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GIRIŞ 

Toplumun ayrılmaz bir parçası olan 
bireyin yaratma gucu ve yeteneklerini toplum 
yararına yöneltmek, kullanmak ve venmN 
kılmak buyuk olçude bireylerin sağlıklı yetişti
rilmesine ve iyi eğitil mel en ne bağlıdır 
Günümüzde çağdaş eğitim, bireylere gereksi
nimleri doğrultusunda hizmet sunmak üzere 
bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlan
maya başlanmıştır Dolayısıyla ozel gereksı-
nımlı bireylen topluma kazandırmak amacıyla 
onların mevcut bedensel, zihinsel ve sosyal 
becerilerini geliştirecek şekilde eğitim gereksı 
nımlennın karşılanması önem kazanmıştır 

Zıhın engelli (ZE> çocukların eğilim 
amaçları ve çocuğa kazandırılacak beceriler, 
eğitim gereksinimleri yönüyle bazı farklılıklar 
göstermektedir Bu nedenle normal eğitim 
düzenlemelerinde bazı değişikliklerin ve ek 
' nızmeuerın sağlanması gereKmekie TtaıpeK, 

1992), çocuğa kendisinin yeterli hale gelmesine 
yardımcı olacak temel bilgi ve becerilerin 
kazandırılmasına öncelik verilmektedir (Enpek, 
1990) Zıhın engelli çocukların eğitsel yerleşti
rilmelerinde, ayrıştırma \e kaynaştırma olarak 
ıkı temel yaklaşım bulunmaktadır Bu yakla 
şımlardan kaynaştırma, özelliklen uygun olan 
engelli çocukların bireysel eğitim programları 
çerçevesinde, normal ve ozel eğitim (idari, 
eğıtırn/oğretım ve destek) personelinin sorumlu

luğu altında, eğitimsel/sosyal ve sure olarak 
norma) yaşıtlarıyla bütünleştirilmesi d ir (Akt 
Sucuoğlu, 1996 b) Bir başka deyişle kaynaş
tırma, gerektiğinde sınıf öğretmeni ve/veya 
engelli öğrenciye destek ozel eğitim hizmetleri 
sağlanması koşulu ile engelli öğrencilerin 
normal eğitim ortamlarında eğitilmesi olarak 
tanımlanmaktadır (Kırcaalı - iftar, 1992) 

Kaynaştırma ile engelli ve engelli 
olmayan çocuklar bırbırlennı değişik yönlerde 
etkileyerek akademik ve sosyal alanlarda geliş
me fırsatı bulabilmekte, aynı zamanda turn 
yaşam sureci içerisinde sosyal hayata uyumu 
kolaylaştırıcı pek çok kazançlar elde etmekte
dirler Bir başka deyişle, kaynaştırma yoluyla 
engeli) çocuklar engelli olmayan çocukları 
gözleme, model alma, işbirliği kurma, paylaşma 
ve karşılıklı iletişim kurabilme fırsatlarından 
yararlanabilmektedirler Ana-babalar ise, çocuk-
l nwn in. .enaeJU ı. .olmayan. .cqcuklada -rtkıLesı jrute -

bulunduklarını ve gelişim gösterdiklerini 
gördükleri zaman çocuktan hakkında daha 
gerçekçi yaklaşımlara sahip olabilmekledirler 
(Lynch ve Sımms, 1988) 

Kaynaştırma uygulamasında engelli 
öğrencilerin akademik ve sosyal kazanımlar elde 
edebilmesi kaynaştırma uygulamalarının başa
rılı olmasına bağlıdır Kaynaştırma uygulama 
sının başarısında, engelli ve engelli olmayan 
öğrenciye, programa, engelli ve engelli olmayan 
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öğrencinin ailesine, okuldaki personele ve özel
likle sınıf öğretmenine ilişkin etmenler önemli 
rol oynamaktadır Engelli öğrencinin özelliklen 
(yaş, cinsiyet, sosyal becen düzeyi, problem 
davranışlarının olup olmaması, vb) kaynaştır
ma uygulamasının başarısında en önemli faktör 
olarak kabul edilmektedir (Uysal, 1995; 
Sucuoğlu, -1996a). Ayrıca, engelli ve engelli 
olmayan öğrencilerin ailelerinin, engelli öğrenci 
ve kaynaştırma hakkındaki bilgilen, engelli 
öğrenci ve kaynaştırmaya karşı tutumları, 
öğretmenle işbirliği yapmaları, kaynaştırma 
yapılacak sınıftaki engelli olmayan oğrencılenn 
engelli öğrenci hakkındaki bilgi, deneyim ve 
tutumları gibi özellikler de kaynaştırmanın 
başarısında etkili olabilmektedir. Bunlardan 
başka okulun fiziksel koşullan, sınıftaki 
öğrenci sayısı, kaynaştırmanın turu ve suresi, 
okuldaki personelin engelli çocuk ve kaynaştır
ma hakkındaki bilgi, deneyim ve tutumları gibi 
özellikler kaynaştırmanın başarısını etkileyebi
lecek diğer etmenlerdir (MEB. 1992, Sucuoğlu, 
1996a) 

Literatür de bakıldığın da, kaynaştırma 
programlarının başarılı olmasında en önemli 
etmenlerden bınnın de tutumlar olduğu görül
mektedir Engelli olmayan oğrencılenn, engelli 
ve engelli olmayan oğrencılenn ana-babalarının, 
okuldaki personelin ve özellikle sınıf öğret
menlerinin engelli öğrenciye ve kaynaştırmaya 
karşı tutumlarının kaynaştırma program!arının 
başarısını etkilediği kabul edilmektedir (MEB, 
1992; Sucuoğlu, 1996a). 

İnsan davranışına yon veren ve davra
nışların gerisindeki psikolojik değişkenler 
olarak tutumlann davranışa etkisi olduğu kabul 
edilmekle (Turgut, 1977, Kağıtçıbaşı, 1988), ve 
tutumlar ' reyin var olan davranışlarını belirleyen 
geçmiş deneyimlerin bir ozetı olarak görül
mektedir Geçmiş deneyimler bireyin tutumla
rını belirleyebilmekte ve sürekliliğini etkileye
bilmektedir Özellikle tutum sahibi ile tutum 
objesi arasındaki ilişkinin (etkileşimin) sıklığı, 
yoğunluğu ve suresi gibi değişkenler tutumlara 
yon veren önemli değişkenler olarak kabul 

edilmektedir (Gottlieb, Comıan ve Cura, 
1986). 

