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ÖZET 

Amaç: Bu çalışma, görme engelli ergenlerin iletişim becerileri, ergenlik döneminde değişim ve cinsel 
gelişim, sorun çözme, stresle baş etme yöntemlerine ilişkin belirlenen gereksinimlerine yönelik 
yapılandırılmış grup eğitiminin bilişsel ve davranışsal alanlarda etkinliğini değerlendirmek amacıyla 
öntest/sontest deney ve kontrol gruplu model kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem: Çalışmanın evrenini bir görme engelliler ilköğretim okulunun 6.,7.,8., sınıfına devam eden 
öğrenciler (n=113), örneklemini “basit rastgele örnekleme yöntemi” ile seçilen öğrenciler (20 kişi 
deney, 20 kişi kontrol) oluşturmuştur.  

Araştırmada veriler «Bilgi Formu», «Ön test/Son test» ve “Gözlem Listesi” ile toplanmıştır. 
Yapılandırılmış eğitim programı deney grubuna 8 oturumluk grup çalışması biçiminde uygulanmıştır.  

Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre, deney grubundaki ergenlere uygulanan eğitimin etkinliğine 
bakıldığında, ön test ile son test (z=-3.93, p=0.000), ön test ile bir ay sonraki kontroller arasındaki 
farkın ileri derecede anlamlı (z=-3.92, p=0.001) olduğu, son test ile bir ay sonraki kontroller arasında 
anlamlı fark olmadığı (z=-0.97, p=0.329) belirlenmiştir. 

Grup çalışması gözlem listesindeki davranışlar üzerinde olumlu biçimde etkili olmuş, eğitim öncesi ile 
eğitim sonrası ve kontrollerden alınan puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı (x²=5.97, 
p=0.001) farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Yapılandırılmış grup eğitiminin ergenlerin amaçlanan alanlarda bilgi düzeyleri ve 
davranışları üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ergen, görme engelli, eğitim grubu.  

 

ABSTRACT 
 

The Efficiency of a Structured Grup Education That Barrowing With Blind 

Adolescents 

Objective: This experimental study with pre/post-test was carried out with educational program 
concerning the determined needs of blind adolescents related to developmental changes and social 
development during adolescence period, stress coping methods, problem solving and communication 
skills.  

Method: The universe of the study were all the students of 6th,7th and 8th degree of a primary school 
for blinds (n=113) and the sample of the study were the students chosen by using “simple random 
sampling technique”(20 for experiment and 20 for control). 
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Data was collected with information form and pre/post test and observation list. Educational program 
was subjected to experiment group once in a week with one sections in a total of 8 sessions.  

Results: According to the results of the study, the results of the effectiveness of the education that is 
subjected to experiment group was found as follows: the difference between pre-test and post-test (z=-
3.93, p=0.000); the difference between pre-test and control test which was applied one month later 
from post-test was statistically significant (z=-3.92, p=0.001), was found no significant difference 
between post-test and control test one month later from post-test (z=-0.97, p=0.329). 

It was also found that the education that was subjected to adolescents in experiment group had 
positive effects on behaviors on observation list and there was a statistically significant difference 
between the scores that had been obtained after post-test and after control test (x2=5.97, p=0.001). 

Conclusion: This study concluded that the knowledge level of the adolescents in the experiment group 
increased, they gained behavioral skills.  

Key words: Adolescent, person with visual disablity, educational group. 

GİRİŞ ve AMAÇ 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık %10’nu engelli insanlar 
oluştururken, ülkemizde bu oran %14’tür (T.C.Başbakanlık Özürlüler İdaresi; 2006). Tıptaki 
gelişmelerin mortalite oranını azaltması, trafik kazaları ve çevre kirliliğinin artması gibi faktörlerin bu 
oranın giderek büyümesine yol açacağı, dünyada ve ülkemizde engelli insan sayısının artacağı 
öngörülmektedir (Karaahmetoğlu; 1995).  

Başbakanlık Özürlüler İdaresi-Özürlülük Araştırmaları ve İstatistikleri Dairesi Başkanlığı 2005 yılı 
verilerine göre, ülkemizdeki engelli bireylerin çoğunluğunu % 3.5 oranıyla konuşma engelli bireyler 
oluşturmaktadır. Konuşma engellileri sırasıyla % 2.03 ile zihinsel engelliler, % 1.4 ile ortopedik 
engelliler, % 0.06 ile işitme engelliler, % 0.02 ile görme engelliler izlemektedir. Engelli nüfusun 
toplam nüfus içindeki oranı %12.29’dur. Buna göre ülkemizde 8.431.937 kişi engelli olarak 
yaşamlarını sürdürmektedir (T.C.Başbakanlık Özürlüler İdaresi; 2006).  

