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ÖZET 

 

Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Zihinsel 

Engelli Bireylerin Sportif Etkinliklere Katılımına İlişkin Farkındalık Düzeylerinin 

İncelenmesi 

 

Amaç: Zihinsel engelli bireylerin fiziksel aktivitelere katılımı onların fiziksel ve 

ruhsal gelişimlerini desteklemekte ve toplum içinde sosyalleşmelerine yardımcı 

olmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı bölümleri itibari ile zihinsel engelli bireylere 

spor eğitimi verecek olan Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü 

öğrencilerinin zihinsel engelli bireylerin spora katılımına ilişkin tutumlarını farklı bir 

bakış açısıyla ele alarak sporun faydalarına yönelik farkındalık seviyelerini incelemektir. 

Materyal ve Metot: Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama 

modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan 

demografik bilgi formu ve zihinsel engelli bireylerde sporun faydalarına yönelik 

farkındalık ölçeği kullanılmıştır. Araştırma evrenini İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi, örneklemini ise bu fakültenin Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 

Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. 

Bulgular: Araştırmada elde edilen bulgulara bakıldığında; ölçek toplam puanları 

ve cinsiyet (t=-.963; p>.05), aktif spor yapma (t=-.954; p>.05), daha önce zihinsel engelli 

bir birey ile sportif etkinlik yapma (t=.125; p>.05), öğrencilerin zihinsel engelli bir 

tanıdığının olması (t=.185; p>.05), yaş (f=1.773; p=.173; p>.05) ve sınıf (f=.525; p=.666; 

p>.05) değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. 

Sonuç: Sonuç olarak katılımcı öğrencilerin farkındalık düzeyleri çoğunlukla 

yüksektir. Kadınlar, erkeklere göre; zihinsel engelli bir tanıdığı olanlar, zihinsel engelli 

bir tanıdığı olmayanlara göre; daha önce zihinsel engelli bir birey ile sportif etkinlik 

yapmış olanlar, daha önce zihinsel engelli bir birey ile sportif etkinlik yapmamış olanlara 

göre; aktif spor yapmayan öğrenciler, aktif spor yapanlara göre daha yüksek farkındalık 

seviyesine sahiptir.  

 

Anahtar Kelimeler: Farkındalık, Zihinsel Engelli Bireyler, Spor, Zihinsel 

Engellilerde Spor 
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ABSTRACT 

 

An Investigation of The Awareness Levels of The Physical Education and Sports 

Education Department Students Regarding The Participation of Mentally 

Handicapped Individuals in Sports Activities 

 

Aim: Participation of mentally handicapped individuals in sports activities 

supports their physical and mental development and helps them socialize in society. In 

this context, the study aims to examine the awareness of the benefits of sports by 

considering the attitudes of the students of the Department of Physical Education and 

Sports Education for the Disabled, which will provide sports training to the mentally 

disabled, from a different perspective. 

Material and Method: The survey model, which is one of the quantitative 

research methods, was used in the study. Demographic information form prepared by the 

researcher and an awareness scale for the benefits of sports in mentally handicapped 

individuals were used as data collection tools. The population of the research is the İnönü 

University Faculty of Sports Sciences, and the sample is the students of the Department 

of Physical Education and Sports Education for the Disabled. 

Results: Considering the findings obtained in the research; no statistically 

significant difference was found among the scale total scores and gender (t=-.963; p>.05), 

active sports (t=-.954; p>.05), knowing a mentally disabled person (t=.185; p>.05), 

previous sporting activities with him/her (t=.125; p>.05), age (f=1.773; p=.173; p>.05) 

and grade level (f=.525; p=.666; p>.05) variables. 

Conclusion: Consequently, the awareness levels of the participating students are 

mostly high. Female compared to male; those who have an acquaintance with a mental 

disability compared to those who do not have an acquaintance with a mental disability; 

compared to those who have done sports with a mentally disabled person before, those 

who have not done sports with a mentally disabled person before; students who do not do 

active sports have a higher level of awareness than those who do active sports. 

 

Keywords: Awareness, Mentally Handicapped Individuals, Sports, Sports in 

Mentally Handicapped Individuals 
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1. GİRİŞ 

 

Sportif etkinlikler insanların sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak gelişmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Spor ve insan üzerine birçok araştırma yapılmış ve bu 

çalışmaların ortak noktası sporun insan hayatı üzerinde ki olumlu etkisi olmuştur (1-14). 

Ancak, sportif etkinliklerin yalnızca yarışmalarla ilişkilendirilmesi doğru değildir. Kişiler 

kendi eğitim gördükleri çevrede sporu boş zaman etkinlikleri kapsamında da 

öğrendiklerinde bu; onlara toplumsal ve duygusal adaptasyon becerilerinde olumlu bir 

katkı yapacaktır (15). Toplumun yaklaşık olarak %14’ü gibi önemli bir kısmını engelli 

bireylerden oluşmaktadır (16). Spor etkinlikleri, engeli bulunan kişilerin topluma 

adaptasyonunu sağlamada önemli bir görev üstlendiğinden engelli bireyler de gelişimi 

normal seyreden diğer insanlar gibi spor yapmaya ihtiyaç duyarlar (17).  

Zihinsel engellilik kavramı ise; kişinin genel zihin fonksiyonlarının olması 

gerekenden daha düşük olması ve bununla birlikte kişisel bakım, iletişim, evdeki yaşam, 

toplumsal beceriler, akademik işlevler, öz yönlendirme, boş zaman, sağlık, güvenlik ve 

iş gibi birtakım adaptasyon gerektiren davranışların ikisinde yahut daha fazlasında 

görülen yetersizlik şeklinde açıklanabilir Zihin engeli bulunan bireyler spor aracılığıyla 

toplum içerisindeki sosyal yaşama daha iyi adapte olmaktadır. Bunun yanı sıra motor 

gelişim özellikleri, fiziksel ve ruhsal gelişimi, benlik kavramı, iletişim kurabilme, sözel 

ve sayısal yetenek gelişimi gibi birçok alanda spor aracılığıyla önemli faydalar 

görmektedir (18-35).  

Son zamanlarda insanların engelli kişilere yönelik sergiledikleri tutumlarda ve 

bakış açılarında önemli gelişmeler gözlemlenmektedir (16). Bir topluluk içerisinde 

engelli bireylerin varlık göstermesi onların toplumla birleşme sorununu ve 

gereksinimlerini meydana getirmektedir. Sosyal yaşamda gelişimleri normal şekilde 

seyreden kişilerin engeli bulunan bireylere nasıl baktıkları ve onları nasıl algıladıkları 

modern toplumların en mühim işaretlerinden birisidir (36). Ayrıca, Hutton ve Baumeister, 

farkındalık seviyesinin yüksek olmasının tutum-davranış bağını kuvvetlendirdiğini ifade 

etmektedir. Fakat sosyal yaşamın her bir alanında yaratılacak farkındalık sayesinde 

sporun, zihinsel engeli bulunan kişiler üzerinde olumlu izler bırakması mümkün olacaktır 

(36). İlhan ve Esentürk (36), farkındalığı; kişilerin bütün duyu organlarıyla içinde 

yaşadığı çevreye anlamlar yüklemesinin yanı sıra, bilinmesi gerekli olan şeylerin farkında 
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olması, algılanması gerekli olan bir şeye dikkatini yöneltmesi veya bu noktada duyarlılık 

göstermesi olarak tanımlamıştır.  

