
X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi / 27 - 30 Nisan 2018 Nevşehir Özet Kitap 

 
377 

 

az gören, 10 ağır görme yetersizliği olan ve 10 normal gelişim gösteren çocuk katılmıştır. Araştırma verileri 

araştırmacı tarafından her çocuktan bireysel olarak toplanmıştır. Çalışmada kullanılan materyaller; “mutfak araç 

gereçleri (2 adet kaşık, 2 adet çatal, 2 adet tabak, 2 adet fincan, plastik tencere, ocak, tava), bebek, beşik, araba, 

oyuncak meyve ve sebzeler (üzüm, mısır, havuç) ve telefon”dur. Çalışmada katılımcı çocukların problem çözme 

becerilerini sergilemeleri amacıyla önceden belirlenen iki farklı sosyal problem durumu sergilenmiştir. Sosyal 

problem durumları oyun kurgusundan bağımsız olarak belirlenerek çocukla araştırmacı tarafından oynanan 

oyunun içerisine dahil edilmiştir. Araştırmacı oyun başlamadan önce ağır görme yetersizliğinden etkilenmiş 

çocuklara ve az gören çocuklara görme girdilerindeki sınırlıktan dolayı oyuncakları dokunarak tanımalarını 

sağlamıştır. Oyun gözlem sürecinde katılımcı çocukların oyuncak seçimlerine ve oyunu kurgulamalarına 

herhangi bir müdahalede bulunulmadan oynamalarına fırsat verilmiştir. Ancak uygulamacı oyun sırasında 

çocukların verdiği rol ve görevleri yerine getirmiştir. Uygulamacı tarafından oyunun devamında sırasıyla 

belirlenmiş olan sosyal problem durumları sergilenmiştir. Uygulamacı katılımcı çocuğun dikkatini jest, mimik ve 

sözel ifadeler kullanarak iki farklı problem durum üzerine çekmiştir. Oyun sürecinde iki farklı sosyal problem 

durumu arasında 5 dakika geçmesine dikkat edilmiştir. Katılımcı çocukların sosyal problem durumlarına yönelik 

kendiliğinden geliştirdikleri problem çözme önerileri araştırma kapsamında kodlanarak gruplar arasında 

karşılaştırılmıştır. Çalışmada çocukların öğretmeninden yardım isteme, tepkisiz kalma, yardım etme, kendi 

oyuncağını paylaşma gibi çözümler ürettikleri gözlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda ağır 

görme yetersizliği olan, az gören ve normal gelişim gösteren çocukların sosyal problem durumlarına yönelik 

sergiledikleri problem çözme becerileri arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen 

sonuçlar tartışılarak ileri araştırmalara yönelik önerilere yer verilmiştir. 
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Alanyazın incelendiğinde kültürel farklılıklar ve görüş ayrılıkları nedeniyle duygu ve davranış bozukluğuna 

ilişkin genel kabul gören bir tanım oluşturulamadığı görülmektedir. 

Çin’de araştırmacılar ve doktorların IDEA’da yapılan duygu ve davranış bozukluğunun tanımında yer alan tanı 

kriterlerine ilişkin tartışmaları sürmektedir. Duygu ve davranış bozukluğu tanısı alan Çinli ve Çinli Amerikalı 

çocuklarda uygulanmak üzere üç müdahale programı geliştirilmiştir. İlk müdahale bir doktor-ebeveyn-öğretmen 

ekibinin yaklaşımı, ikinci müdahale filial terapi, üçüncü program ise sanat terapisidir (Li ve Froeschle, 2013). 

Kanada’da duygu ve davranış bozukluğu olan bireylerin hizmet alması için tanılama zorunlu değildir. Bireylerin 

hizmetlere (eğitim, sağlık) uygunluğu eyaletlerde yerel ekipler tarafından değerlendirilmektedir. Öğrencilerin 

kaynaştırma eğitimi alması öngörülmektedir. Öğrencilere sınıfta yardımcı öğretmenler eşlik etmektedir. 4 

eyalette evde eğitim imkânı bulunmaktadır (Dworet ve Maich, 2007). Kaynaştırma eğitimine uygun olmayan 

öğrenciler farklı ortamlarda aldıkları eğitimlerle kaynaştırmaya uygun hale getirilmeye çalışılmaktadır. 

Güney Kore’de duygu ve davranış bozukluğu olan bireylerin eğitsel tanılaması sürecinde IDEA’da yer alan 

tanım kullanılmaktadır. Tanılamanın ardından öğrencinin düzeyi ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak 

kaynaştırma ortamlarına ya da özel okullara yönlendirme yapılmaktadır. 279 (%10,13) öğrenci özel okullarda 

1760 öğrenci (63.9) genel eğitim okullarındaki özel sınıflarda, 715 öğrenci (%25.9) genel eğitim sınıflarında 

eğitim almaktadır. Eğitim sürecinde öğrencilere bireyselleştirilmiş eğitim programları uygulanmaktadır. 

