
Özel Eğitim Dergisi 
2000, 2 (4), 59 - 72 

Ailelere Uzmanlarla Çalışırken Sahip Olmaları Gereken 
Etkili İletişim Becerilerinin Öğretimi* 

** Arzu Özen Gönül Kırcaali-İftar 
Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi 

Özet 

Bu araştırmanın genel amacı, gelişimsel yetersizliği olan çocuk annelerine sağlanan, çocuklarının davranış ya 
da öğrenme sorunları için bir eğitim uzmanıyla ilk kez görüşürken gerekli etkili iletişim becerilerinin öğretimi uy
gula,naşının etkililiğini belirlemektir. Araştırmanın deneklerini, 12 anne oluşturmuştur. Araştırmaya katılan 12 
annenin altısı yansız atama yoluyla deney grubu olarak belirlenmiştir; diğer altısı ise kontrol grubu olarak araş
tırmaya katılmıştır. Araştırmada; çocukla yaşanan sorunu ortaya koyma, sorunu çözmeye yönelik öneri geliştir
me, görüşmeyi sonuçlandırma olmak üzere üç etkili iletişim davranışı; bu davranışların her biri için ise beşer be
ceri belirlenmiştir 

Araştırmanın birinci bölümünde tek-denekli araştırma modellerinden davranışlar arası yoklama evreli çoklu yok
lama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın birinci bölümüne sadece deney grubunu oluşturan anneler katılmıştır 
ve kendilerine etkili iletişim davranışları sırayla öğretilmiştir. Öğretim uygulaması "Yazılı Bilgilendirme" ve 
"Karşılıklı Konuşma Örnekleri" öğretim materyalleri ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan öğretim sonucunda tüm an
nelerin etkili iletişim davranışını oluşturan becerileri kazandıkları ve araştırma için belirlenen ölçüleri karşıla
dıkları görülmüştür. 

Araştırmanın bir deney ve bir kontrol grubundan oluşan ikinci bölümünde annelerin etkili iletişim becerilerini 
kullanma düzeylerini karşılaştırmak için uygulanan t testi sonucunda, deney grubundaki annelerle kontrol gru
bundaki annelerin gerçek bir danışma ortamında her iki etkili iletişim davranışını kullanım düzeyleri açısından 
istatistiksel olarak anlamlı ve deney grubu lehine farklar bulunmuştur. 

Bu sonuçlar, hazırlanan öğretim materyallerinin, gelişimsel yetersizliğe sahip çocuk annelerine, ilk kez bir eği
tim uzmanıyla görüşürken gerekli etkili iletişim davranışlarının öğretilmesinde etkili olduğunu göstermektedir. 

Türkçe Anahtar Sözcükler: Gelişimsel yetersizlik, aile eğitimi, iletişim becerileri. 
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Abstract 

The purpose of the present study was to analyze the ejfectiveness of the instruction provided to the mothers of 
chüdren with developmental disorders regarding the effective communication skills necessary for the initial 
consultation with educational personel. The subjects of the study were 12 mothers, half of whom were randomly 
assigned to the experimental group and half of whom to the control group. in the study, effective communication 
skills were divided into three categories: identifying the problem of the child, generating solutions to solve the 
identified problem and concluding the consultation process. Each category consisted offive skills. 

in the first part of the study, multiple probe design with probe sessions across behaviors was used. Only mothers 
in the experimental group tookplace in the first part of the study. The effective communication skills were taught 
to every mother following a "written information" and "interactive examples" format. Data were collected by 
multiple choice questions. The results revealed that ali mothers acquired ali effective communication skills. 

in the second part of the study, the experimental group which completed the effective communication instruction 
was compared with the control group in terms ofusing effective communication skills consisting of the first two 
communication behaviors during reul consultation sessions. Datafrom the second part of the study were analyzed 
by independent groups t-test. The results of the data analyses indicated that there were signifıcant differences 
between the two groups in utilizing boıh communication behaviors infavor of the experimental group. 

These findings revealed that instruction delivered to mothers of children with developmental disorders was very 
effective in teaching effective communication skills to be used with education specialist. 

Keytvords: Developmental disability, parent training, communication skills. 
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Eğitim uzmanları, ailelerin gereksinimlerine yö
nelik hazırlanan eğitim programlan üzerinde önem
le durmaktadırlar Eğitim programlarının uygulan
ması ise ailelerle uzmanları özellikle de özel eğitim 
uzmanlarını sık sık bir araya getirmektedir Uzman
lar bu görüşmeler sırasında ailelerle iletişim kurma
da sorunlar yaşadıklarını belirtmektedirler (Kroth ve 
Edge, 1997). Oysa ki, çocuklara götürülen eğitim 
hizmetlerinin en ust düzeyde olabilmesi, etkili ileti
şimle mümkündür Uzmanların, ailelerle olumlu iş
birliği geliştirmenin önemini kavramalarıyla, aıle-
uzman arasında oluşacak işbirliğini geliştirmeye yö
nelik çalışmalara ilgi de artmıştır (Beckman, 1996). 
Aile ve uzman arasında oluşacak işbirliğinin önko
şulu ise etkili iletişimdir. 

Uzmanla yeterli iletişim kuramayan aileler, ken
dilerinden beklenenleri yerine getirmede ve anlama
da zorluk çekmektedirler Bu nedenle, ailelere uz
manlarla etkili iletişim kurmak için gerekli becerile
rin kazandırılması, hazırlanan eğitim programları
nın başarıya ulaştırılmasında önkoşul olma özelliği
ni göstermektedir Uzmanı dinlemek, soru sormak, 
çocuğa ilişkin verilen bilgilen paylaşmak, çocuk 
hakkında bilgi vermek ve karar verme surecine ka
tılmak ailenin sorumluluğudur ve etkili iletişimin de 
bir parçasıdır (Bos ve Vaughn, 1998). 

Aile, uzman ile görüşmeden önce, uzmandan ne
ler beklediğini belirlemelidir. Bu beklentılennın 
karşılanmasına hizmet etmesi için aile çocuğunun 
özgeçmişini, tanılanma surecine ilişkin raporlanm 
ve gelişimsel düzeyini gözden geçirerek görüşmeye 
hazırlanmalıdır (Snell, 1982). Görüşme sırasında 
tum bu bılgılenn uzmana duzgun bir sıra içerisinde 
aktarılması da etkili iletişim açısından önem taşı
maktadır Ailenin uzmana başvurma nedenini belirt
tikten sonra, çocuğuyla ilgili vereceği ilk bilgi, ço
cuğunun özgeçmişi olmalıdır. Bazı aileler, uzmana 
çocuklarının özgeçmişine ilişkin bilgilen sunmadan 
oncc, çocuklarıyla yaşadıkları sorunları, geleceğe 
yönelik kaygılarını, çocuklarından beklentilerini vb 
ifade etmektedirler. Oysa ki uzman çocuğun yaşını, 
gelişimsel özelliklerini, içinde yaşadığı aileye iliş
kin on bilgilen edinmeden, sorunların çözümüne 
ilişkin açıklamalarda bulunamayacaktır. Gelişimsel 

özelliklere ilişkin bilgiler ise, çocuğun gunluk ya
şam ıçensınde gerçekleştirdiği ya da gerçekleştire
mediği becerılen, diğer bir deyişle, öğrenme ve dav
ranış sorunlarına ilişkin bilgilen içermelidir (Kohr, 
Parrısh, Neef, Drıessen ve Hallınan 1988, Spock ve 
Lerrıgo, 1965) Daha sonra ise aile çocuğuyla ilgili 
beklentilerini dile getirebilir. Çocuğun öğrenme ve 
davranış özelliklerinin aynntılı olarak anlatılması 
uzmana ailenin beklentılennın uygun olup olmadığı 
konusunda bir fikir venr (Kohr ve ark., 1988). 