Zihinsel engellilerde spor konulu çalışmalar incelendiğinde ilişkiyi devam ettirme, 

bir grupla işbirlikçi çalışma, kendi davranışlarına mukayet olma, saldırgan davranışların 

üstesinden gelme gibi becerilerde olumlu etkiler gösterdiği; boş zaman etkinliklerinin ve 

oyunun bu kişilerin birbirleri arasındaki toplumsal etkileşimlerin, sosyal kabul seviyesine 

katkıda bulunarak artmasını sağladığı ve buna paralel olarak ortaya çıkan olumlu kişilik 

niteliklerinin toplumsal uyum konusunda da bir artışı beraberinde getirdiği; zihinsel 

engelli kişilere rekreatif uygulamalar sunmuş ve sonucunda bu uygulamanın kişilerin 

çevresiyle ve toplum ile bütünleşmesinde bu kişilere katkıda bulunduğunu, bu tür 

etkinliklerin arkadaşlık ilişkilerinin gelişimi ve eş zamanlı olarak toplumsal kabulün 

oluşmasına faydalı olduğu; algılama, düşünme becerilerinde, motor davranışlarında, 

dikkat, öz güven sahibi olma ve toplumsal ilişkilerde olumlu etkiler görüldüğü bilim 

insanları tarafından ortaya konmuştur (25-35). 

Topluluğu meydana getiren kişilerin sporu ne derecede bildiklerinin; çocukların 

bedensel, zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişimlerinin direkt yahut dolaylı olarak hangi 

düzeyde etkilendiklerinin bilincinde olmalarının; zihinsel bir engeli bulunan kişilerin 

spora yöneltilmeleri açısından önemli olduğu bilinmektedir. 

Bu bilgiler, toplumu oluşturan ve bu alanda akademik düzeyde eğitim-öğretim 

faaliyetlerine devam eden öğrencilerin farkındalık düzeylerinin de önemli olduğunu 

düşündürmektedir. Bu düşünceden hareketle; Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 

Bölümü öğrencilerinin zihin engeli bulunan kişilerin sportif etkinliklere katılımına 

yönelik farkındalık düzeyleri ne seviyededir? sorusu araştırmanın temel problem 

durumunu olmuştur. 

Bu araştırma bazı değişkenler açısından Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor 

Eğitimi Bölümü öğrencilerinin zihin engeli bulunan kişilerin sportif etkinliklere 

katılımına yönelik farkındalık düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır. 

Araştırmanın Önemi 

Geçmişten günümüze kadar geçen süreçte zihinsel engellilik kavramı literatürde 

çok farklı konularda yer almaktadır. Zihinsel engelli bireylerin eğitimi üzerine birçok 

araştırma yapılmıştır. Ayrıca sporda farkındalık ve farkındalığı etkileyen faktörlere ilişkin 

de ulusal ve uluslararası literatürde fazlasıyla çalışma yapılmış (37-42), fakat bunların 
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birçoğu taraftar farkındalığı, marka farkındalığı, sponsorluk farkındalığı gibi çeşitli 

konulardaki farkındalık seviyelerini ve farkındalık üzerinde etkisi olan faktörleri 

araştırmışlardır. 

Zihinsel engelli bireylerin psiko-sosyal gelişimi, fiziki gelişimi, psiko-motor 

gelişimi açısından sportif etkinliklerin önemli olduğu görülmektedir. Eğitilebilir 

seviyedeki zihinsel engelli bireylerin sportif etkinlikler ile bazı özelliklerinin gelişimi 

üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmaların ortak noktası sporun kaba ve ince 

motor özelliklerini, sosyal gelişimini, ruhsal gelişimini olumlu yönde etkilediği 

yönündedir. Bu bağlam üzerinden bakıldığına zihinsel engelli bireylerin sportif 

etkinliklere katılımına ilişkin tutumlar ve sporun etkilerine yönelik farkındalık seviyesi 

ile zihinsel engelli bireylerin spora katılımı arasında önemli bir bağ vardır. Öğretmenler, 

antrenörler, aileler gibi sosyal çevrede yaşayan bireylerin tutum ve farkındalık düzeyleri 

zihinsel engelli bireylerin spora katılımını etkileyen önemli unsurlar arasında yer 

almaktadır. 

Araştırmanın önemi ise Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümündeki 

öğrencilerin zihinsel engellilerde sportif etkinliklere katılımına ilişkin farkındalıklarını 

incelemeyi amaçlayan çalışmaların spor bilimleri literatüründe yetersiz oluşudur. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümünde öğrenim 

gören öğrencilerin zihinsel engelli bireylerin sporun faydalarına yönelik tutumlarını 

incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda hipotezler ortaya atılmış ve bu hipotezleri 

destekleyici ölçek, istatistiki analiz ve veri yorumlaması yolu ile bu alanda ileride 

yapılması planlanan çalışmalara kaynak desteği hedeflemektedir.  

Alt Problemler 

Bu araştırmaya bağlı olarak ortaya çıkartılan alt problemler şu şekilde 

sıralanmıştır; 

1. Öğrencilerin zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklere katılımına ilişkin 

ölçekten aldıkları toplam puanları ne düzeydedir? 

2. Araştırma değişkenlerinden olan cinsiyet değişkeni ve öğrencilerin zihinsel 

engelli bireylerin sportif etkinliklere katılımına ilişkin farkındalık düzeyleri 

arasında anlamlı farklılık var mıdır? 
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3. Araştırma değişkenlerinden olan sınıf değişkeni ve öğrencilerin zihinsel 

engelli bireylerin sportif etkinliklere katılımına ilişkin farkındalık düzeyleri 

arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

4. Araştırma değişkenlerinden olan yaş değişkeni ve öğrencilerin zihinsel 

engelli bireylerin sportif etkinliklere katılımına ilişkin farkındalık düzeyleri 

arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

5. Araştırma değişkenlerinden olan engelli bir tanıdığınız var mı? değişkeni ve 

öğrencilerin zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklere katılımına ilişkin 

farkındalık düzeyleri arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

6. Araştırma değişkenlerinden olan aktif spor yapıyor musunuz? değişkeni ve 

öğrencilerin zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklere katılımına ilişkin 

farkındalık düzeyleri arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

7. Araştırma değişkenlerinden olan daha önce zihinsel engelli bir birey ile 

sportif etkinlik yaptınız mı? değişkeni ve öğrencilerin zihinsel engelli 

bireylerin sportif etkinliklere katılımına ilişkin farkındalık düzeyleri arasında 

anlamlı farklılık var mıdır? 

Araştırmanın Varsayımları 

1. Araştırmada literatür taraması sonucundan ulaşılan bilgiler ve örneklemdeki 

gruptan elde edilen verilerin yeterli düzeyde ve doğru olduğu varsayılmıştır. 

2. Araştırmada kullanılan ölçek formunun ulaşılacak hedefler için yeterli 

düzeyde olduğu varsayılmıştır. 