Engellilik, sağlığın bozulması sonucu oluşan yetersizlikten dolayı, herhangi bir yeteneğin normal 
sayılan kişiye göre azalması ya da kaybedilmesi olarak tanımlamaktadır (T.C.Başbakanlık Özürlüler 
İdaresi; 2006). Hangi şekilde olursa olsun (duyma, görme, bedensel, zihinsel) engellilik, ergenlik 
dönemindeki psikososyal değişiklikler nedeniyle bireyi daha çok etkilemektedir 
(Karaahmetoğlu;1995). 

Ergenlik dönemi fiziksel, cinsel ve psikososyal değişikliklerle karakterizedir ve ergenin tüm bu 
değişikliklere uyum yapması beklenmektedir. Bu dönemde fiziksel, cinsel ve psikososyal gelişimle 
ilgili sorunlarla karşılaşılmaktadır (Bilge, Motovallı ve Alyanak; 1998, Haznedaroğlu; 2000, Krenke-
Seiffge; 2008). Ayrıca bu dönemin sonuna kadar bireylerden kimliğini bulması, cinsiyetine ve 
toplumsal normlara uygun davranışlar geliştirmesi de beklenmektedir (Ekşi; 1998, Parman; 2000). 

Ergenlik dönemine özgü bu sorunların yanı sıra görme engellilerde büyüme ve gelişmenin yavaşladığı 
ve en iyi koşullar sunulsa bile bu kişilerin başarısızlığa karşı aşırı duyarlılık gösterdiği, bağımlılık ve 
bağımsızlık çatışmalarının daha yoğun yaşandığı belirtilmektedir (Van-Hasselt; 1989). Ayrıca yapılan 
çalışmalarda görme engelli ergenlerin engelli olmayan ergenlere oranla sosyal uyumda daha sık 
güçlükler yaşadıkları bulunmuştur (Shari, Barkin, Smith and Durant; 2002, Konarska; 2007).  

Görme bozukluğu çocukluktan itibaren bilişsel ve sosyal gelişimin gerilemesine neden olabilmekte, 
öğrenme becerilerinin kazanımını ve kişilerin aktivitelerini etkileyerek kişisel yeteneklerin gelişimini 
güçleştirmektedir. Engellilerin özel gereksinimleri karşılanmadığında diğer yeteneklerinin gelişiminde 
de eksiklikler oluşabilmektedir (Bailey and Wning; 1994, McAlliste and Gray; 2007).  
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Görme bozukluğu temel kişilerarası iletişim becerilerinin gelişimini güçleştirmekte ve ilişkiyi 
başlatma, ötekini anlama gibi dilin sosyal kullanımını etkilemektedir. Ayrıca kelimelerin anlamlarını 
kavramayı güçleştirmesinin yanı sıra, iletişim sürecinde bazen mesajların kaçırılmasına ya da seçerek 
algılanmasına neden olabilmektedir (Guinan; 1997, McAlliste and Gray; 2007).  

Tüm engelli bireylerde olduğu gibi görme engelli bireylerin de günlük ve bağımsız yaşam becerilerini, 
iletişim ve topluma uyumlarını kolaylaştıracak sosyal becerilerini geliştirebilecek, iş ve meslek 
yaşamlarını sürdürmeye yönelik eğitimlere gereksinimleri vardır. Ancak engellilere bu hizmetleri 
sağlayacak profesyonellerin en önemli güçlükleri; onlarla sağlıklı iletişim kurmakta ve onları 
anlamakta yaşadıkları sıkıntılardır (Bourquin, Mascia and Rusenski; 2002, Maxson and Tedder;1993, 
Mezack; 1995, McDougall; 2009, Cherkasova; 2008, McAlliste and Gray; 2007). 

Ergen sağlığının geliştirilmesi, toplumların sağlığının geliştirilmesi ve yükseltilmesinde çok önemlidir. 
Bu dönemdeki en önemli sağlık problemlerinin iletişim güçlüğü, ruh sağlığı sorunları, yetersiz ve 
dengesiz beslenme, sigara ve alkol kullanma, cinsel sorunlar ve yüksek riskli davranışlar olduğu 
belirtilmektedir (Gramkowski at all; 2009, Bulut, Nalbant ve Çakar; 2002). Sağlığın geliştirilmesi ve 
kişisel/sosyal gereksinimlerin karşılanması için, ergenlerin bazı temel becerilere sahip olması gerekir. 
Bunlar arasında iletişim becerileri, sorun çözme, geleceği planlama, stresle başa çıkma, «hayır 
diyebilme» gibi beceriler yer almaktadır. Kendine ve başkalarına karşı sorumluluk taşıyan, güvenli 
davranışlara sahip yetişkinler ancak ergenlik döneminde bu alanlarda birikim kazanarak 
yetiştirilebilirler (Bulut, Nalbant ve Çakar; 2002, Patton, Bond, Butter and Glover; 2003). 