Aileler, çocuklarıyla ilişkili belirlenen gereksi
nimler doğrultusunda, uzmanlardan açıklama yap
malarını istemelidirler. Yapılan açıklamalar, aılele-
nn çocuklarının guçlu ve zayıf yanlarını oğrenmele-
nnı sağlayacaktır Aile, uzmanın yaptığı açıklamala-
n dikkatle dinlemeli, gerektiğinde kısa notlar alma
lıdır Not alma uzman tarafından verilen bilgilerin 
unutulmamasını sağlayacak ve ailenin çozum öneri
len üretmesine zemin hazırlayacaktır Ailenin, uz
mandan çocuğuyla yaşadığı sorunlara ilişkin çozum 
onenlen istemesi önemlidir Aile uzmanla yaptığı 
görüşmeler sırasında kendisine sunulan çozum öne
rilen ile yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalan dik
kate almalı ve her bir önerinin avantaj ve dezavan
tajını uzmandan öğrenmelidir Her bir onennın var 
olan olumlu ve olumsuz sonuçlarının uzmandan is
tenmesi, bir anlamda, uygulanacak çozum onenlerı-
nın belirlenmesinde ve onenlerın öncelik sırasına 
dizilmesinde de yararlı olacaktır (Kohr ve ark., 
1988). 

Aile, uzmanın yaptığı açıklamalar ve çozum 
onenlen doğrultusunda, uzmanla arasındaki goruş 
birliği ve goruş ayrılığını mutlaka ifade etmelidir 
Aile ve uzmanın aynı goruşu paylaşmaları ve varsa, 
aralarındaki goruş ayrılıklarını gidermeleri, yapılan 
çalışmanın istenilen sonuçlara ulaşmasında en 
önemli etkenlerden bindir. Eğer goruş ayrılığı varsa, 
aile uzmanın görüşüne neden katılmadığını mutlaka 
ifade etmelidir. Her zaman uzmanın sunduğu seçe
nek ailenin içinde yaşadığı koşullara ya da çocuğun 
gelişim özelliklerine uygun olmayabilir. Bu durum 
uzmana aktarıldığında, uzman çalışma başlamadan 
gerekli uyarlamaları yapabilecektir (Kohr ve 
ark., 1988). 
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Aileler, uzmanlarla yaptıkları görüşmeler sıra
sında anlamakta zorlandıkları açıklamaların ya da 
önerilerin tekrarını istemelidirler. Ayrıca, gerektikçe 
uzmana soru sormaktan çekinmemelidirler Sorular, 
ek bilgi almak, uzmanın söylediği bir şeye açıklık 
kazandırmak, tartışmayı başka konulara çekmek ya 
da konuşulan konuyu daha derinlemesine tartışabil
mek için kullanılan iletişim araçlarıdır (Frıend ve 
Cook, 1996, Hutchıns ve Cole, 1992, Shulman, 
1992). Aileler uzmanlarla aynı bilgi düzeyinde ol
madıklarını hissedebilirler Bu nedenle konuşmada 
ya da soru sormada cesaretsiz ya da isteksiz olabilir
ler Çocuklarının özelliklen ya da sorunları hakkın
da açıkça soru sorabilen aileler, çocuklarının ozrunu 
ve sonuçlarını daha çabuk kabullenebilirler (Beck-
man, 1996) 

Uzmanla yapılan görüşmenin sonunda, soıunun 
çözümüne yönelik uzmanın yaptığı açıklamalar, 
öneriler ve sorulara verilen yanıtlar aile tarafından 
ozetlenmelıdır Uzmanın söylediklerini özetleme, 
ailenin verilen bilgiyi doğru anlayıp anlamadığını 
ortaya çıkaracaktır (Bos ve Vaughn, 1998). 

Literatüre baktığımızda, ozurlu çocuk aılesı-eğı-
tım uzmanı ilişkileriyle ilgili çalışmaların sınıılı sa
yıda olduğu, ayrıca, yapılan çalışmaların daha çok 
ailelerle çalışırken gerekli etkili iletişim becerilerinin 
uzmanlara öğretimine yönelik olduğu görülmektedir 
(Darlıng ve Darlıng, 1982, Kohr ve ark., 1988) Ai
lelerin uzmanlarla çalışırken sahip olmaları gereken 
etkili iletişim becerilerinin öğretimine yönelik bir ça
lışma Kohr ve arkadaşları (1988) tarafından gerçek
lesin ılmıştır Bu çalışmada, gelişimsel yetersizliği 
olan çocuk annelerine uygulanan eğitimin, annelerin 
eğitim uzmanlarıyla çalışırken gerekli etkili iletişim 
becerilerini öğrenmeleri üzerinde etkili olduğu belir
lenmiştir. Ancak, bu araştırmada, deneklerin edin
dikleri etkili iletişim becerilerini gerçek danışma or
tamlarına ne olçude genelleyebildikleri incelenme
miştir. Ayrıca, Kohr ve arkadaşlarının kullandıkları 
öğretim materyalleri (örneğin, video ve dramatızas-
yon) hazırlanması ve yaygın olarak kullanılması zor 
öğeler içermektedir Dolayısıyla, bu araştırma, Kohr 
ve arkadaşlarının araştırmasında etkililiği gösterilen 
öğretim surecini yalınlaştırmak ve annelere kazandı
rılan etkili iletişim becerilerinin gerçek danışma or
tamlarında ne olçude kullanılabildiğim belirlemek 

amacıyla planlanmıştır. 

Araştırmanın genel amacı, gelişimsel yetersizli
ği olan çocuk annelerine sağlanan, çocuklarının 
davranış ya da öğrenme sorunları için bir eğitim uz
manıyla ilk kez görüşürken sahip olmaları gereken 
etkili iletişim becerilerinin öğretimi uygulamasının 
etkililiğini belirlemektir. 