Tutumlar öğrenme yoluyla kazanılmak
ta, tutumların oluşmasında etkili olan en temel 
faktörler ana-babaların, akranların, kitle iletişim 
araçlarının etkisi ve tutum objesıyle olan kişisel 
yaşantılar olarak sıralanmaktadır (Selçuk, 
1997). Bu faktörlerden en önemlisi kişisel 
yaşantılar olarak görülmekte; engelli bireylerle 
kişisel yaşantılar geçiren diğer bireyler, engelli 
bireylere karşı farklı tulumlar gösterebilmekte
dirler 

Engelli bıreylenn topluma kabul ve 
kaynaştın!masında onlara yönelik hızmetlenn 
nicelik ve nitelik olarak gel ıştın) meşinde toplu
mun bu bireylere karşı tutumlarının önemli rol 
oynadığı goruşu savunulmakta, ülkemizde ve 
diğer ülkelerde engelli bireyin yakın çevresinin 
tutumları üzerinde önemle durulduğu görül
mektedir Anne-babaların engelli çocuğa yönelik 
tutumlarım belirlemek amacıyla yapılan araş
tırmalarda, normal çocuğa sahip anne ve baba
ların (Kuçuker ve Kanık, 1994); zıhın ozurlu 
çocuğu olan anne-babalar ile normal çocuğu 
olan anne-babaların (Fırat, 1994), çocuk 
doktorları ile zıhın engelli çocuğu olan anne-
babalann (Dindar, 1995), engelli bireylere 
yönelik tutumları arasında fark bulunamamış
tır. 

Engelli bireylere yönelik tutumlar belir
lenirken engelli çocuğa sahip anne-babaların ilk 
olarak başvurduğu uzmanlar olan tıp doktorla
rının tutumları incelendiğinde doktorların zıhın 
engelli bireylere yönelik tutumlarının, anne-
babaların tutumlarından daha olumsuz olduğu 
görülmüştür (Dindar, 1995). Engelli olmayan 
çocukların engelli akranlarına yönelik tutumla
rını belirlemek amacıyla bir çok çalışma 
yapılmış; bu araştırmalarda sınıfında engelli 
yaşıtı olan çocukların engelli yaşıtlarına yöne
lik tutumlarının sınıfında engelli yaşıtı olmayan 
çocuklardan daha olumlu olduğu görülmüştür. 
(Graffi ve Mınnes, 1988, Fırat, 1994) 

Zıhın engelli çocuklara yönelik tutumlar 
konusunda yapılan çalışmalarda, okuldaki per-

26 



ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ 

sonel içinde bu çocuklarla en yoğun etkileşimde 
bulunan sınıf öğretmenlerinin zıhın engelli 
çocuklara yönelik tutumlarının da incelendiği 
görülmektedir Toplumun engellilere yönelik 
tutumlarının genellikle olumsuz ve kalıplaşmış 
olduğu, öğretmenlerin tutumlarının toplumun 
tutumlarından farklı olmadığı belirtilmektedir 
(Harasymiw ve Home, 1976) Lıteratuıde, öğret 
menlerin kaynaştırmaya yönelik tutumları 
üzerine birçok araştırma yapıldığı (Shotel, lano 
ve McGettıgan, 1972, Hıggs, 1975, Lanvee ve 
Cook, 1979, Lanvee, 1981, Chılds, 1981, 
Schmelkın, 1981, Yılmaz, 1995, Johnson, 1987, 
Myles ve Simpson, 1989), bu araştırmalarda 
öğretmenlerin tutumlarının genellikle olumsuz 
yönde olduğu görülmektedir 

Normal sınıf öğretmenleri ile özel eğitim 
öğretmenlerinin kaynaştırmaya yönelik tutum 
ları karşılaştırıldığında, özel eğitim öğretmen
lerinin normal sınıf öğretmenlerinden daha 
olumlu tutumlara sahip olduklan gözlenmektedir 
(Shotel, lano ve McGettıgan, 1972, Johnson ve 
Cartwnght, 1979, Schmelkın, 1981, Baykoç 
Dönmez, 1997) Öğretmenlerin hangi engel 
grubunu tercih ettiğini belirlemek amacıyla 
yapılan araştırmaların çoğunda normal sınıf 
öğretmenlerinin zıhın engelli, duygusal bozuk 
luğu ve öğrenme yetersizliği olan çocukların 
eğitsel yerleştirmelerinde kaynaştırmadan çok 
özel sınıfı tercih ettikleri gözlenmiştir (Shotel, 
lano ve McGettıgan, 1972, Johnson ve Cart
wnght, 1979, Johnson, 1987, Myles ve Simpson, 
1989) 

Öğretmenlenn kaynaştırmaya yönelik 
tutumlarını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi 
amacıyla yapılan çalışmalarda, kaynaştırma 
sınıfı mevcudunun, öğretmene sağlanacak 
destek hızmetlennın (Lanvee ve Cook, 1979), 
kaynaştırma suresi, sınıfta engelli engelli 
olmayan öğrenci oranı ve ZE çocuğun özellik 
lerının (McEvoy, Nordquist ve Cunıngham, 
1984), öğretmenlerin yaş, cinsiyet, okuttukları 
sınıf düzeyi ve aldıkları özel eğitimin (Hanra 
han, Goodman ve Rapagna, 1990) öğretmen 
tutumları üzerinde etkileri olduğu görülmüştür 

Öğretmenlerin kaynaştırmaya yönelik 
tutumları ile öğretmenlerin cinsiyeti arasındaki 
ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan çalışmaların 
sonuçlarının çelişkili olduğu görülmektedir 
Yapılan bir çok çalışmada, öğretmenlerin 
cinsiyetinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarla 
ilişkisi olmadığı bulunurken, bayan öğretmen
lerin erkek öğretmenlere gore daha olumlu 
tutum içinde olduklarını bulan araştırmaların da 
olduğu görülmektedir (Rınglaben ve Pnce, 
1981, Home, 1985) 

Literatürde, engelli çocukla ilişkinin 
(deneyimin) tutumlar üzerinde etkisini araştıran 
çalışmaların oldukça yoğun ve çelişkili olduğu 
görülmektedir (Schmelkın, 1981) Araştırma 
sonuçlarının bazılarında, zıhın engelli çocuklar
la ilişkinin öğretmen tutumunu olumlu yönde, 
bazılarında ise olumsuz yönde etkilediği görü
lürken, bazı çalışmalarda ise ilişkinin (deneyi 
mın) tutumlar uzennde etkili olmadığı 
görülmektedir (Graffi ve Mınnes, 1988 Rees, 
Spreen ve Hamadek, 1991, Ozyurek, 1995) 

Öğretmeni enn engelli çocuk ve 
kaynaştırma hakkında bilgi düzeyi en ile engelli 
çocuk ve kaynaştırmaya yönelik tutumları 
arasındaki ilişkiyi araştıran araştırmacılar, 
bilginin öğretmen tulumları uzennde olumlu 
etkisi olduğunu belirlemişlerdir (Hıggs, 1975, 
Lanvee, 1981) Yine engelli bireylere yönelik 
tutumlarla ilgili araştırma literatüründe, tutum 
ların engele ilişkin bilgi düzeyi ve etkileşim 
derecesiyle ilişkili olduğu konusunda pek çok 
bulgu yer almaktadır (Kuçuker, İ997) 