Ergenlerde sosyalleşme, akran ilişkileri ve model alarak öğrenme diğer yaş gruplarına oranla daha 
önemli olduğu için grup çalışmalarının ergenin katılımını ve işbirliğini kolaylaştırıcı olduğu 
düşünülmektedir. Eğitim çalışmalarında katılımcının gösterdiği gönüllülük ve işbirliği de eğitimin 
etkinliğini arttırmaktadır. Bu anlamda ergen sağlığının geliştirilmesini amaçlayan eğitimlerin grup 
çalışması biçiminde yapılması ve akran gruplarından oluşması önem kazanmaktadır. 

Grup çalışmaları; grup üyelerinin birbirlerini ve kendilerini anlamalarını, sağlıksız davranış 
örüntülerini grup etkileşimi sırasında görmelerini, topluma uyum güçlüklerini somut olarak 
kavramalarını ve bunları nasıl değiştireceklerini bulmalarını sağlar (Yalom; 1992a, Yalom; 2003b).  

Bu çalışma, görme engelli ergenlerin iletişim becerileri, ergenlik döneminde değişim ve cinsel gelişim, 
sorun çözme, stresle baş etme yöntemlerine ilişkin belirlenen gereksinimlerine yönelik yapılandırılmış 
grup eğitiminin bilişsel ve davranışsal alanlarda etkinliğini değerlendirmek amacıyla öntest/sontest 
deney ve kontrol gruplu model kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

GEREÇ VE YÖNTEM 
Bu araştırma, görme engelli ergenlerin belirlenen gereksinimlerine yönelik geliştirilen yapılandırılmış 
grup eğitiminin etkinliğinin değerlendirildiği, deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın hipotezleri: 

 Uygulanan eğitim programı sonrasında ergenlerin iletişim becerileri, ergenlik döneminde 
değişim ve cinsel gelişim, sorun çözme, stresle baş etme alanlarında aldıkları puanlar 
yükselecek, 

 Uygulanan eğitim programı sonrasında ergenlerin belirlenen davranışlardan aldıkları gözlem 
puanları azalacaktır.  

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırma İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yazılı izin alındıktan sonra bir görme engelliler ilköğretim 
okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini bu okulda eğitimine devam eden tüm görme 
engelli ergenler (n=113), örneklemini ise “basit rastgele örnekleme yöntemi” ile seçilen ve araştırmaya 
katılmayı kabul eden öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini 0.05 yanılma düzeyi ve .85 
güçlülük değeri temel alınarak 40 ergen (20 kişi deney, 20 kişi kontrol) oluşturmuştur.   
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Araştırmanın Uygulanması:  

Araştırmanın uygulanması üç aşamada gerçekleştirilmiştir:  

1.Aşama: Araştırmanın yapıldığı okuldaki 6.,7.,8. sınıfa devam eden görme engelli  77 öğrenci ile açık 
uçlu soru yöntemi kullanılarak gereksinim belirleme çalışması yapılmış, öğrenciler aşağıdaki 
konularda güçlük yaşadıklarını, bilgi ve yardım almak istediklerini belirtmişlerdir: 

 İletişim güçlüğü %57.8 (n=26) 

 Ergenlik dönemindeki gelişimsel güçlükler %40.0 (n=18) 

 Stresle baş etmede yetersizlik %51.1 (n=23) 

 Cinsel konularda bilgi eksikliği %22.2 (n=10) 

Belirlenen gereksinimler doğrultusunda aşağıdaki konuları içeren ve sekiz oturumdan oluşan grup 
eğitim programı uygulama kılavuzu, eğitimi değerlendirmek üzere ön test/son test, gözlem listesi ve 
gözlem listesi değerlendirme kriterleri geliştirilmiş ve konuyla ilgili uzman görüşü alınmıştır.  

Yapılandırılmış eğitim programı aşağıda tanıtılmıştır: 

1. Hazırlık oturumu; grup çalışmasının amacının ve özelliklerinin açıklandığı, grup kurallarının 
belirlendiği, gelecek oturumların konularına ilişkin bilgilendirilmenin yapıldığı oturumdur. Bu 
oturumun sonunda ön test uygulanır. 

2. İletişim becerileri; başarılı bir iletişimin ilkelerinin öğretilmesini ve rol oynamalarla 
pekiştirilmesini içerir. 

3. Sorun çözme becerileri; günlük yaşamda karşılaşılan sorunların çözümünde yararlanılabilecek 
sorun çözme basamaklarının öğretildiği ve örneklendirildiği bir oturumdur.  

4. Ergenlik döneminde gelişimsel değişiklikler; dönemin getirdiği gelişimsel değişiklikleri 
ergenin tanımasını sağlamayı amaçlayan ve kendi sağlığı için sorumluluk almasının önemini 
vurgulayan bir oturumdur. 

5. Ergenlik  döneminde cinsel gelişim; ergenin kendi cinsel yaşamı için gereksinim duyabileceği 
bilgileri içerir ve bu alanda farkındalık geliştirmeyi amaçlar. 