Bu genel amaç doğrultusunda araştırmanın uç 
alt amacı vardır: 

I Araştırmaya katılan annelerden her birinin, ka
tıldıkları etkili iletişim becerileri öğretimi çalışma
sından sonra, çocuklarıyla yaşadıkları sorunu ortaya 
koymada, bu sorunun çözümüne yönelik öneriler ge
liştirmede ve uzmanla yaptıkları görüşmeyi sona er
dirmede yer alan becerileri edinim düzeyleri nedıı' 

a Annelere uygulanan öğretim, anneleıın çoctıkla-
ııyla yaşadıkları soıunıı oıtaya koyma beceııle-
ı ını edinim düzeyleri üzerinde ne derece etkili
dir' 

b Annelere uygulanan öğretim, anneleı m çocukla-
ıının soıununa yönelik olaıak uzmanla bitlikte 
çozum oneııleıı geliştirme becerilerim edinim 
düzeyleri uzernde ne derece etkilidir? 

c Annelere uygulanan öğretim, annelerin uzmanla 
yaptıklaı ı goı üşmeyi sonuçlandır ma becet iler mı 
edinim düzeyleri üzerinde ne derece etkilidir; 

II. Etkili iletişim becerileri öğretim uygulamasına 
katılan anneler ile (deney grup), katılmayan anneler 
(kontrol grup) arasında, çocuklarıyla yaşadıkları so
runu ortaya koyma ve bu sorunun çözümüne yönelik 
öneriler geliştirme açısından farklılık var mıdır? 

a Deney grubundaki anneler ile kontrol grubundaki 
anneler, kendi çocuklarının bir davranış ya da 
öğrenme sorunuyla ilgili olarak bir uzmanla ilk 
kez yürüttükleri bir görüşmede, bu sorunu orta
ya koyma açısından farklılaşmakta mıdır7 

b Deney grubundaki anneler ile kontrol grubundaki 
anneler, kendi çocuklarının bir davranış ya da 
öğrenme sorunu ile ilgili olarak bir uzmanla ilk 
kez yürüttükleri bir görüşmede, bu sor una yöne
lik çozum oneııleıı geliştirme açısından farklı
laşmakta mıdır? 

2000 2 (4) 
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III. Annelerin, bu çalışmayla ilgili görüşleri 
(sosyal geçerlik bulguları) nelerdir? 

YÖNTEM 

Denekler 

Araştırmaya, Anadolu Üniversitesi Engelliler 
Araştırma Enstıtusu'ne, Eğitim Fakültesi Özel Eği
tim Bolumu Zıhın Engelliler Anabılım Dalı Uygula
ma Bırımı'ne ve Engelliler Entegre Yüksekokulu 
Zıhın Engelliler Programı'na başvuruda bulunan ai
leler arasından, araştırma için belirlenen önkoşul 
özelliklen gösteren 12 anne seçilmiştir 

Annelerde aranan önkoşul özellikler şöyledir: 

1 Etkililiği araştırılan etkili iletişim becerilerinin 
öğretimi materyallerini anlayabilmeleri ve kulla
nabilmeleri için, en az lise mezunu olmaları, 

2 Araştırmacı ile geçmişte çocuklarının öğrenme ya 
da davranış sorunlarıyla ilişkili herhangi bir ça
lışma yapmamış olmaları; 

3 Araştırmacı tarafından hazırlanan etkili iletişim 
becerilerinin öğretimi çalışmalarına katılmaya 
istekli olmaları 

Araştırmaya katılan onıkı annenin altısı yansız 
atama yoluyla deney grubu olarak belirlenmiştir 
Diğer altısı ise kontrol grubu olarak araştırmaya ka
tılmıştır Araştırmanın deney grubunu oluşturan an
nelere, etkili iletişim becerilerinin öğretimi uygula
ması yapılmıştır Kontrol grubunu oluşturan annele
re ise araştırma suresince öğretim uygulaması yapıl
mamış, yalnızca son test uygulanmıştır. 

Öğretim Materyalleri 

Hedef Davranışların Belirlenmesi 

Ailelerin uzmanlarla çalışırken sahip olmaları 
gereken etkili iletişim becerileri Kohr ve arkadaşla
rı (1988) tarafından yapılan bir araştırmada belırlen 
mıştır Bu araştırmada ise Kohr ve arkadaşlarının 
yaptığı araştırmada belirlenmiş olan beceriler, araş
tırmacı tarafından, Türk ailelerinin özelliklen dik
kate alınarak Türkçe'ye uyarlanmıştır. Ayrıca, aile
lerle çalışan uzmanların ve sınıf öğretmenlerinin go-
ruşlen dikkate alınarak yem beceriler de eklenmiş

tir. Sonuç olarak, 15 uygun etkili iletişim becerisi 
belirlenmiştir ve bu becenler uç davranışta toplan
mıştır Bu davranışlar, sorunun belirlenmesi, çozum 
onerılennın geliştirilmesi ve görüşmenin sonuçlan-
dırılmasıdır Her bir davranışı oluşturan beceriler 
aşağıda yer almaktadır. 

Sorunun Belirlenmesi 

1. Anne, uzmanla görüşmeye istekli olduğunu ve 
görüşmeler sırasında eğitim uzmanına yardımcı 
olacağını ifade eder. 

2 Anne, çocuğuyla ilgili uzmana başvurma nedeni
ni ifade eder 

3. Anne, çocuğunun özgeçmişi hakkında (tanılanma 
sureci, kimlik bilgilen, geçmişte aldığı eğitim 
vb ) uzmana bilgi sunar. 

4 Anne, uzmanın gereksinim alanlarını belirleyebil
mesi için, çocuğunun gunluk yaşam içerisindeki 
davranışlarını uzmana ifade eder. 

5. Anne, uzmana çalışmadan beklentilerini ifade 
eder. 

Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi 

1. Anne, çalışmadan beklenülen doğrultusunda uz
mandan açıklama yapmasını ister. 

2. Anne, yapılan açıklamalar doğrultusunda sorunu
nun çözümüne yönelik olası önerilen üretmeye 
katkıda bulunur. 

3 Anne, sorunun çözümüne yönelik olası onenlerle 
ilgili uzmandan bilgi ister. 

4. Anne, sıralanan her bir onennın avantaj ve deza
vantajlarını uzmanın açıklamasını ister. 

5 Anne, önerilen, içinde yaşadığı ortamın koşulla
rını da düşünerek uzmanla birlikte öncelik şua
sına dizer. 

Görüşmeyi Sonuçlandırma 

1. Anne, uzman ile belli alanlarda goruş birliğinde 
olup olmadığını ifade eder. 

2 Eğer goruş ayrılığı varsa, anne uzmanının görüşü
ne neden katılmadığını anlatır, ya da, goruş ay
rılığı yaşanan konuda yanılmışsa, bunu kabul 
eder. 
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3. Anne, görüşmenin bu aşamasına kadar uzmanın 
yaptığı açıklamaların ve önerilerin hangilerini 
anladığını (ya da anlamadığını) ifade eder, ge-
ıektiğinde bazı açıklamaların tekrarını ister. 

