-
nın düşünülmesi konusunda sosyal hiz-
met uzmanlarının, rehber öğretmenle-
rin, öğretmenlerin ve hatta okul yöneti-
minin bilgilendirmeye yönelik çalışma-
ları önem kazanmaktadır.

Araştırmanın en belirgin sonuçları ise, 
genellikle öğrencilerin algılamalarına 
ilişkin olanlardır. Örneğin öğrencilerin 
gerçek engel nedenleri ile algıladıkları 
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engel nedenleri arasındaki farklılıklar, 
ölçek ve envanterin sonucunda çıkan 
puanlar ile ilişkilerini değerlendirme bi-
çimleri arasındaki farklılıklar, bu çalış-
manın belki de en dikkat çeken özel-
liklerindendir. Burada, bireylerin kendi 
gerçekliklerinin ne kadar büyük önem 
taşıdığı görülmektedir. Bu nedenle, 
araştırmalarda, engel sahibi bireyler 
gibi, diğer pek çok konuya yönelik ola-
rak da yine bireylerin kendi görüşlerinin 
alınmasına ağırlık verilmesi önemlidir.
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