3. Toplanan verilere uygulanan istatistiksel işlemler araştırmaya uygundur. 

4. Araştırma için başvurulan ölçeğin, Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor 

Eğitimi bölümü öğrencilerinin zihin engelli kişilerin spora katılımına ve 

sporun onlar üzerindeki faydalarına ilişkin tutum ve farkındalık düzeylerinin 

incelenmesi için yeterli düzeyde olduğu varsayılmıştır. 

5. Araştırmaya katılım sağlayan bütün öğrencilerin sorulan soruları doğru 

anladıkları ve sorulara doğru cevap verdikleri varsayılmıştır. 

6. Bu çalışmaya konu olan örneklem grubunun evreni temsil ettiği 

varsayılmıştır. 
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Araştırmanın Sınırlılıkları 

1. Bu araştırma İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim 

görmekte olan Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü 

öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. 

2. Bu araştırma önceden belirlenmiş olan demografik bilgiler ile 

sınırlandırılmıştır. 

3. Bu araştırma nicel araştırma yöntemleri ile yapılan alan çalışması ile 

sınırlandırılmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. Zihinsel Engellilik 

Zihinsel engellilik ifadesi birçok mesleki grubu ilgilendirdiğinden ve her bir 

mesleki grup da bu kavramın tanımını kendilerine göre yaptıklarından ötürü ortak bir 

tanıma varmak zorlaşmaktadır (43). Amerikan Zihinsel ve Gelişimsel Yetersizlikler 

Birliği’nce yapılan tanımlamaya göre zihinsel engel, sosyal ve uygulama becerilerini de 

içine alan zihin işlevleri ile birlikte bireyin meydana getirdiği uyum sağlayıcı hareketlerde 

önemli ölçüde görülen kısıtlılıklarla nitelendirilen 18 yaşına girmeden önce ortaya çıkan 

ve tanısı konulabilen bir engeldir (44). DSM-V tanı kriterleri kitabı ise zihin engelli 

tanısının konulabilmesi için üç şartın taşınması gerektiğini ifade etmektedir. 

 Kişiye uygulanan klinik ölçüm ve sonrasında da geçerliliği kabul edilmiş bir 

zekâ testi ile tasdiklenen problem çözme, deneyimler vasıtası ile öğrenme, 

soyut düşünme, sonuç çıkarma, planlama ve öğrenme gibi fonksiyonlarda 

görülen noksanlıklar. 

 Kişinin öz bağımsızlığıyla birlikte toplumsal sorumluluklar gibi kriterlere 

uyum sağlayamama ve beraberinde görülen uyum fonksiyonunda görülen 

deformasyonlar bir temel olmadıkça kişinin yaşadığı çevrede iletişim, sosyal 

yaşantıya dahil olma ve bağımlı olmadan hayatını sürdürme gibi bazı günlük 

aktivitelerde işlerliği kısıtlar. 

 Zihinsel ve uyum sağlamada ortaya çıkan eksiklikler gelişimsel çağda 

meydana gelir (45). 

Zihinsel engellilik, gelişim süresince birçok nedenle zihnin işlevlerinde devamlı 

olarak gecikme, durgunlaşma, düşüşe geçme ve buna paralel olan davranışlarda ortaya 

çıkan zorluklardır (46). 

Gelişimleri boyunca genel zihin fonksiyonlarında normalden belirgin ölçüde 

görülen gerilik ve uyum sağlamada noksanlık sergileyen çocuklar zihinsel engellidir (47). 

Zihinsel engellilik kavramı, kişinin zihin gelişiminin ortalamanın bariz bir şekilde 

altında olduğu ve bu sebeple kişinin çevreye uyum sağlama becerisinin sınırlı olduğu 

haller için kullanılır (48,49). Zihinsel engeli bulunan çocuklar normal seyirdeki 

akranlarına kıyasla başka değişik niteliklere sahiplerdir. Bu niteliklerin normallerden ne 
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derece farklı olduğu, en başta zekâ geriliğinin ağırlığı olmak üzere içinde bulundukları 

aile şartlarından ve sağlanan eğitim imkanlarından büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu 

şartlardaki ya da imkanlardaki noksanlıklar zihin engeli bulunan çocuklar ile normal 

yaşıtları arasında var olan farklılığı daha çok fazlalaştırmaktadır (50). 

Zihin engeli bulunan çocukların normal akranlarına kıyasla gösterdiği birtakım 

değişiklikleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Bu çocukların zekâ testleri ve değerlendirilen zekâ seviyeleri akranlarına göre 

değişkenlik gösterir. 

2. Ders başarılarında akranlarına kıyasla göze çarpan bir gerilik mevcuttur, 

akademik gelişimlerinde bir hayli yavaşlık vardır. 

3. Etraflarına uyum sağlamaları akranlarına göre zor ve geç gerçekleşir, 

bilmedikleri tanımadıkları ortamlara girmekten haz etmezler. 

4. Kişisel bakımlarını gerçekleştirme, ince ve kaba motor becerileri yaşıtlarıyla 

karşılaştırıldığında daha geridir ve bunları beceremezler (51). 

2.1.1. Zihinsel Engelliliğin Tasnif Edilmesi 

Zihinsel engellilik, Amerika Mental Gerilik Birliği’nce hafif, orta, ağır ve çok ağır 

(derin) derece olmak üzere 4 bölüme ayrılmıştır (52). 

Hafif Düzey Zihin Engeli 

Bu gruptaki zihin engelli bireylerin Binet zekâ kısım aralığı 52 ila 67, Wechsler 

zekâ kısımları ise 55 ile 69 arasında değişim göstermektedir. Genel anlamda akıl 

yaşlarının sekiz sene altı ay ile on sene on ay aralığında olduğu söylenebilir. Görünüşe 

bakıldığında normal olan diğerlerinden hiç de farklı değillerdir. Bu sebepten okulların 

ders beklentileri ile yüzleşinceye kadar çoğu zaman fark bile edilmezler. Öz bakımlarını 

yaparlar lakin bazı zamanlar sağlıkla ilgili kuralların onlara tekrar bahsedilmesine ihtiyaç 

duyabilirler. Kıyafet seçerken veya satın alırken yardıma gereksinirler. Yaşadığı şehir 

içinde rahatlıkla bir yerden diğerine gezebilir ama tek başlarına yardım almaksızın bir 

şehirden diğer şehre gidemezler. Paten veya bisiklet gibi koordinasyon isteyen araçları 

kullanabilirler (53). Birleşik, söze dayanan ifadeleri kullanarak iletişime girebilir, 

gündelik konuşmaları başarıyla gerçekleştirebilirler, fakat somut olmayan ve felsefeye 

dayanan ifadeleri tartışamazlar. Başka insanlarla rekabet ve ortaklaşa iş yapma gibi 

ilişkiler kurabilirler. Birtakım grupsal aktivitelere bilhassa toplumsal ve özgün amaç 
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taşıyan etkinliklere katılım gösterirler, ancak beceri isteyen koleksiyonculuk ve 

fotoğrafçılık gibi uğraş gruplarına dahil olamazlar. Boş zaman doldurma aktivitelerinden 

keyif alırlar. Alışveriş için bir yere yollanılabilir veya yalnız başlarına satın alma 

işlemlerini gerçekleştirebilirler. Yalnız, banka imkanlarından faydalanamazlar. Para 

kazanabilirler ama bunu kullanma konusunda yardıma ihtiyaç duyarlar. İçinde yer 

aldıkları birçok etkinliği kendileri başlatır ve iş üzerindeyken dikkatlerini minimum 15-

20 dakika devam ettirirler. İşlerinde dürüst davranırlar ve sorumluluk alabilirler, ancak 

sorumlu oldukları önemli işlerde bir başkasından yardım almaya gereksinirler (53). 