6. Stresle baş etme; stresi tanıma, kendi stres belirtilerini fark edebilme ve stresle etkili baş etme 
tekniklerinin öğretilmesini amaçlayan bir oturumdur. 

7. «Hayır diyebilme»; hayır diyebilme becerisi kazandırarak, ergenlik döneminde görülen 
yüksek riskli davranışlardan korunmalarını desteklemek amaçlanmaktadır. 

8. Değerlendirme oturumu; grup sürecine ilişkin değerlendirmenin yapıldığı, tekrar edilmesi 
istenen konular varsa belirlendiği ve eğer gerekli ise ilave oturumların planlandığı ve son 
testin uygulandığı bir oturumdur 

Grup çalışmasında grup yönetici yardımcısı olarak yer alacak olan ve araştırmanın yapıldığı kurumda 
görev yapan rehber öğretmenin geliştirilen program ve grup çalışmasının özellikleri açısından eğitimi 
bu aşamada araştırmacılar tarafından yapılmıştır.  

2.Aşama: Geliştirilen programın ergenlerin gereksinimlerini karşılama durumunu ve ön test/son testin 
geçerliliğini değerlendirebilmek amacıyla bir pilot çalışma yapılmıştır. Bu aşamada 10 ergenle 
yukarıda tanıtılan oturumlar doğrultusunda grup çalışması yapılmış, eğitimin içeriğine son şekli 
verilmiştir. Eğitimin etkinliğini değerlendirmek için geliştirilen Öntest/sontestin tutarlılığını, kapsam 
geçerliliğini değerlendirebilmek amacıyla başka bir görme engelliler okulunda 30 ergene 
öntest/sontest uygulanmış ve istatistiksel değerlendirmeler yapılarak öntest/sontest’e son hali 
verilmiştir. Öntest/sontestin madde toplam puan korelasyonları r.57 ile r.98 arasında bulunmuştur. Ön 
test/son testin iç tutarlılık kat sayısı (coranbach α)  pilot çalışma için 0.83 olarak bulunmuştur. 
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3.Aşama: Deney grubundaki 20 ergenden eğitim gruplarına 10’ar öğrenci alınarak iki grup 
oluşturulmuştur. Gruplar, her bir konu için 45’er dakikalık iki bölümden oluşan oturumlarla 
yürütülmüş ve oturumlar haftada bir kez yapılmıştır. Oturumlar interaktif öğrenme yöntemleri 
kullanılarak oluşturulan yapılandırılmış grup çalışması biçiminde sürdürülmüştür. Grup yöneticisi ve 
yardımcısı tarafından davranışsal gözlemler, geliştirilen gözlem listelerine, gözlem listesi 
değerlendirme kriterleri esas alınarak kaydedilmiştir. 

Oturumların içeriği ses kasetine kaydedilerek okulun rehberlik servisine öğrencilerin kullanımı 
amacıyla çalışma bittikten sonra verilmiştir. Bu aşamada deney ve kontrol grubuna ön test/ son test ve 
gözlem listeleri uygulanmıştır. 

Verilerin Toplanmasında Kullanılan Araç ve Gereçler 

Araştırmada sosyodemografik özellikleri belirlemek amacıyla «Bilgi Formu» grupların etkinliğinin 
değerlendirilmesi için «Ön test/son test» ve «Gözlem Listesi» uygulanmıştır. Veriler araştırmacı 
tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.  

Bilgi Formu: Ergenlerin sosyodemografik, ailesel ve kişisel özelliklerini sorgulayan, çoktan seçmeli 
22 sorudan oluşan formdur.  

Öntest/sontest: Eğitim programın içeriği doğrultusunda, literatür bilgisine dayanarak, araştırmacılar 
tarafından geliştirilen ve uzman görüşüne sunulan çoktan seçmeli 39 sorudan oluşan formdur. Ön 
test/son testin iç tutarlılık kat sayısı araştırma için 0.85 olarak bulunmuştur. Öntest/sontest eğitimin 
başında uygulandığında öntest, sonunda ve kontrol amacıyla bir ay sonra uygulandığında sontest 
adıyla kullanılmaktadır. 

Gözlem listesi: Araştırmacılar tarafından geliştirilen ve uzman görüşüne sunulan 15 maddeden oluşan 
ve ergenleri davranışsal açıdan gözlemleyerek, gözlem listesindeki kriterler doğrultusunda puanlanan 
formdur. Gözlem listesinde ‘Bir ortama girdiğinde selamlaşma, duygularını ben diliyle ifade etme, 
kendisindeki fizyolojik değişimleri farketme/ifade etme’ gibi davranışlar yer almakta ve her bir 
davranış ‘1=kendiliğinden yapıyor, 2=uyarıldığında yapıyor ve 3=hiç yapmıyor’ şeklinde 
puanlanmaktadır. Gözlem listesi birinci oturumdan itibaren grup yöneticisi ve yönetici yardımcısı 
tarafından haftalık olarak puanlanmıştır. Grup yöneticisi eğitim programı dışında sınıf ortamında da 
gözlem yapmış, yönetici yardımcısı ise yatılı okul ortamında ergenleri gözlemleyerek puanlamıştır. 