Kenya’da halkın inançları, kültürü ve gelenekleri, yetersizliği olan bireylere yönelik hizmetlerin sağlanmasını 

büyük ölçüde engellemektedir (Ihunnah, 1984). Abosi (2003), Akademisyenler, öğretmenler ve sosyal 

çalışmacılar Kenya eğitim müfredatının duygu ve davranış bozukluğu olan bireylere yönelik gerekli 

düzenlemeleri içermediğini ifade etmektedir. Rehabilitasyon merkezlerinde suçlu çocuklara verilen eğitimle aynı 

içerik sunulmaktadır (Mukuria ve Korrir, 2006). 
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Malta’da yasal mevzuatta duygu ve davranış bozuklukları, sosyal, duygusal ve davranışsal bozukluk olarak ele 

alınmaktadır. Öğrencilerin uygun ortamlara yerleştirilmesinde kaynaştırma koordinatörleri görev almaktadır. 

Sosyal, duygusal ve davranışsal bozukluğu olan öğrencilerin %90’ı kaynaştırma ortamlarında %10u ise özel 

okullarda eğitim almaktadır (Cooper ve Cefai, 2013). Küçük yaştaki duygusal ve davranışsal bozukluğu olan 

öğrencilerin erken müdahale uygulamaları ile kaynaştırma ortamlarında eğitim alabilmelerine çalışılmaktadır 

(Cooper ve Cefai, 2013). 

Jamaika’nın oturmuş bir eğitim sistemi bulunmamakta, yeni yapılanmaktadır. Duygu ve davranış bozukluğu olan 

bireylerin kaynaştırma eğitimi alması öngörülmektedir. Jamaika’da bu bireylerin üçte biri eğitimlerinin %60’ını 

genel eğitim sınıflarında sürdürebilmektedir. Sınıf öğretmenleri bu öğrencilerle başa çıkmakta zorlandıklarını 

ifade etmektedir. (Lambert, Weisz ve Knight, 1989). 

Türkiye’de duygu ve davranış bozukluğu olan bireylere yönelik ayrı bir düzenleme gerçekleştirilmemekte, diğer 

yetersizlik grupları ile birlikte ele alındığı görülmektedir. Ülkemizde duygu ve davranış bozukluğu olan 

bireylerin eğitim alabilecekleri ortamlar Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde diğer yetersizlik gruplarında 

olan bireylerin de eğitim ortamları olan kaynaştırma ortamları ve özel alt sınıflar ve ayrı okullar olarak ifade 

edilmektedir (ÖEHY, 2006). 

Sonuç olarak ülkemizdeki politikanın, eğitim hizmetlerinin sunulmasında eğitsel ve tıbbi tanılamanın bir önkoşul 

olmadığı Kanada’nın bazı eyaletleri ile farklılaştığını söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra eğitim 

hizmetlerinde tanılamanın önkoşul olarak değerlendirildiği Güney Kore ve Malta ile benzerlik görülmektedir. 
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Bu çalışma; Pes planus olan öğrenc ler n n f z ksel uygunluk düzey  ve benl k saygılarının değerlend r lmes  ve 

bu durumun b rb r   le olan  l şk s n  bel rlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma kes tsel tarama model nde b r 

çalışmadır. Araştırmaya pes planus olan 134 erkek ve 134 kadın öğrenc  katılmıştır. Araştırmada Uluslararası 

F z ksel Akt v te Düzey  Bel rleme Ölçeğ  (UFAA) ve Rosenberg Benl k Saygısı Ölçeğ  kullanılmıştır. Ver ler n 

analiz edilmesinde SPSS 24.0  stat st k programı kullanılmıştır. Compute ver able  le ölçekler n alt boyutları 

hesaplanmış ve Bağımsız Örneklem T Test  kullanılarak c ns yetler arası karşılaştırma yapılmıştır. Ölçekler 

arasındak   l şk y  bel rlemek  ç n İk  Değ şkenl  Korelasyon anal z  kullanılmıştır. Katılımcıların UFAA’ya göre 

hesaplanan haftalık enerji tüketiminin erkekler (1357,30±244,85) ve kadınlarda (1298,20±243,14) en fazla hafif 

(met-dk/hafta) düzeyde ve anlamlı (p<0.05= ,048)  fark olduğu belirlenmiştir. Benlik saygısı ölçeğ nden alınan 

puan ortalamasına göre bayan ve erkekler n orta düzey benl k saygısına sah p olduğu ve  k  grup arasındak  

farkın anlamlı olduğu bel rlenm şt r. Öğrenc ler n f z ksel uygunluk düzey  ve benl k saygıları 

karşılaştırıldığında fiziksel uygunluk düzeyi düşük olan öğrencilerin yaşam kalitesi ve benlik saygısının 

etkilediği belirlenmiş, bu duruma etki eden en önemli etmenin pes planus olan bireylerin bacak, diz ve bel 

bölgesinde ağrılarının olması olduğunu söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler : Pes Planus, Fiziksel Uygunluk, Benlik Saygısı. 

  