Orta Düzey Zihin Engeli 

Ortalama düzeyde zekâ yetersizliği bulunan bireyler, öğretilebilen zihin engelliler 

olarak nitelendirilirler. Bu gruptaki çocukların okul öncesi çağda iletişime girme ve 

konuşma becerileri vardır. Buna rağmen, toplumsal kuralları pek ayırt edemezler. Okul 

dönemindeki çocuklar toplumsal uğraş ve beceriler bakımından eğitilebilmektedirler, 

ancak ders başarısı konusunda en fazla ikinci sınıf eğitim düzeyine kadar 

çıkabilmektedirler. Öğrenme süreci yavaş, kavramsallaştırma becerileri ise bir hayli 

kısıtlıdır. Çoğunlukla erken tanılama ve anne-baba desteği ile elverişli eğitim olanakları 

verildiğinde biraz da olsa günlük bakımlarını bağımsız gerçekleştirebilmektedirler. 

Öğretilebilir zihin engelli bir çocuklar (ÖZE), yaşamları boyunca kontrol altında tutulan 

bir çevreye konumlandırılırken, eğitilebilir zihin engeli bulunan çocuklardan sosyal 

hayatta kimseye bağımlı olmadan yaşam sürdürmeleri beklenir (52). Akıl yaşlarının 

hemen hemen altı yıl bir ay ile sekiz yıl beş ay aralığında olduğu söylenebilir. Ortalama 

düzey zihin yetersizliği olan çocukların bu halleri onlar okula başlamadan önce göze 

çarpabilir. Aile içi ve iş yaşamlarında yardım almaları gerekir. Basit görevleri tek 

başlarına halledebilirler (53). 

Ağır Düzey Zihin Engeli 

Bu grup çocuklarının okula başlamadan önceki çağda motor beceri gelişiminin 

güçsüz olduğunu, pek fazla konuşmadıklarını, sözlü iletişim becerilerinin az geliştiğini 

veya hiç gelişmediğini söylemek mümkündür. Kendilerine bakma işlemini ve 

temizliklerini kısıtlı bir biçimde gerçekleştirirler. Yaşamları boyunca bakımlarını 

yardımcı kişilerin destekleriyle sürdürürler. Bazılarına ise eğitim vererek biraz yardım ve 

gözetim ile basit işleri yaptırabilirsiniz (52). Bu gruptaki zihin engelli bireylerin Binnet 

zekâ kısım aralığının 20 ila 35, Wechsler zekâ kısımları ise 25 ile 39 aralığında değişiklik 
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göstermektedir. Akıl yaşlarının aşağı yukarı üç yıl dokuz ay ile altı yıl arasında olduğunu 

söylemek mümkündür. İşbirlikli çalışmalarda gönüllü olarak yer alabilirler (53). 

Çok Ağır Düzey Zihin Engeli 

Grubun bu çocuklarında doğumla beraber gelen fiziksel bozukluklar çok sık 

görülebilir. Bu yüzden de çok uzun süre hayatta kalamadıkları ifade edilmektedir. Az da 

olsa motor becerilerde gelişim görülebilir. Tek kelime ile anlatmak istedikleri sınırlı 

sayıda kavramları vardır. Yeme-içme ve tuvalet gibi hususlarda kısıtlı da olsa eğitime 

cevap verebilirler. Bu çocuklara gözetim şarttır, kendilerine bakma ve kendilerini koruma 

açısından başkalarından yardım almaları gerekir. Sık sık tıbbi açıdan özen gösterilemeye 

ihtiyaçları vardır (52). Çok ağır zihinsel engelli bu bireylerin Binnet zekâ bölümü 20, 

Wechsler zekâ bölümü ise 25’in altındadır. Yetişkin olan engelli bireylerin zekâ yaşları 

hemen hemen 3 sene 8 ay veya daha da aşağısı olarak belirlenmiştir. Hareket kabiliyetleri 

yoktur ve sık sık birden çok engele sahiptirler. Bu grup bireylerde hayatını kaybetme 

oranı üst seviyededir (53). 

2.1.2. Zihinsel Engeli Olan Bireylerin Nitelikleri 

Fiziksel özellikleri 

Gelişim aşamalarından geçme sırası bakımından zihinsel engelli bireyler normal 

gelişen bireylerle aynı sırada gelişim gösterir fakat zihinsel yetersizliği bulunan kişilerin 

gelişimi, normal bireylere göre geriden seyreder ve daha yavaştır (52). Zihin engelli 

kişilerde yüksek olasılıkla bedensel ve duyuşsal eksikliklere rastlanılır. Her insanın 

gelişim periyodunda yaşadığı diş çıkarma, başı dik bir şekilde tutma ve düzgün yürüme 

gibi durumlar zihinsel yetersizliği olan kişi için gecikmeli ve problemli ortaya çıkabilir. 

Dahası, el-göz eşgüdümünde, dengede durmada, kaba ve ince motor isteyen işlerde 

zorlanırlar. Bağışıklıkları karşılaşabilecekleri hastalıklara karşı güçsüz ve dirençleri zayıf 

olduğundan sıklıkla hastalık geçirirler (54). 

Dil Gelişim Özellikleri 

Dil ve konuşmayı öğrenme sıralaması bakımından zihinsel engelli bireylerle 

normal gelişen bireyler aynı aşamayı izlerler. Zihin engelli kişiler var olan engelleri 

yüzünden konuşmayı öğrenmelerine rağmen daha geç konuşurlar ve konuşmayla alakalı 

bazı sıkıntılar yaşarlar. Zihinsel engelin derecesi arttıkça konuşma ve dil ile ilgili 

yaşanacak sıkıntılar da artar (55). Bununla birlikte konuşurken ifade problemleri ve 
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akıcılıkta sorunlar yaşarlar. Kendisine gelecek konuşma sırasını bekleme, karşısındakini 

dinleme, susması gereken yeri bilememe, hangi konuyu nasıl konuşacağını saptayamama 

gibi sorunlara ek olarak ifade edici ve alıcı dil yetilerinde noksanlık, verilen talimatları 

izleyememe, konuşmaya başlayamama, bir olayı anlatma konusunda zorluk yaşama gibi 

sıkıntıların bir veya birkaçı görülebilir (56). 