Araştırmada veriler, eğitime başlamadan önce bilgi formu ve ön test, eğitim bittikten sonra son test ve 
kontrol amacıyla bir ay sonra son test tekrarlanarak toplanmıştır.  

Öntest/sontest ile iletişim, sorun çözme, ergenlik dönemindeki gelişimsel değişiklikler, ergenlik 
döneminde cinsel gelişim, stresle baş etme ve  «hayır diyebilme» oturumlarına ilişkin bilgi düzeyi, 
gözlem listesi ile de bu alanlardaki davranışsal değişim değerlendirilmektedir.. 

Araştırmanın Etik Yönleri 

Araştırmanın yapılabilmesi için ilgili kurumlara eğitim programı uygulama kılavuzu, sosyodemografik 
özellikleri içeren bilgi formu ve öntestten oluşan veri toplama araçları ile başvurularak yazılı izinleri 
alınmıştır. 

Çalışmaya katılacak ergenlere araştırmanın amacı ve grup çalışmasının özellikleri konusunda bilgi 
verilerek katılımın gönüllülük ilkesine dayandığı açıklanmış ve aydınlatılmış onam alınmıştır. 

Çalışmaya katılanların kimliklerinin ve verdikleri bilgilerin başkalarına açıklanmayacağı konusunda 
güvence verilmiştir. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmanın verileri bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir.  Demografik özellikler ve ailesel 
verilerin değerlendirilmesinde frekans dağılımı ve x² testi, grup eğitiminin etkinliğinin 
değerlendirilmesinde ise Friedman test, Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. 
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BULGULAR ve TARTIŞMA 
Literatürde görme engelli ergenlerin gereksinimlerine yönelik olarak geliştirilen ve bir grup çalışması 
biçiminde uygulanan çalışmaya rastlanamamıştır. 

Tablo1:Ergenlerin Demografik Özelliklere Göre Dağılımı 

 
Demografik Özellikler 
 

 
    Deney Grubu 

(n=20) 
n      % 

 
  Kontrol Grubu 

(n=20) 
n      % 

 
 

x² / p 

Yaş Grubu 
       11-14 
       15-18 

 
15        75.0 
 5         25.0 

X=13.80±0.89 

 
16       80.0 
 4        20.0 

X=13.70±0.51 

 
 

x²=1.11 
 p=0.766 

Cinsiyet  
       Kadın  
       Erkek  

 
11        55.0 
 9         45.0 

 
9 45.0 
11        55.0 

 
x²=0.40 
 p=0.527 

Sınıf 
       6.sınıf 
       7.sınıf 
       8.sınıf 

 
8           40.0 
5 25.0 
7           35.0 

 
7          0.35 
9 0.45 
5           0.20 

 
 

x²=3.81 
 p=0.283 

Öğrenim şekli  
       Yatılı  
       Gündüzlü  

 
19 95.0 
1             5.0 

 
17 0.85 
3           0.15 

 
x²=1.12 
 p=0.292 

Eğitsel kol 
       Eğitsel kolda yer alan 
       Eğitsel kolda yer almayan 

 
14          70.0 
 6           30.0 

    
12 60.0 

8             40.0 

 
x²=0.44 
 p=0.507 

Araştırmanın deney grubunda bulunan ergenlerin %75’i (n=15), kontrol gurubunun %80’i (n=16)  11-
14 yaş grubunda olup, yaş ortalaması deney grubu için 13.80±0.89, kontrol grubu için 13.70±0.51 
olarak bulunmuş ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı (x²=1.11, p=0.766) bir fark belirlenmemiştir 
(Tablo 1). 

Ergenlerin cinsiyetlerine göre dağılımına bakıldığında, deney grubundaki ergenlerin %55’i (n=11), 
kontrol grubundaki ergenlerin %45’i (n=9) kadın olup, aralarında istatistiksel olarak anlamlı (x²=0.40, 
p=0.527) fark saptanmamıştır (Tablo 1). 

Tablo 1’de görüldüğü gibi deney grubundaki ergenlerin %95’i (n=19), kontrol grubunun % 85’i 
(n=17) öğrenimine yatılı olarak devam etmekte olup, aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmamaktadır (x²=1.12, p=0.292). Deney grubundaki öğrencilerin %40.0’ı (n=8) ve kontrol 
grubundaki öğrencilerin % 35’i (n=7) 6.sınıfa devam etmekte olup, aralarında istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptanmamıştır (x²=3.81, p=0.283). 