Araştırmacıların çoğu oğretmenlenn zıhın 
engelli çocuklar konusunda olumsuz tutumlara 
sahip olmalarını, özellikle yeterli bilgilerinin ve 
zıhın engelli çocuklar konusunda formal 
eğilimlerinin olmamasına bağlamaktadır (Akı 
Civelek, 1990) 

Ülkemizde zıhın engelli çocuklar ıçm 
normal sınıf, özel sınıf ve özel eğitim okulu gibi 
değişik eğitim ortamları bulunmakta, özel eğı 
tim hızmetlennın daha çok özel sınıflarda 
yoğunlaştığı görülmektedir Butun çağdaş ülke
lerde olduğu gibi ülkemizde de engelli bireyle 
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nn, engelli olmayan bireylerin yararlandığı hak 
ve olanaklardan aynı biçim ve düzeyde yarar 
farımasına imkan verecek koşulların hazırlan
ması tçın çaba gösterilmektedir Bunların 
arasında zıhın engelli bireylerin eğitim ve oğre 
tim hizmetlerinden en az sınırlandırılmış çevre 
içinde yararlanmaları da yer almakladır En az 
sınırlandırılmış çevre içinde en ust düzeyde yer 
alan kaynaştırma uygulaması son on yıl içinde 
yaygınlaştırılmaya çalışılmakta, eğitsel yerleş 
turnede kaynaştırmanın öncelikli olması goıuşu 
kabul görmektedir (Ozyurek, 1983, Kırtaalı 
iftar, 1992) 

Ülkemizde 198î'lı yıllarda başlatılan 
kaynaştırma programlarına katılan engelli 
çocukların sayılarında yıllara gore amş olduğu 
gözlenmekte (DPT, 1992) ve günümüzde 10184 
engelli öğrenci normal eğitim programUnndan 
yararlanmaktadır (MEB, 1996) Ancak, 
kaynaştırma ite ilgili meviuat incelendiğinde, 
kaynaştırma ve kaynaştırmanın nasıl yapılaca
ğı, çocukların seçimi, kurumların hazırlanması, 
öğretmenlerin bilgilendirilmesi gibi kaynaştır
manın başarısında etkili olabilecek etmenlere 
ilişkin bilgilere yelerince yer verilmediği görül
mektedir Yalnızca, Zihinsel Engellilerin Eğitim 
Uygulama Yonetmelığı'nde kaynaştırmaya ılış 
kın sınırlı bilgi verilmekte ve sadece eğitilebilir 
zıhın engellilerin kaynaştırıl abı leceğı vurgulan
makladır .W5/1997 tarihinde kabul edilen, v73 
Sayılı Özel bğıtım Hakkında Kanun Hükmünde 
Karamame'de, kaynaştırmanın tanımı yapıl
makta ve eğitim ortamlarında kaynaştırman m 
öncelikli olarak yer aldığı görülmektedir 
Eğitilebilir zıhın engelli bir öğrencinin kaynaş
tırma programına katılması, Rehberlik Araş
tırma Merkezi uzmanlarının değerlendirmesi 
sonucu II Eğilim Kurulu kararıyla gerçekleş
mektedir Uygulamanın yapıldığı sınıflarda, 
normal ilkokul müfredat programı uygulanmak
tadır Fiziksel koşullar, araç-gereç, eğitim 
programlarının bireyselleştirilmesi, engelli 
olmayan çocukların hazırlanması gibi kaynaş
tırmanın başarısında etkili olabilecek alt yapı 
çalışmalarının yapılmadığı görülmektedir 
(Demırtel, 1997) 

Zıhın engelli çocuğun topluma kazandı
rılmasında, kaynaştırma pıogram I arının yaygın
laştırılması ve bu programların başarı ile yü
rütülmesi önemli bir yer tutmaktadır Kaynaş
tırma programlarının başarılı bir şekilde yürü
tülebilmesi için halen uygulanmakta olan 
kaynaştırma programlarının çocukların gelişimi 
üzerindeki etkilerinin incelenmesi, programdaki 
soıunların ve kaynaştırmaya yönelik öğretmen 
ve engelli olmayan çocukların tutumlarının 
belirlenmesi gibi bir ç°k alanda araştırmaların 
yapılması, dolayısıyla kaynaştırma programları 
ile ilgili ayrıntılı bilgi toplanması gerekmekte
dir Ülkemizde, zıhın engelli öğrencilerin normal 
sınıflara yerleştirilmesi uygulamasının giderek 
yaygınlaştırılmasına karşın, uygulamaya iliş
kin az sayıda değerlendirme yapıldığı görül
mektedir Kaynaştırma programı uygulanan 
okuldaki peısonel içinde engelli öğrenci ve 
kaynaştırma ile ilgili en fazla deneyime sahip 
olan sınıf ı •ğretmenlennın kaynaştırmaya yöne
lik tutumları önemli bir rol oynamaktadır Sınıf 
öğretmenlerinin kaynaştırmaya yönelik tutum
larının ve bu tutumlara etki eden temel değiş
kenlerin belirlenmesi, kaynaştırma progtam-
lannın planlanması, uygulanması ve özellikle 
etkililiğinin arttırılması açısından kaynaştırma 
çalışmalarını yönlendirmekte yararlı olacaktır 
Bu nedenle, sınıfında Zfc çocuk bulunan ve 
bulunmayan sınıf öğretmenlerinin ZE çocukla
rın kaynaştın I masına yönelik tulumlarının 
karşılaştırılması ve bu tutumlarla ilişkili 
öğretmen ve öğrenciye aıl özelliklerin belirlen
mesini inceleyen bu çalışmanın yapılması 
gerekli görülmüştür 

Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt 
aranmıştır, 

1. Sınıfında ZE çocuk bulunan ve 
bulunmayan sınıf öğretmen I en ntn ZE çocukla
rın kaynaştın I masına yönelik, 

> a) Toplam tutum puanları arasında 
anlamlı bir tark var mıdır'' 

b) Alt ölçek tutum puanları arasında 
anlamlı bir tark var mıdır? 
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2. Sınıf öğretmenlerinin ZE çocukla
rın kaynaştın I masına yönelik tutumları, cinsi
yet, mesleki deneyim ve eğitim durumlarına 
gore farklılaşmakta mıdır9 

3 Sınıfında ZE çocuk bulunan sınıf 
öğretmenlerinin ZE çocukların kaynaştın I ması
na yönelik tutumları, ZE öğrenciyle daha önce
den deney ı mi en m n olup olmaması ve 
kaynaştırma programlan ile ilgili eğitim alıp 
almamalarına gore farklılaşmakta mıdır9 