Bilişsel ve Öğrenme Özellikleri 

Bilişsel ve Öğrenme özellikleri zihin yetersizliği bulunan kişilerin, gelişimi 

normal seyreden kişilere göre ciddi problemler yaşadığı alanlardan biridir. Zihin engelli 

kişilerin öğrenmeleri daha yavaştır, soyut ifadeler ve beceri öğreniminde de önemli 

sorunlar yaşarlar (57). Zihin engelli kişiler günlük hayatta karşılaştıkları öğrenme 

etkinliklerine dikkat vermede zorluk yaşarlar. Bu kişilerin dikkat süresi son derecede 

kısadır ve dağınıktır. Bu bireyler geçmişte öğrenme esnasında herhangi bir olumsuzluk 

yaşamışlarsa, bu durum onların ileride deneyimleyecekleri öğrenme süreçlerine karşı 

tutumlarına etki etmektedir. Dikkatlerinin dağınık ve kısa süreli olması koydukları 

amaçlara ulaşmalarında zorluk yaşamalarına neden olur. Tüm bunlara ek olarak zihinsel 

yetersizliği olan kişilerin büyük çoğunluğunda hatırlama ve hafıza ile ilgili problemler 

görülür. Etraflarında olan biten şahit oldukları olayları kısa sürede unuturlar ve zayıf bir 

belleğe sahiptirler. Bu problemleri yaşamaları onların motivasyon sorunları yaşamalarına 

sebep olabilmektedir. Motivasyon ile alakalı yaşanan bu problemler zihin engeli bulunan 

kişilerin “öğrenilmiş çaresizlik” oluşturma ihtimallerini arttırmaktadır (58). 

Sosyal Gelişim Özellikleri 

Zihinsel engeli bulunan kişilerin yaşça kendisinden daha küçüklerle daha çok 

etkileşim halinde olduğu ve bilhassa grup içerisinde diğerlerine bağımlı olma eğilimi 

gösterdiği görülmektedir. Yaşıtları ile arkadaşlık etme, birlikte oyun oynarken iletişimi 

başlatma ve devam ettirme, diğer insanların verdiği sosyal işaretleri alma ve onlara 

karşılık verme, civarındaki insanların ne hissettiklerinin ayırdına varma, kendi 

hareketlerini idare etme, olaylar ve durumlar arasında tercih yapma ve paylaşma 

hususunda ciddi sıkıntılar çekmektedirler. İçerisinde yer aldıkları çevrede bulunan 

kuralları algılamada ve bunlara uyum sağlamada güçlük çekmektedirler (59). Zihinsel 

yetersizliği olan kişiler çoğunlukla yapmış oldukları işleri yarıda bırakırlar, bunun sebebi 

ise çok çabuk yorulmalarıdır. Zihin engeli bulunan kişiler için yaptırılacak aktiviteler 

seçilirken onların bildikleri ve başarabilecekleri bir aşamadan başlanması çok önem taşır. 
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Önceki teşebbüsleri sonucunda başarısızlığa maruz kalmışlarsa, bu durum onların 

kendileri için koydukları hedeflere erişmek için sarf ettikleri çabada düşüşe sebep olur. 

Kararlaştırılan aktiviteye aşina olunan ve başarılı olacakları bir aşamadan başlamak, 

onların bu gibi olumsuz bir duyguyu deneyimlememesi ve ilk teşebbüsün başarıyla 

neticelenmesi için elzemdir. Ortaya çıkan başarı ise kişinin öz güvenini arttırır ve onu 

öğrenme konusunda teşvikler (58). 

2.2. Serebral Palsi 

1853 yılında Dr. Jhon Little serebral palsi’yi inceleyip tanımlayan ilk bilim insanı 

olarak bilinmektedir (60). Serebral palsi ile ilgili çalışmalarının 1830’lu yıllara dayandığı 

belirtilmektedir. Doğum yaralanmalarının çocuklara ne derecede etkileyebileceğine dair 

konferanslar vermeye başladığı yıllar 1830’lu yıllara denk gelmektedir. Serebral palsiye 

dair ilke tanımlamayı yapacak olan Dr. Little bu tanımlamayı Londra Doğum Derneğine 

sunmuş olduğu araştırma ile bilim literatürüne serebral palsiye ait ilk tanımı eklemiştir. 

Spastik serebral palsinin ilk tanımına bakıldığında spastisiteye; hasarlı bir sinir sistemine 

sahip olan çocukların bulunduğu durum. Eski zamanlarda bu durum ya beyin felci olarak 

yada Dr.Little hastalığı olarak anılırdı (61).  Serebral palsi terimi 1887 yılında 

‘‘Çocukların Serebral Palsiler’’ başlıklı bir kitap yazan Sir William Osler tarafından 

ortaya kondu (62). 

Serebral palsi kavramı literatürde çok uzun zaman boyunca araştırma konusu 

olmuştur. Bu araştırmalar sonunu bilim insanları tanımlamalar ve açıklamalar 

yapmışlardır. Bu tanımlamalara bakıldığında serebral palsi doğum öncesi, doğum esnası 

veya doğum sonrası erken dönemde, gelişmekte olan bebeğin beyin dokusunda, çeşitli 

sebeplerden dolayı gerçekleşen hasar nedeniyle ortaya çıkan, hareket sisteminde 

fonksiyonel bozukluklarla karakterize bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Beyni 

etkileyen hipoksik, iskemik, enfeksiyöz ve doğumsal travmaların sebep olduğu lezyon 

nedeniyle kas tonusunda ve koordinasyonunda sorunlar ortaya çıkmaktadır (63,64). 

Serebral Palsi çocukluk döneminde geniş spektrumdaki kinetik ve duruş 

bozukluklarına çoğunlukla duyusal, bilişsel, algısal, davranışsal veya epileptik 

rahatsızlıkların beraber oluştuğu ciddi bir motor bozukluk sendromu olarak tanımlanır. 

(65). 

SP’de her ne kadar hareket ve postür bozuklukları ön plana çıksa da hasarın yeri 

ve Ģiddetine göre değişen bilişsel, algısal, davranışsal bozukluklar, epileptik nöbetler gibi 
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çeşitli ilişkili sorunlar da klinik tabloda görülebilmektedir (66). Beyin gelişiminin anne 

karnında başlayıp 6 yaşa kadar devam ettiği kabul edilmektedir (67). SP’de bu dönemde 

gerçekleşen hasar kalıcı olmaktadır. Beyin hasarı ilerleyici olmasa da SP’nin klinik 

tablosu hasta büyüdükçe kötüleşir (68). Kas iskelet sistemindeki bozukluklara bağlı 

gelişen ikincil sorunlar, zamanla ilerleyerek fonksiyonel geriliğe sebep olmakta ve 

bireylerin engellilik düzeyini artırmaktadır. SP’ye maruz kalan bireylerde görülen 

sorunlara ek olarak büyüme, gelişme ve yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkan fonksiyonel 

yetersizlikler hayatın bütün alanlarında etkili olarak Yaşam kalitesini olumsuz 

etkilemektedir (64-69). 

2.3. Otizm 

Otizm kavramını ilk kez tanımlamış olan kişi 1943 yılında Leo Kanner’dır. 

Kanner’a göre otizmin emareleri, “insanlarla iletişim kurmada güçlük, ekolali (duyduğu 

kelimeyi tekrar etme), zamirleri tersten kullanma, yineleyici ve amacı olmayan 

davranışlar sergileme ve değişime direnç gösterme”dir ve bu duruma “infantil otizm” 

adını vermiştir (70). En başta otizmin nedeninin anne-babanın ilgisizliği, uyarıcı 

noksanlığı, sevgisizlik, çocuğun yetiştirilme şekli gibi benzer sebeplerle ilişkili olduğu 

sanılmıştır. Otizmin sebebi olarak özellikle “soğuk anne modeli” sebep görülmüştür. 