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi-Özürlülük Araştırmaları ve İstatistik Dairesi Başkanlığı verilerine 
göre ülkemizde görme engellilere yönelik yatılı ve gündüzlü toplam 14 eğitim kurumunda 1105 
öğrenci öğrenim görmektedir. Yine aynı kurumun verilerine göre; genel nüfusta okuma yazma 
bilmeyenlerin oranı yaklaşık %13 olup, bu oran engellilerde yaklaşık %36’dır. Engellilerin yaklaşık % 
41’i ilkokul, %5.64’ü ortaokul mezunu olup, yüksek eğitime devam etme oranı %2.24’dür 
(T.C.Başbakanlık Özürlüler İdaresi; 2006). Bu bilgiler, ülkemizde engellilere yönelik eğitim 
olanaklarının yetersiz olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 2:Ergenlerin Ailesel Özelliklere Göre Dağılımı 
 
Ailesel Özellikler 
 

 
    Deney Grubu 

(n=20) 
n      % 

 
  Kontrol Grubu 

(n=20) 
n      % 

 
 

x² / p 

Anne-Babanın Yaşayıp Yaşamama 
Durumu  
       Her ikisi de yaşayan 
       Sadece annesi yaşayan 
       Sadece babası yaşayan 
       Her ikisi de yaşamayan 

 
 

19     95.0 
1       5.0 

     _       _ 
     _       _ 

 
 

18       90.0 
1 5.0 
1 5.0 
_       _ 

 
 

x²=1.027 
p=0.598 

Annenin Eğitim Durumu  
      Okur-yazar 
      İlkokul  
      Ortaokul  
      Lise   
      Üniversite  

 
       3        15.0 

14       70.0 
2        10.0 
1 5.0 
_          _ 

 
4 22.5 
9 45.0 
4 22.5 
1 5.0 
1         5.0 

 
 

x²=3.89 
p=0.567 

Babanın Eğitim Durumu 
      Okur-yazar 
      İlkokul  
      Ortaokul  
      Lise   
      Üniversite 

 
_          _ 

8 42.5 
4 22.5 
5 25.0 
2        10.0 

 
1 5.0 
7        37.5 
4 22.5 
6        30.0 
1         5.0 

 
 

x²=3.89 
p=0.564 

Annenin Mesleği 
      Ev hanımı 
      İşçi  
      Memur  
      Serbest meslek 

 
15 75.0 
2          10.0 
1           5.0 
2          10.0 

 
15        75.0 
1         7.5 

 2         10.0 
1          7.5 

 
 

x²=8.14 
p=0.148 

Kardeş Sayısı 
     Tek çocuk 
     2-3 kardeş 
     4-6 kardeş 
     7 ve üzeri 

 
2          10.0 
14         70.0 
4           20.0 

        _            _ 

 
1        5.0 
10     50.0 
7        40.0 
1         5.0 

 
 

x²=7.94 
p=0.159 

Kaçıncı Çocuk 
      İlk çocuk 
     Ortanca çocuk 
     Son çocuk  

 
10        50.0 
6          30.0 
4          20.0 

 
9         45.0 
6         30.0 
5         25.0 

 
x²=2.34 
p=0.667 

 
Araştırmaya katılan ergenlerden deney grubunda bulunanların %95’inin (n=19), kontrol grubunda 
bulunanların %90’ının (n=18) anne-babasının yaşamakta olduğu ve gruplar arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark olmadığı (x²=1.027, p=0.598) bulunmuştur  (Tablo 2). 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, deney grubundaki ergenlerin %70’inin (n=14), kontrol grubundaki 
ergenlerin %45.0’nin anneleri ilkokul mezunu, babaları ise deney grubunun %42.5’i (n=8), kontrol 
grubunun %37.5’i (n=7) ilkokul mezunu olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmamaktadır (x²=3.89, p=0.567; x²=3.89, p=0.564).  
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Deney ve kontrol grubundaki ergenlerin %75’inin (n=15) annesi ev hanımı,  deney grubundaki 
ergenlerin %47.5’inin (n=9) babası işçi, kontrol grubundaki ergenlerin %32.5’inin (n=6) babası 
memur olarak çalışmakta ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (x²=8.14, 
p=0.148) bulunmamaktadır (Tablo 2). Deney ve kontrol grubu homojen özellikler göstermektedir. 