4 Sınıfında ZE çocuk bulunan sınıf 
öğretmenlerinin ZE çocukların kaynaştırılması 
na yonehk tutumları, kaynaştırılmış ZE çocu
ğun yaş ve cinsiyetine gore lark) il aşmakta 
mıdır1 

YÖNTEM 

Bu çalışma, sınıfında ZE çocuk bulu
nan sınıf öğretmenleri |SO(ZE)| ve bulunmayan 
Mnıf öğretmenlerinin (SO), ZE çocukların 
kaynaştın I masına yönelik tutumlarının karşı
laştırılması ve bu tutumlarla ilişkili öğretmen 
ve öğrenci özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, 
betimsel ve bağıntı sal olarak düzenlenmiştir 

Araştırma Grubu 
Araştırma grubunu, 1996/97 öğretim 

yılında Ankara il merkezinde, Mamak Rehberlik 
ve Araştırma Merkezı'ne bağlı kaynaştırma 
uygulaması yapılan 27 ilköğretim okulu ve 10 
ilkokulda 53 SO(ZE) ile 56 SO'ı oluşturmakta
dır Sınıf öğretmenlerinin seçiminde, SO(ZE) ile 
Cinsiyet ve aynı sınıl düzeyi okutma değışken-
len gozonunde bulundurularak eşleştirme 
yapılmıştır Araştırma grubunu oluşturan sınıf 
öğretmenlerine ilişkin demografik özellikler 
Tablo l'de sunulmuştur 

Tablo I 

Araştırma Grubunu Oluşturan Sınıf Öğretmenlerine İlişkin Demografik Özellikler 

Cinsiyet 

Yaş 

Eğtttm 
Durumu 

Mesleki 
Deneyim 

Kadın 
Erkek 

35 ve altı 
36 ve ustu 

'îigtım.fînslıtuf.u. 
Eğilim Yüksekokulu 
Eğitim Fakültesi 
Diğer 

10 yıl ve altı 
11 yıl-20 yıl 

21 yıl ve usta 

SÖ(ZE) 
N 
31 
22 

31 
22 

% 
58 
+2 
58 
42 

9 ,.7 
25 47 
4 ! 8 

15 28 

30 ! 57 
13 | 24 
10 , 19 

50 

N 
34 
22 

33 
23 

8. 
24 

7 

L7 

26 
18 
12 

% 
61 
39 

59 
41 

14. 
43 
1.3 
30 

46 
32 

22 

29 



ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ 

Veri Toplama Araçtan 

Araştırmada, SO(ZE) ile SO'nın ZE 
çocukların kaynaştın!masına yönelik tutumları
nı belirlemek amacıyla "Bilgi Formu" ve "Kay
naştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği" kullanıl
mıştır 

1. Bilgi Formu 

Kaynaştırmayla ilgili literatür taranarak, 
sınıf öğretmeni en m n ZE çocukların kaynaştı
rmasına yönelik tutumlarım etkileyebilecek 
değişkenler belirlenmiş ve soru maddelen halı 
ne getmlerek araştırmada kullanılmıştır Bilgi 
formu, araştırma grubunu oluşturan sınıf 
öğret meni en ne, normal sınıflarda bulunan ZE 
öğrencilerine ve uygulanan kaynaştırma prog
ramına ilişkin bilgi toplamak amacıyla hazır 
lanmıştır Bilgi formundan elde edilen venler 
Tablo 2'de ven im ıştır 

2. Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler 
Ölçeği (Opinions Relative To Mainstreaming 
Scale) 

Bu ölçek, Antonak ve Lanvee (1995) 
tarafından, normal sınıflara engelli oğrencılenn 

kaynaştın I masına yönelik öğretmen tutumlannı 
belirlemek amacıyla gelıştınimış bir ölçektir 
5 faktör altında 25 maddeden oluşan ölçek, 
Lıkert tıpı yapıya sahip olup l="Tumuyle katı 
lıyorum", 2=" Katılıyorum", 3="Kararsızım", 
4= "Katılmıyorum" ve 5= "Kesinlikle katılım 
yorum" olmak üzere beşli dereceleme ile 
cevaplandın I maktadır Ölçekte 10 olumsuz 
madde bulunmakta, bu maddeler tersten puan 
[anmaktadır Ölçekten alman en duşuk puan 20, 
en yüksek puan ise 100'dur Puan yükseldikçe 
tulumlar olumsuzlasın aktadır Orijinal ölçekte, 
"genel olarak engelli bireylerin kaynaştırıl ma
sına ilişkin görüşlerin alınacağı"na ilişkin 
yönerge, bu araştırma için "ZE çocuklann 
kaynaştın I ması gozonunde bulundurularak 
işaretleme yapılması" şeklinde değiştin 1 mıştır 
Onjınal ölçeğin 176 kışı uzennde yapılan 
guventriık çalışması sonucunda, Cronbach 
alpha iç tutarlılık katsayısı 0 88, ıkı yan m 
güvenirliği 082 bulunmuştur Ölçeğin geçerlik 
çalışmasında, yapılan faktör analizi sonucu 25 
madde 4 faktör altında toplanmıştır 

Tablo 2 
Araştınna Grubunu Oluşturan Sınıf Öğretmeni en ne Ifışkm Bilgilerin Dağılımı 

ZE öğrenciye ilişkin deneyim 

Zihin engellilere ilişkin eğitim alma 

Kaynaştırmaya ilişkin eğitim atma 

ZE öğrenci 
normal sınıfa nasıl yerleştirildi^ 

Destek 
Gereksinimi 

Destek 
Alma 

Var 
Yok 

Aldı 
Almadı 
Aldı 
Almadı 
-Öğretmen gonullu oldu 
-Okul idaresi karar verdi 
-Başka uygun sınıf 
olmadığı için yerleştirildi 
-Diğer 
Duyuvor 
Duymuyor 
Alıyor 
Almıyor 

sö(zm 
N 
21 
32 

7 
46 
19 
34 
2 

î t 

10 
10 
45 
8 

13 
40 

% 
40 
60 

13 
87 
36 
64 
3 

59 

19 
19 
86 
14 
25 
75 

30 



ÖZEL EĞİTİM DERGİSİ 

Kaynaştırmaya Dışkın Görüşler Ölçe
ği, Kırcaalı-Iftar (1996) tarafından Türkçe'ye 
uyarlanıp, geçerlik ve güvenirlik çalışması 
yapılmıştır Bu çalışmanın evrenini Eskişehir 
il merkezindeki 79 il koku]/ilköğretim okulu, 
arastomanın omeldemm) ise, bu okullardan 
kümeli omeklem yoluyla belirlenen 9 okuldaki 
115 öğretmen oluşturmuştur Yapı geçerliği 
analizinde Vanmax rotasyonuyla yapılan faktör 
analizi ve Scree testi sonucunda 25 maddeden 
20'sı 5 faktörde toplanmıştır Ölçeğin Türkçe 
formunun yapılan güvenirlik çalışmasında, 
Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı 080 olarak 
bulunmuştur Bu çalışmada, 109 öğretmenden 
toplanan verilerle yapılan güvenirlik çalışma
sında ise Cronbach alphâ iç tutarlık katsayısı 
0 76 ve ıkt yarım güvenirliği 0 73 bulunmuştur 
Bu sonuçlar, ölçeğin araştırmada kullanılabile
cek güvenirlikte olduğunu göstermektedir 