(71,72). Otizm, uzun süredir kullanılan bir kavramdır. Ama son zamanlarda otizm 

terimine ek olarak, “Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB, Autism Spectrum Disorder)” 

terimi de kullanılabilmektedir (73). 

“Otizm” kelimesi, Yunancada yer alan “autos” kelimesinden türemiştir, anlamı ise 

“içe dönüklük”tür (70,71). OSB; yaradılıştan gelen, hayatın ilk üç yılında çoğunlukla 

basmakalıp ve yinelenen davranışlar sergileme, göz teması kuramama, toplumsal 

etkileşim ve iletişim konusunda noksanlık, hem sözel hem sözsüz iletişimde görülen 

bozukluklar, geciken dil gelişimi, kısıtlı ilgi alanlarına sahip olma ve duyusal uyarıcılara 

uygun yanıtlar verme güçlüğü gibi belirtilerle meydana gelen, etkileri yaşam boyu süren 

nöro gelişimsel bir bozukluktur (75-86). 

DSM-IV’ün tanımına göre ise otizm; yaşamın ilk üç yılından önce meydana gelen, 

karşılıklı toplumsal etkileşim ve iletişim konusunda bariz derecede görülen bozukluk, dil 

gelişimi ve konuşma becerisinde yaşanan gecikmeler ve belirgin ölçüde görülen 

bozukluklar, ilgi alanlarında kısıtlılık, klişeleşmiş ve yinelenen davranışlar, aynılığı 

sürdürme isteği ve duyusal uyarıcılara verilen garip cevaplar gibi niteliklerle betimlenen 
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bir tür bozukluktur (87). Öte yandan, DSM-V’e göre ise otizm spektrum bozukluğu; 

başlangıç yaşı kesin olmayan ama belirtileri iki yaş gibi erken bir zamanda dahi 

görülebilen, toplumsal etkileşim ve iletişimde bozukluk, kısıtlı ilgi alanı, basmakalıp veya 

yineleyen davranışlar, aynılık konusunda direnç gösterme, duyusal uyarıcılara karşı aşırı 

duyarsız veya aşırı duyarlı olma, içinde bulunduğu çevrenin duyusal taraflarına 

alışılmadık bir ilgi gösterme gibi niteliklerle betimlenen bir tür nöro-gelişimsel 

bozukluktur (34). 

Otizm olarak da bilinen otizm spektrum bozukluğu (OSB), altta yatan bilişsel 

özelliklere sahip olan ve genellikle diğer koşullarla birlikte ortaya çıkan yaygın, yüksek 

oranda kalıtsal ve heterojen bir nörogelişimsel bozukluktur. Otizmli kişilerin davranışları, 

güçlü yönleri ve zorlukları en az 500 yıldır bilim adamlarının ve klinisyenlerin ilgisini 

çekmektedir (90). Doğası erken çocukluk döneminde görülen sosyal iletişim ve etkileşim 

bozukluğu, kısıtlı, tekrarlayıcı ilgi ve davranışlarla karakterizedir (88). Otizm, heterojen 

bir bozukluktur ve bu heterojenliği yansıtan otizm terimi, 'yaygın gelişimsel bozukluklar' 

(YGB) genel tanı kategorisi içinde bir alt grup olarak değerlendirilmesinin ardından hem 

daha geniş bir sunumu hem de spesifik bir tanıyı tanımlamak için çeşitli şekillerde 

kullanılmıştır. YGB, 1980'de Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan DSM-III 

ve DSM-IV de daha geniş bir sosyal iletişim eksiklikleri yelpazesi fikrini iletmek için 

tanıtılan bir grup bozukluktur. YGB'ler arasında net sınırların olmaması ve bunları 

güvenilir bir şekilde ayırt etmedeki zorluklar nedeniyle, en yeni tanı sistemleri, 

Uluslararası Hastalık Sınıflandırması 11. Revizyon (ICD-11) ve DSM-5 OSB şemsiye 

terimini kullanmaktadır ve ek klinik belirleyicileri ve değiştiricileri kullanarak bireyleri 

ayırt etmektedir (88). 

2.3.1. Otizmli Bireylerde Gelişim Özellikleri 

Otizm Tanılı Çocukların Duyusal Becerileri 

Otizm tanılı çocukların; görsel, işitsel, koklama ve tat duyularına ilişkin farklı 

sorunlar yaşayabildiği veya yaşadığı dile getirilmektedir ve duyusal problemlerde 

yaşadıkları önemli sorunlardan biri olduğu belirtilmektedir. Çocukların, bir veya birden 

fazla duyu yoluyla gelen uyarıcılara karşı aşırı tepki verebildikleri veya hiç tepki 

vermedikleri gözlemlenmektedir. Işık veya yüksek sesten rahatsızlık duyabilen 

çocukların durum karşısında verdiği tepkileri ise farklılaşabilmektedir. Genellikle otizm 

tanılı çocuklar, yeni nesneler keşfettikleri zaman koklama veya dokunma duyularını 
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kullanmaktadır (59). Hatta zaman zaman yeni nesneler karşısında otizm tanılı çocukların 

nesneyi ağzına almaya çalıştıkları veya yalama gibi davranışlar gösterdikleri 

gözlemlenebilmektedir (90). 

Otizm Tanılı Çocukların İlişki Kurma Becerileri 

Otizm tanılı çocuklar, diğerleriyle ilişki kurmada sorunlar yaşamaktadır ve diğer 

kişilerle iletişimde mesafeyi kurmada zorluk (çok yakınında durma veya çok uzağında 

durma vb.), kişiye anlamsız bakma, göz teması kurmak yerine yana, aşağı veya yukarı 

bakma gibi davranışlar görülmektedir. Otizm tanılı kişilerin; yaşamlarının başlangıcından 

itibaren sosyal alanlarda bozulmaların olduğu belirtilmektedir. Örneğin; otizm tanılı 

bebeklerin veya küçük çocukların, normal gelişim gösteren yaşıtlarına göre anlamlı göz 

teması kurma, dışarıdan gelen seslere ve yüzlere odaklanma sıklığının daha az olduğu ve 

bu sebeple otizm tanılı çocukların sosyal ortamlardan uzak durarak tek başına oyun 

oynama eğilimi gösterdikleri ifade edilmektedir (91). 

Otizm tanılı çocukların beden ve nesne kullanımı becerileri 

Otizm tanılı çocukların nesne kullanma becerileri incelendiğinde; iki-beş yaş 

arasında olan otizm tanılı çocukların, normal gelişim gösteren yaşıtlarına göre nesnelerin 

sosyal kullanımında, sembolik kullanılmasında ve nesneleri işlevine uygun şekilde 

kullanımında daha düşük düzeyde performans gösterdikleri belirtilmektedir (92). Otizm 

tanılı çocukların nesne kullanımı sırasında normal gelişim gösteren çocuklara kıyasla 

daha fazla tekrarlayıcı davranışlar sergiledikleri ifade edilmektedir (93). 