4. Anne, uzmanın yanından ayrılmadan önce, tartı
şılan konuyla ilişkili sorular sorar ya da sorusu 
olmadığını söyler. 

5. Anne, uzmanın yaptığı tum açıklamaları, sundu
ğu önerilen, sorduğu sorulara verdiği yanıtları 
özetleyerek uzmanın yanından ayrılır. 

Yazılı Bilgilendirme Materyali 

Yazılı Bilgilendirme Materyalı'nde sorunun be-
lıılcnmesı, çozum önerilerinin geliştirilmesi ve gö
rüşmenin sonuçlandırılması davranışlarını oluşturan 
becerilerin tanımları, onemı ve etkili iletişim açısın
dan neye hizmet ettikleri belirlenmiştir. Ayrıca, her 
bir becerinin uzman ve aile tarafından etkili şekilde 
kullanımının kısa örneklen sunulmuştur. 

Karşılıklı Konuşma Örnekleri Materyali 

Bu materyalde de her bir becerinin olumlu ve 
olumsuz konuşma örneklen yer almaktadır. 

Konuşma örneklen annelere sunulmak üzere 
20X12 cm. boyutlarında kartlara yazılmıştır. Kan
lardaki ba/ı konuşma örneklen, aile ve uzmanın 
karşılıklı konuşmalarından oluşmuştur Bazı kartlar
da ise sadece olumlu ve olumsuz konuşma örnekle
rine yer verilmiştir 

Araştırma Modeli 

Araştırma ıkı bolümden oluşmaktadır Bınncı 
bolümde tek-deneklı araştırma modellerinden dav
ranışlar arası yoklama evrelı çoklu yoklama modeli 
kullanılmıştır ikinci bolümde ise bir deney ve bir 
kontıol grubundan oluşan grup deneysel araştırma 
modeli kullanılmıştır 

Davranışlar Arası Yoklama Evreli Çoklu Yoklama 
Modeli 

Araştırmanın birinci bölümünde kullanılan dav
ranışlar arası yoklama evrelı çoklu yoklama mode
linde, birbirinden bağımsız ancak benzer özellikte 
en az ıkı davranış üzerinde çalışılır. Bağımsızlık, bir 
davıanışa yapılan uygulamanın, dığeı davranışın 
edinimini etkılememesıdır; benzerlik ise, tum dav

ranışların aynı uygulamalarla öğretilebilecek özel
likte olmasıdır. Uç davranıştan oluşan bir modelde, 
öncelikle tum davranışlarda eşzamanlı olarak başla
ma düzeyi vensı toplanır. Başlama düzeyi verilen 
kararlılık gösterdikten sonra, binncı davranışta uy
gulamaya başlanır. Bınncı davranışta uygulamada 
olçut karşılanınca, tum davranışlarda yoklama evıe-
sıne yer verilerek, uç oturum ust üste veri toplanır 
Yoklama evresinden sonra, ikinci davranışta uygu
lamaya başlanır, ikinci davranışta uygulamada olçut 
karşılanınca tekrar tum davranışlarda yoklama evre
sine yer venlır. Bu işlemler tum davranışlar için yi
nelenir (Kırcaalı-Iftar ve Tekin, 1987). 

Deney ve Kontrol Gruplu Deneysel Araştırma 
Modeli 

Araştırmanın ikinci alt amacına hizmet eden 
model ise, bir deney ve bir kontrol grubundan olu
şan grup deneysel araştırma modelidir. Deney gru
bundaki ailelerle etkili iletişim becerilerinin öğreti
mi uygulaması tamamlandıktan sonra, araştırmanın 
ikinci bolumu başlatılmıştır. Araştırmanın bu bölü
münde ıkı ayrı eğitim uzmanı yer almıştır ve her uz
man deney grubundan uç, kontrol grubundan uç ol
mak üzere altı anne ile görüşmüştür. 

Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları 

Deneklerin Etkili İletişim Davranışlarını Yerine 
Getirme Düzeylerinin Belirlenmesi 

Araştırmanın tek-deneklı deneysel araştırmadan 
oluşan bınncı bölümünde, annelerin uç etkili ileti
şim davranışını yenne getirme düzeylerini belirle
mek amacıyla, her davranış için farklı veri toplama 
araçları kullanılmıştır. Bu veri toplama araçları şöy
ledir: 

3. Sorunun Belirlenmesi Ölçü Aracı 

4 Çozum Onerılennin Gelıştınlmesı Olcu Aracı 

5. Görüşmenin Sonuçlandırılması Olcu Aracı 

Araştırmanın bağımlı değişkenini oluşturan her 
bir davranış beş beceriden oluşmaktadır. Ven topla
ma araçları, sorunun belirlenmesi, çozum önerileri
nin geliştirilmesi ve görüşmenin sonuçlandırılması 
davranışlarını oluşturan becenlen ölçebilecek nite
likte çoktan seçmeli sorular şeklinde duzenlenmıştıı 
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ve her veri toplama oturumunda her davranışı ölçen 
beş çoktan seçmeli soru yer almıştır 

Annelerin Bir Eğitim Uzmanıyla İlk Kez Görü
şürken Sahip Olmaları Gereken Etkili İletişim 
Davranışlarını Yerine Getirme Düzeylerinin Belir
lenmesi 

Araştırmanın bir deney ve bir kontrol gruplu 
grup deneysel araştırmasından oluşan ikinci bölü
münde ise, annelerin etkili iletişim becerilerini kul
lanma düzeylerini belirlemek amacıyla "Annelenn 
Bir Eğitim Uzmanıyla ilk Kez Görüşürken Sahip 
Olmaları Gereken Etkili iletişim Becerilerini Değer
lendirme Ölçeği" kullanılmıştır Bu araç, araştırma
cı tarafından daha önce hazırlanmış olan etkili ileti
şim becerileri ölçeğinde yer alan "sorunun belirlen
mesi" ve "çozum önerilerinin geliştirilmesi" davra
nışları ile bu davranışları oluşturan becerilerden 
oluşmuştur Araç gerçek bir danışma ortamında bir 
uzmanla ilk kez görüşmeye gelen annenin çocuğu
nun öğrenme ya da davranış sorunlarını ifade etme 
ve bu sorunlara yönelik uzmanla birlikte çozum 
önerilen geliştirme davranışlarını ölçmeye yönelik 
hazırlanmıştır Bu amaçla, ilk ıkı etkili iletişim dav
ranışını oluşturan beceriler soru maddesine donuş 
turulmuştur Her ıkı etkili iletişim davranışını içeren 
olcu aracının puanlanması dortlu derecelendirme öl
çeği ile yapılmıştır Derecelendirme ölçeğinin mad
deleri ve her bir maddenin puanı şöyledir 

0 Hiç 

l- Biraz 

2 Buyuk olçude 

3. Tümüyle 

Annenin on beceriden toplam otuz puan alması 
etkili iletişim becerilerini tam anlamıyla yerine ge
tirdiğini göstermektedir. 