BULGULAR 

Bu çalışmada, SO(ZE> ile SO'nın ZE 
çocuklann kaynaştın I masına yönelik tutumlar 
karşılaştırılmış ve bu tutumlarla ilişkili öğret
men ve öğrenci özelliklen belirlenmiştir 

SÖ(ZE) ite SO'nın ZE çoeuWann 

kaynaştın imasına yönelik toplam ve alt ölçek 
tutum puanları arasında anlamlı bir fark olup 
olmadığı Kesti ile belirlenmiştir Yapılan analız 
sonucunda, ıkt grup öğretmenin ZE çocukların 
kaynaştırıl masına yönelik toplam tulum puan
larının ortalamaları arasında fark olmadığı, 
sadece bınncı faktörde ıkı grup öğretmenin 
tutum puanlannın farklılaştığı görülmüştür 
(Tablo 3) 

Tablo 3 

Ogretmenlenn ZE Çocuklann Kaynaştınlmasına Yönelik Tutum Puanlannın Ortalamaları, Standart 
Sapmalan ve t Değerlen 

Toplam Puan 

I Faktör "Kaynaştırma Sımfi Kontrolü ve 
'KaynaştırmayaKarşı Gonışler" 

il Faktör "SımfÖğretmenim» Yeterliliği' 

III Faktör "Kaynaştırmanırı Yararlan " 

IV Faktör "Engelli öğrencinin Yeterliliği" ve 
"Kaynaştırmanın Favdaa " 

V Faktör "Kaynaştırmam* Olumsuz Etkisi" 

SÖ(ZE) 

n-53 

X 
63 51 

26 30 

11 22 

13 75 

6 92 

5 33 

SS 

9 24 

4 59 

2 27 

in 

168 

164 

SÖ 

n"S6 

X 
65 87 

28 32 

1169 

1394 

667 

5 23 

SS 

944 

5 08 

2 48 

2 72 

1 60 

1 % 

-130 

-2 17* 

-103 

-035 

0 78 

031 

'pF0 03 
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Ölçekten ayrıntılı bilgi edinmek ve ıkı 
grup öğretmen arasındaki tek farkı irdelemek 
için birinci faktördeki her madde için t testi 
uygulanmıştır (Tablo 4) 

i 1 _ 

*p=04, **p=0(W 

Yapılan analız sonucunda, SO(ZE) ile 
SO'nın ZE çocukların kaynaştırıl masına yönelik 
tutum puanlarının ölçeğin birinci faktörünü 
oluşturan 8 maddeden. "Ozurlu öğrenciye 
normal sınıtta gösterilecek özel ilgi diğer 
öğrencilerin zararına olur" ifadesini içeren 5 
maddede ve ''Ozurlu öğrencilerin eğitimini en 
iyi şekilde gerçekleştirecek kişiler özel eğitim 
oğretmeniendır" ifadesini içeren 18 maddede 

farklılaştığı görülmüştür Her ıkı madde de 
SO(ZE)'nın tutum puanları ortalamasının SO'nın 
tutum puanları ortalamasından daha duşuk 
(olumlu) olduğu görülmüştür 

j 

Öğretmenlere ait değişkenlerin (cinsi 
yet, meslekj deneyim ve eğilim durumu) ZE 
çocukların kaynaştın İmasına yönelik tutumlar
da farklılığa yol açıp açmadığını belirlemek 
amacıyla 2 (cinsiyet) X 1 (mesleki deneyim) X4 
(eğitim durumu) varyans analizi uygulanmış ve 
sonuçta bu değişkenlerin öğretmenlerin tutum
ları tızennde ana etkilerinin olmadığı görül
müştür (Tablo 5) Boş hücrelerden dolayı, 
etkileşim etkilen hesaplanamamıştır 

Tablo 4 
Birinci Faktörü Oluşturan Maddelerde Öğretmenlerin Tutum Puanlarının Ortalamalan, Standart 

Sapmaları ve t Değerlen 

Maddeler 

Madde 4 Özürlü öğrencinin normal sınıfta 

davranış sorunlarını gösterme olasılığı vuksektır 

Madde 5 özürlü öğrenctve normal tmıfia 

gösterilecek özel ilgi dıger öğrencilerin zararına 

olur 

Madde 7 Ozurlu öğrencilerin kaynaştırılması 

normal said'düzeninde Onemlt değişiklikler 

vapûmasmt gerektirir 

Madde S Normal sınıftaki rahallık oturtti 

öğrencinin karmasa vasamasma yol açar 

Kladde 12 Kaynaştırma öğrencisi bulunan bir 

sınıfta kontrol sağlamak kaynaştırma öğrencisi 

bulunmayan bir um/ta kontrol sağlamaktan daha 

zor değildir 

Madde 14 OzılrtU ogrencı normal sınıfta 

karmaşam vol açabilir 

Madde IS özürlü öğrencilerin eğitimim en tyt 

seklide gerçekleştirecek kişiler özel eğilim 

Oğretmeniendır 

Madde 19 Özel sınıftaki avnstınlmtş eğitim 

özürlü öirencının toplumsal ve duveusal telisimi 

SÖfZEf 

\ - 5 J 

X 

3 69 

2 92 

3 39 

294 

294 

3 32 

390 

1 16 

SS 

1 15 

1 14 

1 1)4 

1 16 

121 

108 

H 3 

1 H 

sö 
\-S6 

X 

4 01 

135 

360 

3 33 

300 

3 26 

4 37 

3 35 

SS 

096 

1 İt 

] 10 

1 14 

126 

t 16 

10S 

ı to 

•1 57 

2 00* 

•102 

-178 

-0 24 

0 24 

-2 0 2 " 

-081 
Madde 19 Özel sınıftaki avnsnnlmts eğitim 
özürlü öğrencinin toplumsal ve duygusal gelişimi 
acısından yararlıdır 

I H 3 35 I 10 -081 

32 
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Tablo 5 
Öğretmenlerin Tutum Puanlarının Öğretmenlere Ait Değişkenlere ilişkin Varyans Analizi Sonuçlan 