Otizm Tanılı Çocukların Dil Becerileri 

Gelişimi normal seyreden çocuklarda dil gelişimi uzun yıllar boyunca incelendiği 

ve çocukların erken dönemde çevreleriyle etkileşim kurarak taklit ve tekrar yöntemlerinin 

dil gelişiminde ilerlemesini sağladığı belirtilmektedir ancak otizm tanılı çocuklarda ise 

dil gelişimi eksiklikler içermektedir (94). Otizm tanılı çocuklarda dil becerisinin; kimi 

çocuklarda akranlarına yakın düzeyde olduğu kimi çocuklarda ise akranlarına göre 

önemli derecede dil becerisinin düşük olduğu dikkat çekmektedir. Diğer becerilerde 

olduğu gibi dil becerisinde de homojen bir dağılım olmadığı görülmektedir (95). 

Otizm Tanılı Çocukların Sosyal Ve Öz Bakım Becerileri 

Otizmin tanısı alan kişilerin genel olarak temel yaşam becerilerinde eksikliklerin 

olduğu ve özellikle öz bakım, sosyal ve iletişim becerilerinin düşük olduğu 
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belirtilmektedir. Aynı zamanda bu durum diğer kişilere bağımlı yaşamalarına sebep 

olmakla birlikte otizm tanılı kişilerin sosyal duygularında yoksunlukların olması, sosyal 

alanlardan uzak durmaları, diğerleriyle iletişim kurmakta zorlanmaları ve yalnız kalmayı 

tercih etmeleri nedeniyle toplumdaki başka kişilerle etkileşimlerinin olumsuz etkilendiği 

aktarılmaktadır (96). Otizm tanılı kişilerin, öz bakım konusunda yetersizliğinin olması 

sebebiyle zorluklar yaşadıkları belirtilmektedir (97). Aynı zamanda, otizm tanılılarda 

görülen sözel ve sözel olmayan becerilerin eksikliği, kişilerin sosyal becerilerine olumsuz 

etki ederek sosyal olarak kabullenilmelerine engel olabilmektedir (73). 

2.3.2. Down Sendromu 

Down Sendromu, bu günlerde sık sık görülen kromozal bir durumdur. Bununla 

alakalı ilk tespiti 1846 yılında Edouard Onesimus yapmış lakin ilk kez 1866 yılında bunu 

yazılı hale getiren ve sendromun adını almasını sağlayan kişi John Langdon Down’dır 

(98). 

Down Sendromu, en sık görülen kromozomal anomalidir (99). Down Sendromu 

insidansı 660 bebekte bir şeklinde saptanmıştır. Görülme sıklığı coğrafi bölgelere göre 

farklılık gösterirken, etnik grup, ırk ve cinsiyete göre herhangi bir farklılık 

göstermemektedir (100,101). Down Sendromuna neden olan fazla kromozom, merkezi 

sinir sistemini etkilemektedir. Bu etki tüm gelişim süresince devam ettiği gibi kognitif ve 

motor becerilerde de geriliğe neden olmaktadır (102). 

Down Sendromunu oluşumunu tanımlamak gerekirse, bir kromozom çiftinin 

mayoz bölünme esnasında 21. çift kromozomun esasında ayrılmayarak iki tane olmaları 

gerekirken bunun yerine üç tane olması durumudur ve bunun sonucunda da 47 

kromozoma sahip bireylerin meydana gelmesidir (103). Down Sendromlu bireylerin 

belirgin özelliklerinden biri olan çekik gözlülük, onların Moğollara benzetilmesine sebep 

olduğundan bu kişiler “mongol” olarak da isimlendirilmektedirler (104). Fakat bu 

günlerde bu şekilde bir adlandırma pek kullanılmamaktadır. Down Sendromunun bir 

hastalık olmadığını ifade etmeliyiz; herhangi bir tedavisi mevcut değildir ve doğumla 

birlikte gelen, devamlı kalıtımsal bir farklılıktır. Yalnızca insan türünde görülmeyip her 

çeşit değişik canlılarda da ortaya çıkabilmektedir. Antik Yunan tarihine baktığımızda, 

Down Sendromlu kişilerin akıl hastanelerine yatırıldıklarını ve hatta onların büyücü 

oldukları düşünüldüğünden yakılarak öldürüldüklerini görmekteyiz (105). Genetik 

sebeplerle meydana gelen ve zihinsel yetersizliği bulunan Down Sendromlu bebeklerin 
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doğum oranlarının -tüm dünyada çok da farklı değil- yaklaşık olarak her 700-800 

doğumda bir olduğunu söyleyebiliriz (106). Down Sendromunun ortaya çıkmasında, 

fazlalık olan bir kromozomun oluşma sebebi veya kromozomların niçin doğru bir şekilde 

bölünemediği gibi sebeplerin henüz net bir şekilde açıklığa kavuşamadığını görüyoruz. 

Yapılan çalışmalara göre sebeplerin bazılarını; annenin 35 ve babanın ise 45-50 yaşın 

üzerinde olması, gebelik sırasında hormonlarda ve bağışıklık sisteminde görülen 

problemler, yine gebelik sırasında maruz kalınan röntgen ışınları, virüs kaynaklı 

bakteriyel enfeksiyonlar, televizyon, bilgisayar, iletişim araçları ve benzeri aletlerden 

yayılan frekansı yüksek akımlar, radyasyondan kaynaklanan çevresel kirlilik, ilaç 

kullanımı, varsa madde bağımlılığı, havada yüksek oranda azot ve kurşun bulunması gibi 

sıralamak mümkündür. Bununla birlikte Down Sendromunun tam nedeni hala 

bilinemiyor (107). Bir ailede Down Sendromlu bir çocuğun olma ihtimali de ilerde 

gerçekleşecek doğumlarda Down Sendromu görülme olasılığı üzerinde etki sahibidir 

(108). 

2.3.3. Down Sendromlu Kişilerin Özellikleri  

Zihinsel Nitelikler 

Down Sendromlu kişiler, çoğunlukla belli gelişim dönemlerinde meydana gelen 

eşsiz nörobilişsel ve nörodavranışsal bir profile sahiptirler. Çocukluk döneminde 

görülmeye başlanan hafif sapmalar ve okul çağına göre yaşanan gecikmeler bariz bir hal 

almaktadır. Bazı sözsüz beceriler zihinsel yaş için kabul edilebilirken, birtakım sözel 

yetersizlikler meydana gelmektedir. Yürütücü fonksiyonlardaki noksanlıklara çocukluk 

döneminde de rastlanılmaktadır, lakin bunlar artan yaş ile beraber daha da belli 

olmaktadır (109). 

Sosyal Duygusal Nitelikler 

Down Sendromlu bireylere ilişkin karakteristik ve duygusal özelliklere 

bakıldığında, bu çocuklar sevecen, cana yakın, neşe dolu ve mutlu varlıklarıdır. Bunun 

yanı sıra inatçı ve söz dinlemez olabilirler. Diğer insanların onlara ilgi göstermelerinden 

hoşlanırlar ve beklentileri karşılanmazsa inatçılık sergileyebilirler. Bunlara ek olarak, 

ritim duyguları gelişmiş olan Down Sendromlu çocukların müziği de oldukça sevdiklerini 

söyleyebiliriz (110). 
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Psikomotor Nitelikler 

Down Sendromlu çocukların motor gelişimlerinde de gecikmeler yaşanmaktadır. 