Deney Sureci 

Davranışlar Arası Yoklama Evreli Çoklu Yoklama 
Modeli Deney Süreci 

Araştırmanın birinci bolumu deney sureci başla
ma düzeyi verilerinin toplanması, öğretim materyal
lerinin uygulanması ve yoklama evrelerini kapsa
maktadır. 

Başlama Düzeyi Evresi 

Bu araştırmanın başlama düzeyi verilen, araştır
macı tarafından hazırlanan veri toplama araçları ile 
bireysel oturumlarda toplanmıştır Araştırmada uç 
davranışa ilişkin başlama düzeyi verilen eşzamanlı 
olarak toplanmıştır, ilk başlama düzeyi oturumunda, 
annelere uç etkili iletişim davranışına ilişkin veıı 
toplama aracı verilmiştir Her bir etkili iletişim dav
ranışı toplam beş beceriden oluştuğu için, veri top
lama aracında 15 çoktan seçmeli soru yer almıştıı 
Annelerden soruları okuyarak uygun olan yanıtı ışa 
retlemelerı istenmiştir. Her bir başlama düzeyi otu
rumunda annelere farklı soru grubundan oluşan ve 
rı toplama aracı sunulmuştur. Her bir davranışa iliş
kin doğru yanıtlanan soru sayıları toplanarak o dav
ranış için başlama düzeyi venlerı olarak grafiğe iş 
lenmıştır. Bınncı, ikinci ve uçuncu davranışta başla
ma düzeyi evresinde en az ard arda uç kararlı nokta 
elde edildiğinde, birinci davranışın öğretimi uygula
masına geçilmiştir 

Uygulama Evresi 

Birinci, ikinci ve uçuncu davranışın başlama dü
zeyi verilerinde kararlı nokta elde edildikten sonra 
birinci davranışa ilişkin öğretim uygulamasına bı 
reysel olarak düzenlenen oturumlarla başlanmıştır 
Öğretim uygulamasının başlangıcında, sorunun be
lirlenmesi davranışına yönelik hazırlanan "Ya/ılı 
Bilgilendirme Materyali" annelere evde okunması 
için verilmiştir. "Yazılı Bilgilendirme Materyali" nı 
evde okuyup gelen anneye birinci davranışa ilişkin 
veri toplama aracı oturumun başlangıcında uygulan 
mıştır Bu değerlendirmeyle elde edilen venler uy
gulama evresinin birinci oturumunun verilerini 
oluşturmuştur Aynı gun, ven toplama aracının uy 
gulamasından beş dakika sonra yer alan ikinci otu
rumda, annelere evde okumaları için verilen birinci 
davranışa yönelik "Yazılı Bilgilendirme Materyali" 
uzmanla birlikte okunmuş ve tartışılmıştır "Yazılı 
Bilgilendirme Materyali" uzmanla birlikte okun
duktan sonra, birinci davranışın ilk uç becensını an 
nelere kazandırmaya yönelik "Karşılıklı Konuşma 
Materyalı"nın öğretim uygulaması yapılmıştır Ma 
teryalın öğretimi bittikten sonra annelere dınlenme-
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lerı için 15 dakika sure verilmiş ve oturum sonunda 
uygulama evresinin ikinci oturumunun verilen top
lanmıştır Bir gun sonra yer alan uçuncu oturumda 
ise daha önce öğretimi yapılan ilk uç beceri özetlen
miş, dördüncü ve beşinci becerinin öğretimi yapıl
mıştır Bu oturumda da öğretim sona erdikten sonra 
annelere dinlenmeleri için 15 dakikalık sure veril
miş ve hemen ardından uygulama evresinin uçuncu 
oturumunun verilen toplanmıştır Birinci yoklama 
evresinden sonra, ikmcı davranışın öğretimine ge 
çılmıştır ikinci ve uçuncu davranışlar için de benzer 
süreç izlenmiştir 

Deney ve Kontrol Gruplu Deneysel Araştırma 
Sureci 

Araştırmanın birinci bölümünde deney grubun 
dakı annelere uç etkili iletişim davranışının kazandı
rılmasına yönelik öğretim uygulaması tamamlan 
diktan sonra, araştırmanın ikinci bolumu başlamış
tır Deney grubundaki annelerle araştırmanın öğre
tim uygulaması tamamlandıktan sonra, hem deney 
hem de kontrol grubundaki anneler, araştırmacının 
dışında bir eğitim uzmanıyla, çocuklarının öğrenme 
ya da davranış sorunlarıyla ilgili olarak yaklaşık bir 
saat sureyle görüşmüşlerdir Annelerin görüşmeyi 
gerçekleştireceği eğitim uzmanları ise araştırmacı 
tarafından belirlenmiştir ve anneler yansız atamayla 
ıkı eğitim uzmanından birine gönderilmişlerdir 
Araştırmanın deney ve kontrol grubundaki anneler
den görüşme öncesinde, çocuklarının öğrenme ya 
da davranış sorunlarıyla ilgili bir görüşme yapmala-
ıı istenmiştir Görüşmeyi gerçekleştirecek uzmanlar 
ise görüşme öncesinde gerek sozlu gerekse yazılı 
olarak bilgilendirilmişlerdir Uzmanlar, araştırmaya 
katılan deney ve kontrol grubundaki annelerin etki
li iletişim davranışlarını, çocuklarının öğrenme ya 
da davranış sorunlarını ifade ederken ne düzeyde 
kullandıklarını olcu aracıyla değerlendirmişlerdir 

Verilerin Analizi 

Davı anışlar Arası Yoklama Evrelı Çoklu Yoklama 
Modeli 

Tek-deneklı araştırma modellerinden yoklama 
evrelı çoklu yoklama modeline göre çizilen grafik 

lerde, başlama düzeyi, uygulama ve yoklama evıc 
len yer almaktadır 

Uygulama Güvenirliği 

Uygulama güvenirliği, uygulamacının öğretim 
materyallerini planladığı şekilde uygulayıp uygula
madığını değerlendiren güvenirlik hesaplamasıdır 
Bu çalışmada deney grubunu oluşturan annelere et 
kılı iletişim davranışlannı kazandırmada, "Yazılı 
Bilgilendirme" ve "Karşılıklı Konuşma Örneklen" 
materyallennın uygulamacı tarafından güvenilir bi
çimde kullanılıp kullanılmadığını belirleyebilmek 
üzere uygulama güvenirliği venlen toplanarak gü
venirlik analizi yapılmıştır Bu amaçla, her anne ile 
yapılan uygulama oturumları videoya kaydedilmiş 
tır Uygulama güvenirliği venlen, araştırmacı tara
fından hazırlanan Yazılı Bilgilendirme ve Karşılıklı 
Konuşma Örneklen Materyali Uygulama Guvenırlı 
ğı Veri Formlarıyla toplanmıştır Araştırmanın uy 
gulama güvenirliği venlen özel eğitim alanında ça
lışan bir uzman tarafından toplanmıştır Özel eğitim 
uzmanı videodan yansız atama yoluyla belirlenen 
12 oturumu izlemiştir Uzman kendisine verilen 
"Uygulama Güvenirliği Veri Toplama Aracf'nda yeı 
alan davranışların, uygulamacı tarafından öğretim 
sırasında yerine getirilenlerini işaretlemiştir Daha 
sonra her bir oturumda uygulamacının yerine getir
diği davranışlar sayılarak, ven toplama aracında yer 
alan tum davranışların sayısına bölünmüş ve yüzle 
çarpılmıştır Uygulama güvenirliği verilerinin so
nuçları, yazılı bilgilendirme materyalinin uygulanı 
şında %91 6, karşılıklı konuşma örneklen materya 
linin uygulanmasından ise %100 bulunmuştur 