Vary an sın Kaynağı 

Ana Etkiler 
Cinsiyet 

Mesleki Deneyim 

Eğitim Durumu 
Hata 

Toplam 

Kareler 
Toplamı 
388 210 
223 232 
23 115 
106 340 
9106 598 
9494 807 

SO(ZE)'nın ZE öğrenciyle daha önceden 
deneyiminin olup olmaması ve kaynaştırma ile 
ilgili eğitim alıp almama gibi değişkenlere gore 
ZE çocukların kaynaştın İmasına yönelik 
tutumlarının farklılaşıp farklı la; madiğini belir
lemek amacıyla 2 (deneyim) X 2 (eğitim) 
varyans analizi uygulanmıştır Yapılan analız 
sonucunda bu değişkenlerin SO(ZE)'nın tutum
ları uzennde ana etkilerinin ve etkileşim etkisi
nin olmadığı görülmüştür (Tablo 6) 

SO(ZE)'nın ZE çocukların kaynaştır
masına yönelik tutumlarının ZE çocuğa ait 

~J02 

"J08 

Kareler 
Ortalaması 

64 702 
223 232 

557 

35 447 

89 280 
87 915 

725 

2 500 

129 

397 

63 

11 

87 

75 

değişkenlere (cinsiyet ve yaş) gore değişip 
değişmediğini belirlemek amacıyla 2 (cinsiyet) 
X 2 (yaş) varyans analizi uygulanmıştır 
gulgular, SO(ZE)'nın kaynaştırmaya yönelik 
tutumlarının, ZE çocuğun yaşına gore farklı-
[gşmamasına karşın, ZE çocuğun cinsiyetine 
gfjre farklılaştığını göstermiştir (Tablo 7) SO 
(^E)'nın, ZE kız öğrencilerin kaynaştın imasına 
yönelik tutum puanlan ortalamasının 
(ji=5960), ZE erkek öğrencilerin kaynaştırıl-
„,asına yönelik tutum puanları ortalamasından 
(ji=65 93) anlamlı şekilde daha duşuk (olumlu) 
olduğu görülmüştür 

Tablo 6 
SO(ZE)'nın Tutum Puanlarımn SO{ZE)'ye Ait D e ğ i ş l e r e I f l îk l n Varyans Analizi Sonuçları 

Varyansın Kaynağı 

Ana Etkiler 

Deneyim 

Eğitim 

2 Yönlti Etkileşim 
Deneyim X Eğıüm 

Hata 

Toplam 

Kareler Toplamı 

36 587 

5 008 

26 617 

112 708 
l12 708 

4313 405 

4443 !32 

sP 

7 
î 
i 
i 
i 

4* 

5? 

Kareler 
Ortalaması 

18 294 

5 008 

26 617 

112 708 

112 708 
88 029 

85 445 

F 

208 

057 

302 

1 280 

1 280 

P 

81 

81 

58 

26 

26 

33 



Tablo 7 
SO(ZE)'nın Tutum Puanlarının ZE Çocuğa Ati Değişkenlere İlişkin Varyans Aanalızı Sonuçları 

Vary ansın Kaynağı 

Ana Etkiler 

Cinsiyet 

Yaş 

2 i'onlu Etkılefim 

Cinsiyet X Yaş 

Hara 

Toplam 

Kareler Toplamı 

532 919 

480 207 

31 o08 

239 

2 39 

3910 178 

444* 132 

S D 

2 

1 

1 

î 

1 

49 

52 

Kareler 
Ortalaman 

266 459 

480 207 

31 608 

239 

239 

79 800 

85 445 

F 

3 339 

6 018 

396 

003 

003 

P 

04 

01* 

53 

95 

95 

TARTIŞMA 

Araştırmada ilk olarak, SO(ZE) ile 
SO'nın ZE çocukların kaynaştın I ması ıa yönelik 
tutumları arasında (toplam ve alt faktör tutum 
puanlan) fark olup olmadığı araştırılmıştır 
Analız sonucunda, SOfZE) ile SO'nın ölçekten 
aldıkları toplam tutum puanlan arasında ıstatıs 
tıksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 
ülkemizde 19851ı yıllarda "ZE çocukların 
normal sınıflarda eğitim görmeleri" gerektiği 
fikn kabul edilerek bir çok ZE çocuk yaşıtla-
nyla aynı sınıfta eğitim görmeye başlamıştır 
"Kaynaştırma Programı" olarak yürütülen bu 
uygulamada kuruma, öğretmene, sınıfa ilişkin 
hiçbir hazırlık yapılmaksızın ZE çocuklar 
normal sınıflara yerleştin I mislerdir Bu nedenle 
sınıf oğreimenı ve ZE çocuk bir çok guçluk 
çekmekte, sınıf oğretmenlen ZE çocukların 
(•jetimi. ılft. 'liglı. hır. npk. ıjrnhlftmlft. kacsjlas; 
maktadırlar Araştırmada, bir grup sınıf öğret
meninin konuyla ilgili hiçbir hazırlık yapıl 
maksızın sınıfında ZE çocuğun bulunması ve 
bu çocuğun eğitimsel gereksinimlerim karşıla
ma gerekliliği nedeniyle ıkı grup öğretmenin ZE 
çocukların kaynaştın I masına yönelik tutumlan 
arasında fark olacağı beklenmiştir Çunku, bu 
konuda yapılan araştırmalar incelendiğinde, 
engelli çocuk ile dışkının (etkileşim-deneyim), 
öğretmenlerin tutumlan uzennde etkili (olumlu 
ve/veya olumsuz) olduğu görülmüştür 

(Blackwell, 1972, Johnson ve Cartwnght, 1979, 
Akl Rees, Speem ve Hamadek, 1991) Bir çok 
araştırmacı, engelli bireyle deneyimi olan, 
okullarında kaynaştırma uygulanan oğretmen-
lenn ozure yönelik tutumlarının engelli öğren
cilerle deneyimi olmayan oğreünenleın 
tutumlarından daha olumsuz olduğnu belirle 
mislerdir (Akt Polat, 1991) Bu araştırmada 
deneyimin, sınıfında ZE çocuk bulunmasının 
tutumlarda farka yol açmaması, kaynaştırmanın 
başarısında önemli rol oynayabilecek gerekli alt 
yapı çalışmalarının yapılmaması ile açıklana 
bilir Nitekim, Bilgi Formu ile elde edilen veriler 
değerlendin İdi ğı zaman, 5^ SO(ZE)'den sadece 
%Tunun sınıfına ZE çocuk yerleştirilmesini 
gonullu olarak istediği, %78'ının çocuk isteme-
diklen, buna okul idaresinin karar verdiği veva 
okulda başka uygun sınıf olmadığı için kendi 
sınıflarına yerleştirildiği görülmüştür Yine 
SO(ZE)'nın %87'sının ZE çocuklar, %60'ınm ise 
kaynaştırma eğitimi hakkında eğitim almadık
ları, SO(ZE)'nın %86'sının ZE çocuğun eğitimi 
ile ilgili olarak desteğe gereksinim duyduktan 
(özellikle eğitim öğretim yöntemleri ve davra 
niş kontrolü alanlarında) ve %75'tnın sınıfında 
bulunan ZE çocuk ile ilgili hiçbir destek alma
dıkları belirlenmiştir 