Tablo 3: Ergenlerin Kişisel Özelliklerine Göre Dağılımı   
 
Kişisel Özellikler 

 
Deney Grubu 

(n=20) 
n      % 

 
Kontrol Grubu 

(n=20) 
n      % 

 
 

x² / p 

 
7        35.0 
5        25.0 

         _         _ 
         _         _ 

7        35.0 
1         5.0 

 
8        40.0 
3        15.0 
2        10.0 

         _         _ 
7         35.0 

          _         _ 

 
 

x²=0.612 
p=0.894 

Sorunların Paylaşılma Durumu      
      Hiç kimseyle paylaşmama 
      Anne ile paylaşma 
      Baba ile paylaşma 
      Kardeş ile paylaşma 
      Arkadaş ile paylaşma 
      Öğretmen ile paylaşma       
Ergeni En İyi Anlayan Kişi 
      Hiç kimse 
      Anne  
      Baba  
      Kardeş  
      Arkadaş  
      Öğretmen  

 
8        40.0 
4        20.0 
1         5.0 

          _         _ 
7       35.0 

         _         _ 

 
9        45.0 
3        15.0 
2        10.0 

         _         _ 
6        30.0 

         _         _ 

 
 
 

x²=0.612 
p=0.894 

   Hobiler 
      Yok  
      Sanatsal etkinlikler 
      Sportif etkinlikler 
      Sosyal etkinlikler 

 
2        10.0 
9        45.0 
5        25.0 
4        20.0 

 
2        10.0 
7        35.0 
9        45.0 
2        10.0 

 
 

x²=2.06 
p=0.560 

   Sigara Kullanma Durumu 
      Kullanan  
      Kullanmayan 

 
1        5.0 
19     95.0 

 
3        15.0 
17      85.0 

 
x²=1.11 
p=0.292 

 Alkol Kullanma Durumu 
      Kullanan 
      Kullanmayan 

 
1        5.0 
19     95.0 

 
1        5.0 
19     95.0 

 
x²=0.213 
p=0.756 

 

Ergenlerin kişisel özelliklerine göre dağılımına bakıldığında; deney grubundakilerin %35’i (n=7), 
kontrol grubundakilerin %40’ı (n=8) sorunlarını hiç kimseyle paylaşmadıklarını ifade etmekte ve 
aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark (x²=0.612, p=0.894) bulunmamaktadır  (Tablo 3). 

Deney grubundaki ergenlerin %40’ı (n=8), kontrol grubundakilerin %45’i (n=9) hiç kimsenin 
kendilerini anlamadığını ifade etmekte ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark (x²=0.612, 
p=0.894)  bulunmamaktadır (Tablo 3). 

 
 



 

Görme Engelli Ergenlerle Yürütülen Yapılandırılmış…11 

Literatürde bu dönemde ergenin kimliğini bulma çabalarının ve içsel çatışmaların etkisiyle öncelikle 
anne-baba olmak üzere yetişkinleri değersizleştirme çabaları içinde olduğu ve bu nedenle 
«yetişkinlerin yetersiz olduğu ve kendilerini anlamadıklarını» düşünmelerinin sık yaşandığı 
bildirilmektedir (Ekşi; 1999, Freud;1989, Parman; 2000, Yılmaz; 1990). 

Araştırmamıza katılan ergenlerden deney grubunun %45’inin (n=9) ve kontrol grubunun %35’inin 
(n=7) sanatsal etkinliklerden hoşlanmakta olduğu ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmadığı (x²=2.06, p=0.560)  belirlenmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3’e bakıldığında, deney grubundaki ergenlerin %95’inin (n=19) alkol ve sigara kullanmadığı, 
kontrol grubundaki ergenlerin %15.0’inin (n=3) sigara ve %5’inin (n=1) de alkol kullandığı ve gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (x²=2.13, p=0.756).    

Deney grubundaki ergenlerin %60’ının (n=12) ve kontrol grubundakilerin %45’inin (n=9) cinsellikle 
ilgili herhangi bir bilgi almamış olduğu ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 
(x²=1.92, p=0.756) belirlenmiştir . 

İstanbul’da dört lisede toplam 550 öğrenci ile yapılan çalışmada hem kız hem de erkek öğrencilerin 
kendi cinsel gelişimleri hakkında çok sınırlı bilgiye sahip oldukları, Sivas’ta yapılan bir çalışmada ise 
gençlerin %85’inin cinsellikle ilgili konuları sadece hemcinsleri ile konuştuklarının bulunması 
çalışmamızın bulguları ile paralellik göstermektedir (Bulut, Nalbant ve Çakar; 2002). 

Tablo 4: Deney Grubundaki Ergenlerin Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Eğitim  
    

(n=20) X Sd x² p 

Ön test 
11.50 2.87   

Son test 36.85 1.42 34.05 0.000 

Son bir ay 36.55 1.66   

Friedman test 

Deney grubundaki ergenlere uygulanan eğitimin iletişim, sorun çözme, stresle baş etme, ergenlik 
döneminde gelişimsel değişim, ergenlikte cinsel gelişim ve «hayır diyebilme» konularına ilişkin bilgi 
düzeyine etkisi karşılaştırıldığında, eğitimin bilgi düzeyini yükselttiği ve ön test ile son test ve bir ay 
sonraki kontroller arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı (x²=34.05, p=0.000) fark olduğu 
belirlenmiştir (Tablo 4). Kontrol grubundaki ergenlere uygulanan ön test, son test ve son bir ay testleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir (x²=3.27, p=0.194) . 