Deney ve Kontrol Gruplu Deneysel Araştırma 
Modeli 

Deney grubundaki annelerle kontrol grubundaki 
annelerin, gerçek bir danışma ortamında etkili ileti
şim becenlennın kullanım düzeyleri belirlendikten 
sonra gruplar arasında farklılık olup olmadığını be
lirlemek amacıyla, istatistiksel yöntemlerden ba
ğımsız gruplar için t testi kullanılmıştır Olcu aracı 
nın gözlemciler arası güvenirlik katsayısı %99 ola
rak bulunmuştur 
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Sosyal Geçerlik 

Sosyal geçerlik, araştırmada annelere kazandı
rılmak istenen etkili iletişim davranışlarının önemi
ne ve işlevselliğine, etkili iletişim davranışlarının 
öğretiminde kullanılan öğretim materyallerinin bu 
davranışların öğretimi için uygun olup olmadığına 
ve bu davranışları öğrenmenin anneler için ne dere
ce önemli olduğuna ilişkin denek görüşlerini içer
mektedir Bu amaçla araştırmanın deney grubunu 
oluşturan annelere araştırmacı tarafından hazırlanan 
"Sosyal Geçerlik Ölçeği" uygulanmıştır 

BULGULAR VE YORUM 

Deneklerin Etkili iletişim Davranışlarını Edinim 
Düzeylerine ilişkin Bulgular 

Araştırmanın birinci bölümünde, uygulamaya 
katılan annelerden her birinin, katıldıkları etkili ile
tişim becerileri öğretim uygulamasından önce ve 
sonra, (a) çocuklarıyla yaşadıkları sorunu ortaya 
koyma, (b) bu soruna ilişkin çozum önerilen geliş
tirme ve (c) uzmanla yürüttükleri görüşmeyi sonuç
landırma davranışlarını oluşturan becerileri edinim 
duzeylenne ilişkin bulgular Şekil 1 'de yer almakta 
dır 

Şekil l'dekı grafiklerde yer alan birinci davra
nışta başlama düzeyi evresinde anneler, çocuklarıy
la yaşadıkları sorunu ortaya koyma davranışını oluş 
turan beş beceriyi ortalama 2 3 düzeyinde gerçek
leştirmişlerdir Başlama düzeyi verilerinde uç otu
rumda kararlı nokta elde edildiği için, tum anneler 
de bınncı davranışın öğretim uygulamasına geçil
miştir "Bilgilendirme" ve "Karşılıklı Konuşma Or 
neklerı' materyalinin kullanıldığı uygulama evre 
sinde tum annelerin uç öğretim oturumu sonunda, 
beş beceriyi gerçekleştirdiği görülmüştür Anneler 
uygulama oturumları sonucunda birinci davranışa 
ilişkin olçutu karşıladıkları için, uygulama evresi 
sona erdirilmiş ve ikinci yoklama evresine yer veril
miştir Annelerin ikinci yoklama evresinde sorunu 
ortaya koyma davranışında olçutu karşılar düzeyde, 
diğer davranışlarda ise bınncı yoklama evresindeki 
düzeyleriyle aynı düzeyde oldukları görülmüştür. 

Şekil 1 'deki grafiklerde yer alan ikinci davranış
ta, başlama düzeyi evresinde anneler, çocuklarıyla 
yaşadıkları sorunun çözümüne yönelik oneıı geliş 
tırme davranışını oluşturan beş beceriyi ortalama 
1 2 düzeyinde gerçekleştirmişlerdir Sadece dördün
cü anne bir oturumda uç beceri gerçekleştirmiş, di
ğer ıkı oturumda ise ıkı beceri gerçekleştırmıştıı 
Başlama düzeyi verilerinde uç oturumda kararlı 
nokta elde edildiği ve öğretimden önce yapılan yok
lama evresiyle benzer veriler bulunduğu için, ikinci 
davranışın öğretiminden oluşan uygulama evresine 
geçilmiştir 'Bilgilendirme" ve "Karşılıklı Konuşma 
Örneklen" materyalinin kullanıldığı uygulama ev
resinde annelenn ortalama 4 5 düzeyinde bu davra
nışı gerçekleştirdikten görülmüştür Yalnızca ikinci 
ve uçuncu anne sadece bir oturum uç beceri gerçek 
leştırmış, dördüncü anne ise ıkı oturum uç beceri 
gerçekleştirmiş, uçuncu oturumda ise beş beceriyi 
de gerçekleştirmiştir Anneler uygulama oturumlaı ı 
sonucunda ikinci davranışa ilişkin olçutu karşıladık 
lan için uygulama evresi sona erdirilmiş ve uçuncu 
yoklama evresine yer venlmıştır Bu yoklama evre 
sinde de kazanılmış olan ilk ıkı davranışın surduğu 
uçuncu davranışın ise ilk ıkı yoklama evresine ben 
zer düzeyde olduğu görülmüştür 

Şekil l'dekı grafiklerde yer alan uçuncu davı a 
nışta, başlama düzeyi evresinde anneler, uzmanla 
yapılan görüşmeyi sonuçlandırma davranışını oluş 
turan beş beceriyi ortalama 2 3 düzeyinde gerçek 
leştırmışlerdır ikinci ve uçuncu yoklama evrelerin 
de de bu durum değişmemiştir Uzmanla yapılan go 
ruşmeyı sonuçlandırma öğretiminden oluşan uygu 
lama evresinde anneler ortalama 4 5 düzeyinde be 
cerılerı gerçekleştirmişlerdir Anneler ' Bilgilendir 
me" ve "Karşılıklı Konuşma Örneklen ' materyali 
nın kullanıldığı uygulama oturumları sonucunda 
uçuncu davranışa ilişkin olçutu karşıladıklarında, 
uygulama evresi sona erdınlmış ve dördüncü yokla 
ma evresine yer venlmıştır Annelerin dördüncü 
yoklama evresinde, tum davranışlardakı becerıleıı 
olçutu karşılar şekilde gerçekleştirdikleri görülmüş 
tur. 
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Şekil 3.1. Birinci annenin sorunun belirlenmesi, çozum önerilerinin 
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Şekil 3.3. Uçuncu annenin sorunun belıılenmesı, çozum önerilen 
nın geliştirilmesi ve görüşmenin sonuçlandırılması dav 
Tanışlarına ilişkin yoklama ve uygulama verilen 