Araştırmada ölçekten alınan toplam 
tutum puanları arasındaki farka bakıldıktan 
sonra, ölçeğin alt faktörlerine ilişkin tutum 
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puanları ortalamaları arasında fark olup olma 
dığı araştırılmıştır Yapılan analız sonucunda, 
ölçeğin 5 alt faktöründen "Kaynaştırma Sınıfı 
Kontrolü ve Kaynaştırmaya Karşı Görüşler" 
başlıklı birinci faktörde, SO(ZE) ile SO'nın 
tutum puanları arasında ıstatıksel olarak anlamlı 
bir fark olduğu görülmüştür Ayrıca, ölçekten 
ayrıntılı bilgi edinmek ve tek alt ölçekte ortaya 
çıkan ıkı grup arasındaki tek farkı irdelemek 
amacıyla birinci faktörü oluşturan maddelerin 
her bin için ıkı grup arasında fark olup olma 
di gına bakılmıştır Yapılan analizler sonucun-
da, "Ozurlu öğrenciye normal sınıfta 
gösterilecek özel ilgi diğer öğrencilerin zararına 
olur" ifadesini içeren 5 maddede sınıfında ZE 
çocuk bulunan sınıf öğretmenleri (X=2 92) ile 
bulunmayan sınıf oğretmenlen (X=l 15)'nın 
tutum puanlan arasında anlamlı fark olduğu 
görülmüştür Ayrıca "Ozurlu öğrencilerin eğiti
mini en iyi şekilde gerçekleştirecek kişiler, özel 
eğitim öğretmenleridir" ifadesini içeren 18 
maddede sınıfında ZE çocuk bulunan sınıf 
oğretmenlen (X=190) ile bulunmayan sınıf 
oğretmenlen (X417)'nın tutum puanlan anlamlı 
bir şekilde farklılaşmıştır Bu maddelerde SO 
(ZE)'nm tutum puanları daha duşuk bulunmuş, 
yanı SO(ZE)'nın kaynaştırmaya karşı oldukları 
ve ZE çocukların bu konuda yetişmiş özel 
eğitimciler tarafından eğitilmesi gerektiği 
düşüncesine daha sıcak yaklaştıkları görül
müştür Btlgı formu ile toplanan bilgiler ve 
kaynaştırma ile ilgili mevzuat incelendiğinde, 
kaynaştırma ve kaynaştırmanın nasıl yapı laca 
ğı, çocukların seçimi, kurumlara hazırlanması, 
oğretmenlen n bilgilendirilmesi gibi bilgilere 
yeterince yer venlmedığı ve fiziksel koşullar, 
araç-gereç, bireyselleştirilmiş eğitim program
lan, engelli olmayan çocukların ve okuldaki 
personelin hazırlanması, aile ile işbirliği, öğret 
menin gonullu olması gibi kaynaştırmanın 
başarılı olmasında etkili olabilecek alı yapı 
çalışmalarının yapılmadığı görülmektedir 
Araştırma suresince sınıf öğretmenleri ile 
yapılan görüşmelerde, gerekli bilgisi eğitimi 
olmayan ve ZE çocukla ilgili destek alamayan 

SO(ZE)lerı, sınıfta kontrol sağlamakta guçluk 
çektiklerim, desteğe gereksinim duyduklarını ve 
kaynaştırma sınıfında kendilerini yetersiz 
hissettiklerini ifade etmişlerdir Öğretmenlerin 
ZE çocukların özelliklenin ve gereksınımlennı 
tanımamalarının ve eğıümlen konusunda yeterli 
bilgi almamalarının ZE çocuklara on yargılı 
yaklaşmalarına, dolayısıyla bu çocukların 
normal sınıftaki çocukların eğitimim etkileye
ceğini, bu nedenle de ZE çocukları özel 
eğitimcilerin eğitmesi gerektiğini düşünmelerine 
neden olmaktadır Benzer şekilde, ZE çocuğun 
normal sınıfta olması ile öğretmenin ona özel 
ilgi göstereceği, dolayısıyla diğer öğrencilerin 
bundan zarar göreceklerini kabul etmelen de 
bilgi eksikliği ile açıklanabilir 

Araştırmada ikinci olarak, öğretmenle 
nn ZE çocuğun kaynaştın I masına yönelik 
tutumlarının, cinsiyet, mesleki deneyim ve 
eğitim durumuna gore fark] il aşıp farklılaşma 
dığına bakılmıştır Analız sonuçlarına bakıldığı 
zaman, bu değişkenlerin SO(ZE) ile SO'nın 
tutumları üzerinde ana etkilen ve etkileşim 
etkisinin olmadığı görülmüştür Tutum sahibi
nin cinsiyetinin tutuma etkisi konusunda araş
tırma sonuçlarının birbirleriyle çelişkili olduğu 
görülmektedir Araştırmaların bir kısmı, oğret
menlenn kaynaştırmaya yönelik tutumlarının 
oğretmenlenn yaş, cinsiyet, okuttukları sınıf 
düzeyi ve aldıkları özel eğitimden etkilendiğini 
bulmuşken (Hanrahan, Goodman ve Rapagna, 
1990), diğer bir kısmı ise (Rınglaben ve Pnce 
1981, Graffi ve Mınnes, 1988, Polat, 1993), 
cinsiyet değişkem ile oğretmenlenn goruşlen 
arasında anlamlı bir ilişki olmadığını belirt
mişlerdir Bu ikinci grup sonuçlar, araştırma
mızın sonucu ile parelellık göstermektedir 