Işıl’ın zihinsel engelli çocuklara öz-bakım becerileri kazandırmak amacıyla yaptığı deneysel çalışmada 
deney grubunda eğitim sonrası beceri puanlarının yükseldiğini bulması çalışmamızın bulgularını 
destekler niteliktedir (Işıl; 1994).  

Tablo 5: Deney Grubu ile Kontrol Grubundaki Ergenlerin Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Eğitim  
    

(n=40) X Sd z p 

Ön test 
10.95 2.85 -1.36 0.183 

Son test 23.52 2.80 -5.43 0.000 

Son bir ay 23.53 3.27 -4.92 0.001 

Mann-Whitney U testi 



 

12  Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:3,Sayı:1.2010 

Deney grubu ile kontrol grubunun eğitim öncesi, eğitim sonrası ve eğitimden bir ay sonraki bilgi 
düzeyleri karşılaştırıldığında, eğitim öncesi anlamlı bir fark saptanamamışken (z=-1.36, p=0.183), 
eğitim sonrası gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı (z=-5.43, p=0.000) 
olduğu belirlenmiş, eğitimden bir ay sonraki kontroller arasındaki farkın da istatistiksel olarak ileri 
derecede anlamlı (z=-4.92, p=0.001) olduğu belirlenmiştir (Tablo 5). 

Ergenlik Dönemi Değişim Projesi kapsamında 10-15 yaş grubu ergenlerle yapılan bir çalışmada, 
ergenlik döneminde fiziksel gelişimle ilgili eğitimin bilişsel olarak etkili olduğunun bulunması 
çalışmamızın bulguları ile paralellik göstermektedir (Babadağ; 2004).   

Tablo 6: Deney Grubundaki Ergenlerin Gözlemlenen Davranışlardan Aldıkları 

Puanların Karşılaştırılması  

Gözlem Puanları 
    

(n=20) X Sd x² p 

Eğitim öncesi 
35.05  2.98   

Eğitim sonrası 15.50   0.68 5.97 0.001 

Son bir ay 15.45   0.69   

Friedman Test 

Ergenlerin grup yöneticisi ve yönetici yardımcısının gözlemlerinden aldıkları puanlara göre dağılımına 
bakıldığında, hem deney (x²=9.13, p=0.348) hem de kontrol (x²=2.38, p=0.669) grubunda alınan 
puanların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenmemiştir. Deney 
grubundaki ergenlere verilen eğitimin gözlem listesindeki davranışlar üzerinde olumlu biçimde etkili 
olduğu, eğitim öncesi ile eğitim sonrası ve bir ay sonraki kontrollerden alınan puanlar arasında 
istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı (x²=5.97, p=0.001 ) farklılık olduğu belirlenmiştir (Tablo 6). 

Görme engelli ergenlere yapılan eğitimin iletişim, sorun çözme, ergenlik döneminde gelişim, 
ergenlikte cinsel gelişim, stresle baş etme ve «hayır diyebilme» oturumlarına ilişkin gözlemlenen 
davranışların tümünde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (Tablo 6). Lise öğrencileri 
ile yapılan bir çalışmada iletişim becerileri eğitiminin öğrencilerin iletişim becerileri üzerinde etkili 
olduğunun bulunması (Görür; 2001) ve Adana’nın (2006) 14-17 yaş grubu ergenlerle yaptığı 
çalışmada atılganlık eğitiminin ergenlerin atılganlık düzeylerini olumlu yönde değiştirdiğini bulması 
çalışmamızın bulguları ile paralellik göstermektedir. Bu sonuçlar bize, ergenlerin davranışlarını 
olumlu yönde etkilemesi açısından eğitim gruplarının önemli fırsatlar sunduğunu düşündürmektedir. 

SONUÇ 
Sonuç olarak, görme engelli ergenlerin belirlenen gereksinimlerine yönelik olarak geliştirilen ve 
uygulanan grup eğitiminin, ergenlerin iletişim, sorun çözme, stresle baş etme ve «hayır diyebilme», 
dönemsel ve cinsel gelişimlerine ilişkin bilgi düzeylerini yükselttiği, bu alanlardaki davranışlarda 
olumlu ve anlamlı bir değişim olduğu belirlenmiştir.  

Toplum sağlığının geliştirilebilmesi için ergen sağlığının da geliştirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde 
özellikle engelli gruplara yönelik koruyucu hizmetlere gereken önem verilmemekte ve rehabilitasyon 
hizmetleri de yetersiz kalmaktadır. Engelli bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak ve topluma 
uyumlarını sağlamak açısından onlara kazandırılacak becerilerin önemli olduğu ve bu hizmetlerin 
geliştirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Hemşirelik bakımının sağlığı koruyucu ve geliştirici 
girişimlerdeki önemi düşünüldüğünde risk gruplarından biri olan engellilere yönelik çalışmaların 
artırılmasına gereksinim olduğu söylenebilir. 
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