Şekil 3.4. Dördüncü annenin sorunun belirlenmesi, çozum önerileri
nin geliştirilmesi ve görüşmenin sonuçlandırılması davra
nışlarına ilişkin yoklama ve uygulama verilen 
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Şekil 3.5. Besinci annenin sorunun belirlenmesi, çozum önerilerinin 
geliştirilmesi ve görülmenin sonuçlandırılması davranış
larına ilişkin yoklama ve uygulama verilen 
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Şekil 3.6. Altıncı annenin sorunun belirlenmesi, çozum oneıılerının 
geliştirilmesi ve görüşmenin sonuçlandııılması davı artış
larına ilişkin yoklama ve uygulama verilen 

Deney ve Kontrol Grubundaki Annelerin Gerçek 
Bir Danışma Ortamında Etkili İletişim Becerileri
ni Kullanım Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci bölümünde deney ve kontrol 
gruplarındaki annelerin, gerçek bir danışma orta
mında kendi çocuklarının öğrenme ya da davranış 
sorunlarıyla ilişkili olarak sorunun belirlenmesi ve 
çözüm önerilerinin geliştirilmesi davranışlarını ye
rine getirme düzeyleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştır
ma için bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. De

ney ve kontrol grubundan birinci etkili iletişim dav
ranışına ilişkin elde edilen bulgular Tablo 1 'de, ikin
ci davranışa ilişkin elde edilen bulgular ise Tablo 
2'de yer almaktadır. 

Yapılan t testi analizinde deney ve kontrol grup
ları arasında "sorunun belirlenmesi" davranışı açı
sından [t= 4.93, p<.00] ve "sorunun çözümüne yö
nelik öneri geliştirme" davranışı açısından [t=5.73. 
p<.00] deney grubu lehine anlamlı farklılıklar bu
lunmuştur. 

Tablo 1: Yaşanan Sorunu Ortaya Koyma Davranışına İlişkin Veriler 

Grup Denek 
Sayısı 

SS Sd 

Deney 
Kontrol 

6 
6 

12.33 
1.50 

5.125 
1.643 

4.93 10 .00 
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Grup Denek 
Sayısı 

X ss Sd 

Deney 
Kontrol 

6 
6 

11.33 
0 33 

4.676 
0.516 

5.73 00 

Tablo 2: Sorunun Çözümüne Yönelik Onerı Geliştirme Davranışına ilişkin Veriler 

Bu bulgular, edinilen "sorunun belirlenmesi" ve 
"sorunun çözümüne yönelik önerilerin geliştirilme
si" davranışlarının, gerçek danışma ortamlarında 
kullanılabildiğini göstermiştir 

Sosyal Geçerlik 

Annelenn tumu, etkili iletişim becerilerinin öğ
retimine yönelik bir çalışmaya katıldıkları için 
memnun olduklarını, istedikleri eğitimi aldıklarını, 
bir anne dışında, çocuklarının öğrenme ya da davra
nış sorunlarıyla ilişkili olarak bir eğitim uzmanıyla 
yapacakları ilk görüşmede gereksinimlerinin karşı
lanacağını belirtmişlerdir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın bınncı bölümünün sonunda elde 
edilen bulgular, uygulamaya katılan annelerden her 
birinin, katıldıkları etkili iletişim becerileri öğretim 
uygulamasından sonra, çocuklarıyla yaşadıkları so
runu ortaya koyma, çozum onenlerı geliştirme ve 
görüşmenin sonuçlandırılması davranışlarını oluştu
ran becerileri edinim düzeylerinde artışlar olduğunu 
göstermektedir 

Araştırmanın ikinci bölümünün sonuçları ise, 
deney grubunu oluşturan annelerin, kontrol grubunu 
oluşturan annelerden, gerçek bir danışma ortamında 
kendi çocuklarının öğrenme ya da davranış sorunla
rıyla ilişkili olarak, sorunun belirlenmesi ve çozum 
önerilerinin geliştirilmesi davranışlarını yerine ge
tirme açısından önemli derecede farklılaştıklarını 
göstermiştir 

Araştırmanın birinci bölümünün bulguları, etkili 
iletişim becerilerinin öğretiminin gerçekleştirildiği 
diğer bir araştırmanın (Kohr ve ark , 1988) bulgula

rıyla tutarlılık göstermiştir. Her ıkı çalışmaya da ge
lişimsel yetersizliği olan çocuk anneleri katılmıştır. 
Kohr ve arkadaşları lisans ve lisans ustu düzeyde 
eğitime sahip annelerle çalışmışken, bu çalışmada 
annelenn eğitim düzeyleriyle ilgili önkoşul "en az 
lise mezunu" olarak belirlenmiştir Böylece, Kohr 
ve arkadaşlarının lisans ve lisans ustu eğitime sahip 
annelerle etkili olduğunu gösterdiği uygulamaların 
benzerlerinin, lise düzeyinde eğitime sahip anneler
le de kullanılabileceği gösterilmiştir. 

Her ıkı çalışmada da öncelikle ailelerin uzman
larla çalışırken sahip olmaları gereken etkili iletişim 
becerileri belirlenmiştir. Belirlenen beceriler her ıkı 
çalışmada da önceden belirlenen danışma kurulu 
üyelerine gönderilmiştir. Kohr ve arkadaşlarının 
(1988) yaptığı çalışmada, sekiz kişiden oluşan da
nışma kurulu uyelen iletişim bilimleri, psikoloji ve 
özel eğitim alanında çalışan uzmanlardan oluşmuş
tur Bu çalışmada ise danışma kurulu üyeleri özel 
eğitim alanında olup da ailelerle çalışan altı özel 
eğitim uzmanından oluşmuştur Her ıkı çalışmada 
da uzmanlar belirlenen becerileri dortlu derecelen
dirme ölçeği ile değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada 
Kohr ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada belirlen
miş olan etkili iletişim becerileri, Türk ailelerin 
özelliklen dikkate alınarak Türkçe'ye uyarlanmıştır 
Ayrıca, ailelerle çalışan sınıf öğretmenlerinin ve uz
manların görüşleri de alınmıştır 