Araştırmada uçuncu olarak SO(ZE)'nın 
tutumlarının ZE öğrenciyle daha önceden dene
yimlerinin olup olmamasına ve kaynaştırma 
eğitimi alıp almamalarına gore farklılaşıp fark-
lılaşmadığı incelenmiş, sonuçta bu değişken
lerin SO(ZE)'nın tutumları uzennde etkili 
değişkenler olmadığı görülmüştür Engelli 
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çocukla ilişki (etki I eşi m-deney im) ile kaynaş
tırmaya yönelik tutumlar arasındaki ilişkiyi 
araştıran çalışmaların sonuçlarında farklılık 
olduğu belirtilmektedir (Hanrahan, Goodman ve 
Rapagna, 1990) Blackwell (l972),ZEçocuk ile 
önceden deneyimi olan öğretmenlerin tutumla
rının, deneyimi olmayanlardan daha olumlu 
olduğunu bulmuştur Harasymıvv ve Home 
(1975), engelli çocukla deneyimin kaynaştır
maya yönelik tutumu olumlu yönde etkilendiği 
belirtirken, birçok araştırmacı ZE çocuk ile 
ilişkinin (deneyimin) tutumları olumsuz yönde 
etkilediğim bulmuşlardır (Akt Lanvee, 1981. 
Akı Rees, Spreen ve Hamadek, 1991) Bu 
sonuçlar engelli öğrenciyle deneyimin olup 
olmamasının öğretmenlerin tutumları üzerinde 
hem olumlu hem de olumsuz etkisi olduğunu 
göstermektedir Bununla birlikte, yapılan bir 
başka grup araştırmada engelli ile deneyimin 
oğretmenlenn tutumları uzennde etkili olmadı 
ğı, deneyim ile öğretmen tutumları arasında 
herhangi bir ilişki olmadığı görülmüştür (Akt 
Rees, Spreen ve Hamadek, 1991, Akt Lanvee, 
1981) ZE öğrenciyle deneyimi olduğunu belir
ten SO(ZE)'nın, önceden ne tur bir deneyim 
geçirdikleri bilinmemektedir Oysa, deneyimin 
niteliğinin tutumlar uzennde etkili olduğu belir
tilmektedir Tutum objesi ile doğrudan deneyi 
mın tutumlar uzennde dolaylı deneyimden 
olumlu yönde daha etkili olduğu, doğrudan 
deneyimin sıklığı (frequency), surest (duration) 
ve şiddeti yoğunluğu'nun (intensity) olumlu 
tutumlar ile ilişkisi olduğu bir çok araştırma 
buljusu ile desteklenmektedir .(Gottlieb, Corman 
ve Curcı, 1986) Bu nedenle, SO(ZE)'nm 
tutumlarının farklılaşmamasının, SO(ZE)'nın 
ZE öğrenciyle daha önceden geçirdikleri dene
yimin niteliği ile de ilişkili olabileceği düşü
nülmektedir 

Araştırmada, SO(ZE)'mn kaynaştırma 
ile ilgili eğitim alıp almamalarının, SO(ZE)'nın 
tutumlarında farklılığa yol açmadığı görülmüş
tür Literatürde, öğretmenlerin engelli çocuk ve 
kaynaştırma hakkında bilgi duzeylen ile engelli 

çocuklara ve engelli çocukların kaynaştın I ma
sına yönelik tutumlar arasında ilişkiyi araştıran 
araştırmacılar bilginin öğretmen tutumları 
uzennde olumlu etkisi olduğunu belirlemişlerdir 
{Hıggs, 1975, Akt Lanvee. 1981) Yapılan 
araştırmalarda, normal sınıf oğretmenlenne 
kaynaştırma konusunda eğitim verilip venlme-
mesının, öğretmenlerin engelli öğrenci lentı 
kaynaştınlmasına yönelik görüşleri üzerindeki 
etkisi incelemiş, sonuçta eğitim almayan oğret
menlenn %79'unun engelli öğrenci lenn 
kaynaştırıl masını istemedikleri (Akt Myles ve 
Simpson, 1989), engelli birey ve kaynaştırma 
eğitimi hakkında sımıf oğretmenlennı bilgilen
dirmenin, oğretmenlenn tutumlarında olumlu 
etkilen olduğu belirlenmiştir (Akt Uysal, 
1995) Araştırmamızda, SO(ZE)'nın sadece 
%13'unun ZE çocuklar hakkında ve %36'sının 
kaynaştırma hakkında eğitim aldığı görülmek
tedir Alınan bu eğitimin, bir haftalık hızmetıçı 
eğitim kursu olduğu, SO(ZE) tarafından bıldı-
nlmıştır Bir haftalık eğitimin, ZE çocuklar ve 
kaynaştırma hakkında SO(ZE)'e yeterli bilgi 
vermeyeceği, SO(ZE)'ın sınıflanndakı ZE 
çocuğa bu kısa eğitim kursu ile gerekli yardımı 
yapamayacakları vb nedenlerle oğretmenlenn 
tutumlarında farklılaşmaya yol açmamış oldu
ğu düşünülebilir 

Araştırmada bir diğer değişken grubu 
olarak, SO(ZE)'nın ZE çocukların kaynaştırıl-
masına yönelik tutumlarının ZE çocuğun yaşma 
ve cinsiyetine gore farklıfaşıp farklılaşmadığı-
na bakılmıştır Sonuçta, ZE çocuğun yaşının 
SQ[ZE?lw& Mumi&to&> fetkUl'J» jet .s^mad'-
ğı, ZE çocuğun cinsiyetine gore SO(ZE)'nın 
tutumlarında farklılıklar olduğu, bu ıkı değiş
kenin SO(ZE)'nın tutumlarına etkileşim etkisi* 
nın olmadığı görülmüştür SO{ZE)'nın ZE kız 
oğrencılenn kaynaştırıl masına yönelik tutumla
rının, ZE erkek oğrencılenn kaynaştırıl m asına 
yönelik tutumlarından daha olumlu olduğu 
görülmüştür Engelli çocuğun yaşının tutumlar 
üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalarda, 
engelli çocuğun yaşının tutumlarda farklılığa 
yol açmadığı gözlenmiştir (Akkok, 1984, 
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Dindar, 1995) Engelli çocuğun cinsiyetinin 
tulumlar üzerindeki etkisini inceleyen araştırma 
sonuçlarında çelişki olduğu görülmektedir 
Araştırma sonuçlan, ZE çocuğun cinsiyetinin 
tutumlar uzennde etkili olmadığını, öğretmen 
lenn genelde kız öğrencilere, erkek öğrencilere 
nazaran daha olumlu tutumlar sergilediklerini 
göstermiştir (Akt Akkok, 1984, Akt Home, 
1985, AkL Dindar, 1995) Bu sonuçlar araştır
mamızın sonucunu desteklemekle birlikte, kız 
çocuklarının doğal gorunuş olarak daha sev im
li-aJ imli olması, erkek çocuklara nazaran daha 
uysal ve daha az problem davranışlar göster
mesi gibi özelliklerin öğretmenlerin tutumları 
uzennde etkili olduğu düşünülmektedir 

Sonuç olarak bu çalışmada, ülkemizde 
halen uygulanan kaynaştırma programlarına 
ilişkin gerekli olan bazı on hazırlıkların (alt 
yapı çalışmalarının) yapılmadığı, sınıf öğret
menlerinin ZE çocukların bulunduğu sınıflarda 
çalışmaya karşı olumsuz tutum içinde oldukları 
ve tutumlarının olumlu yönde değiştirilmesine 
yönelik çalışmalara ağırlık verilmesinin gerek
liliği ortaya çıkmıştır Kaynaştırma uygulama
larında, bu ve benzen çalışmaların sonuç
larından yararlanılmasının, kaynaştırma prog
ramlarının istenen amaca ulaşmasına yardımcı 
olabileceği düşünülmektedir 
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