Kohr ve arkadaşlarının (1988) yaptığı çalışma, 
özel eğitim alanında ekip çalışması örneğini göster
mektedir. Bu nedenle çalışmada kullanılan öğretim 
materyalleri oldukça kapsamlı hazırlanmıştır Çalış
ma sosyal çalışma, özel eğitim, tıp, eğitim bilimleri 
ve psikoloji alanlarında çalışan beş uzman tarafın
dan planlanmıştır. Bu çalışma ise bir özel eğitim uz-
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manı tarafından planlanmıştır Uygulama aşamasını 
ise uç özel eğitim uzmanı yürütmüştür Her ıkı araş
tırmada da, hazırlanan öğretim materyallerinin içe
rikleri benzerlik göstermekle birlikte, kullanımları 
oldukça farklıdır Kohr ve arkadaşlarının yaptığı ça
lışmada öğretim materyalleri, (a) yazılı bilgilendir
meden, (b) her bir becerinin olumlu ve olumsuz ör
neğinden oluşan videodan, (c) davranış örneklerinin 
aileler tarafından dramatızasyonundan oluşmuştur 
Bu çalışmada ise (a) yazılı bilgilendirme ve (b) kar
şılıklı konuşma örneklen materyalleri kullanılmıştır 
Kohr ve arkadaşlarının hazırladıkları öğretim mater 
yallennın (örneğin, video ve dramatızasyon) hazır
lanması ve yaygın olarak kullanımı zor öğeler içer
mektedir Dolayısıyla, bu çalışmada yer alan oğre 
tim materyallerinin hazırlanması ve kullanımı daha 
kolaydır 

Kohr ve arkadaşlarının (1988) çalışmasında ve 
bu çalışmada, tek-deneklı araştırma yöntemlerinin 
kullanılması her ıkı araştırmaya da bir takım avantaj
lar getirmiştir Bu avantajları sıraladığımızda (a) an
nelerin öğretim öncesi, sırası ve sonrasındaki perfor
manslarının belirlenmesine olanak sağlamıştır, (b) 
araştırmaya katılan annelerin bireysel olarak göster 
diklen performansların gösterilmesine hizmet etmiş
tir Kohr ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, tek-de
neklı araştırma modellerinden denekler arası çoklu 
başlama modeli kullanılmıştır Bu çalışmada ise tek-
deneklı araştırma modellerinden becenler arası yok
lama evrelı çoklu yoklama modeli kullanılmıştır De
nekler arası çoklu başlama modelinin kullanılması 
sure açısından çalışmaya dezavantaj getirmiştir Her 
bir anne ile altı öğretim oturumu yapılmıştır Öğre
tim oturumlarının suresi ise haftada ıkı gun ikişer sa
at olarak planlanmıştır. Bu çalışmada ise becenler 
arası yoklama evrelı çoklu başlama modelinin kulla
nılması, her bir denekle aynı anda çalışmaya başla
yabilme olanağı vermiştir Ayrıca, Kohr ve arkadaş
larının çalışmasında öğretim oturumları yaklaşık ıkı 
saat, bu araştırmada ise yaklaşık 45 dakika olmuştur 
Öğretim oturumlarının diğer çalışmaya göre kısa ol
ması da bir avantaj olarak düşünülebilir 

Her ıkı çalışmada yer alan olcu araçları oldukça 

farklıdır Kohr ve arkadaşlarının (1988) çalışmasın
da kullanılan olcu araçları (a) kısa yazılı sınavlar, 
(b) videoya dayalı değerlendirme, (c) ailenin katıl 
dığı dramatize etkınlıklennı uzmanın izleyerek aile 
nın gösterdiği performansı işaretlemesi, şeklinde 
hazırlanmıştır Bu çalışmada ise, daha pratik ve gü
venilir veriler elde etmek amacıyla, çoktan seçmeli 
sorular kullanılmıştır 

Yukarıda belirtildiği gibi, her ıkı çalışma da aıle-
uzman etkileşiminde ilk olma özelliğini göstermek 
tedır Literatür, aile uzman etkileşimini olumlu yön
de geliştirecek çalışmalara duyulan gereksinimi be
lirtmektedir (Bennett, 1982) Dolayısıyla, bu çalış
malarda, etkili iletişim becerılennın öğretimi sonra
sında annelenn gösterdikleri performanslarda önem
li artışlar olması, etkili iletişim becenlennın annele
re öğretiminin olanaklı olduğunu göstermektedir 

Araştırmanın ikinci bölümünde Kohr ve 
arkadaşlarının (1988) araştırmasında yer almayan 
bir boyuta yer venlerek, edinilen etkili iletişim be
cenlennın gerçek ortamlara ne derece yansıdığı in
celenmiştir Kohr ve arkadaşlarının araştırması, de
neklerin edindikleri etkili iletişim becerilerini ger 
çek danışma ortamlanna ne olçude genelleyebıldık-
lennı incelememiştir Yalnızca, yansız atama yoluy 
la belirlenen ıkı annenin öğretim öncesi ve öğretim 
sonrası videoları danışma kurulunu oluşturan uz
manlar tarafından izlenerek, öğretim öncesi ve öğre
tim sonrası performansları değerlendınlmıştır Bu 
bulgular, uygulamanın etkililiğine bir destek oluş
turmuştur ancak bu sonuçlar neden-sonuç ilişkisi 
sağlamamıştır Bu çalışmanın bir deney ve bir kont
rol grubundan oluşan ikinci bölümünde ise, tam bir 
deneysel kontrolün sağlanması, araştırma sonuçları
nı neden-sonuç ilişkisine götürmektedir Araştırma
nın kontrol grubuna katılan anneler, gerçek bir da
nışma ortamında etkili iletişim becenlennın pek ço
ğunu yerine getirememişlerdir Deney grubunu 
oluşturan annelenn ise, etkili iletişim becerilerinin 
buyuk bir çoğunluğunu yerine getırdıklen görül
müştür Deney grubundaki annelerin gösterdikleri 
bu performans, yapılan öğretim sonucunda annele
rin gerçek bir danışma ortamında kendi çocuklarının 
öğrenme ya da davranış sorunlarını ifade ederken 
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etkili iletişim becerilerini ustalıkla kullanabildikle
rini göstermektedir. 

Her iki araştırmada da sosyal geçerlik çalışması
na yer verilmiştir Çalışmaların sosyal geçerliğini 
belirlemek için hazırlanan olcu araçları hemen he
men aynı maddeleri içermekle birlikte, bu çalışma
da açık uçlu sorulara da yer verilmiştir. Açık uçlu 
sorularla ailelerin çalışmayla ilişkili görüşlerini da
ha ayrıntılı ifade ettikleri görülmüştür. 

Bu araştırmanın bulguları, aşağıda yer alan sınır
lılıklar çerçevesinde değerlendirilmelidir: 

1. Araştırmanın deneklerinde bulunması gereken 
önkoşul özelliklere bakıldığında, annelerin en az 
lise mezunları arasından seçildikleri görülmek
tedir. Annelerin eğitim düzeylerinin yüksek ol
ması, etkili iletişim becerilerinin öğrenilmesini 
olumlu yönde etkilemiş olabilir. 

2 Annelerin yapılan çalışmaya katılmaya istekli 
olmaları, araştırma sonuçlarını olumlu yönde et
kilemiş olabilir 

Özetle ailelerin eğitim uzmanlarına danışırken 
sahip olmaları gereken etkili iletişim davranışlarının 
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