Bunun sebebinin serebrumun küçültülmüş boyutu, beynin olgunlaşma bozuklukları ve 

patofizyolojik süreçler olduğu söylenmektedir. Bu çocukların motor gelişimindeki 

gecikmelere bakıldığında, özellikle ayakta duruş pozisyonu ve yürüme yeteneğindeki 

bozulmalar bariz bir biçimde dikkat çekmektedir (111). 

Fiziksel Özellikleri 

Down Sendromlu çocukların dış görünüşlerine bakıldığında, basık bir yüz, çekik 

gözler, kalın dudaklar, dilde büyüklük, kısa ve kalın parmaklar, yine kısa ve geniş bir 

boyun, ensede görülen gevşek deri kıvrımları, olması gerekenden daha kısa boy ve olması 

gerekenden daha fazla kilo gibi bazı fiziksel özellikler sayılabilir (110). 

2.4. Spor 

Spor o kadar geniş bir kavramdır ki, sosyal uyumu ve kişilerarası ilişkileri 

geliştirirken sağlık, estetik, oyun, eğlence, zevk, meslek, politika araçları, bilim ve boş 

zaman etkinlikleri olarak da kullanılabilir. Bireyin bedenine ve ruhuna hitap edebilen 

sosyal bir kavramdır. Bu bakımdan çok dikkat edilmesi ve sürekli araştırılması ve 

geliştirilmesi gereken bir olgudur (112). 

Spor, beden ve ruh sağlığını iyileştirme çabasıdır. Yarışma standartları açısından 

belirli kurallara karşı mücadeledir. Heyecan, rekabet, üstünlük, performans geliştirme, 

kişilikte doruğa ulaşmaktır (113). 

Spor, doğal çevreyi bir insan topluluğuna dönüştürürken kazanılan becerileri 

geliştirebilir, edindiği sosyalleşme yönü ile toplumla bütünleşebilir ve ister bireysel ister 

kolektif olsun, aletli veya aletsiz bir meslek haline gelebilir. Boş zaman etkinliklerinin 

kapsamı onun tüm zamanını kapsayabilir. Belirli kurallar çerçevesinde zihni ve bedeni 

iyileştiren, rekabeti içeren, birliği artıran kültürel bir durumdur (114). Spor ciddiyet, 

kurallar ve pekiştirme gerektiren bir meslektir. Aynı zamanda spor, çeşitli kurallar, 

performans ve kalite stveartlarından oluşan unsurlardır. Diğer yandan egzersiz ise belirli 

sosyal koşullar altında fiziksel aktivite anlamına gelmektedir (115). 

Sporu; bireyin fizyolojik ve psikolojik bakımdan ruh halini geliştiren, toplumsal 

davranışlarını düzene sokan, bilişsel ve devinimsel olarak belli bir seviyeye eriştiren 

biyolojik, pedagojik ve sosyal bir gerçeklik olarak tanımlayabiliriz. Başka bir ifadeyle 
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spor; bireyin fikirsel, ruhsal ve bedensel gelişimine ve bunlar arasındaki dengenin 

kurulmasına ve toplumsallaşmaya yardımcı olan bir gerçekliktir (116). 

Spor faaliyetleri toplumda yer aldığı için genellikle sporun sosyal bir olgu olarak 

değerlendirilmesi gerektiğine inanılmaktadır. Her spor dalı kendine özgü özelliklerini 

geliştirirken aynı zamanda toplum içinde bir alt kültür ve kendine özgü bir dil, değerler 

ve normlar oluşturur. Kültürel bir unsur olarak spor kavramı, bireylerin ve ait oldukları 

toplumun düşünce ve davranışlarının oluşumunu etkilediği gibi diğer kültür unsurlarını 

da etkileyerek onlara milli özellikler kazandırmaktadır. Farklı ülkelerdeki çeşitli sporları 

gözlemlerken, sosyal özellikleri ve yaşam felsefesi hakkında da bilgi edinebilirsiniz. 

Kullanılan tanım ve ifadelere göre sporun bireyler üzerinde fizyolojik, psikolojik ve 

pedagojik etkiler oluşturmada çok önemli bir rol oynadığı söylenebilir (112). 

2.5. Farkındalık 

Genel olarak insanla özdeşleştirilmiş bir kavram olarak, etrafında olup biteni 

algılama ve anlamlandırabilme becerisidir. İnsanın yaptığı bir eylemin bilincinde olması 

veya dışarıdan gelen verileri bilinçli bir şekilde anlamlandırabilmesi farkındalık 

kavramıyla açıklanmaktadır. Öte yandan farkındalık kavramının pek çok farklı türü 

olduğundan söz edilmiştir. Özellikle psikolojik bilinç düzeyi olarak ifade edilen, kişinin 

kendisiyle ilgili olayları ve davranışları nedenleriyle birlikte anlayabilmek için düşünce, 

davranış ve duygu arasındaki etkileşimin ayırdına varabilme ve bunlar üzerinde 

düşünebilme yeteneği farkındalık kavramına ilişkin önemli bir boyutu teşkil etmektedir 

(117). 

Sosyo-psikoloji alanında, farkındalığın tutum ve davranış arasındaki ilişki 

üzerinde nasıl bir etkisi olduğuna dair iki ayrı cevap bulunmaktadır. Bunlarda birincisi, 

farkındalık seviyesindeki yükseklik tutumlara ulaşmayı kolay kılar. Tutumlar belleğe 

kolaylıkla getirilir ve bu vesileyle de tutumlar, davranışlara kolayca etki eder. İkincisi ise, 

bir adım atmamız gerektiği zaman, var olan duruma karşı takındığımız tutuma özen 

gösterip dikkat ediyor ve bu tutumun bize yön çizmesine müsaade ediyoruz (118). 

2.6. Sporda Farkındalık 

Sporda farkındalık zihinsel, duyuşsal ve devinimsel (psikomotor) alanları içine 

alan, geçmişten geleceğe uzanan fakat kişinin yaşadığı anda bulunan seçiciliğin ortaya 

çıktığı zaman olarak tanımlanır (119,120). Esasında spor alanındaki perspektifi 

psikomotor alandaki farkındalık temel alır. Spor sayesinde zihinsel ve duyuşsal alan 
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farkındalıkları oluşturulmak amaçlansa da bir spor öğretmeni temel görev olarak 

öğrencilerinin psikomotor alandaki farkındalıklarına katkı sunacak alanlar oluşturmalıdır. 

Psikomotor alandaki farkındalık ise zihinsel ve duyuşsal farkında oluşun kişiyi çok daha 

somut davranışlarla, toplumsal ve doğal ortamın etkisi ile katılıma yönlendirmesi ve 

harekete geçirmesidir (120). 

“Kişinin hayatı boyunca geçirdiği gelişim ve dönüşümünün çıkış noktası; fark 

etmektir” (121). Hareket eğitimi, beden eğitimi olgusunun ön koşuludur ve insanoğlunun 

bir “hareket varlığı olması” onun en göze çarpan özelliklerinin başında geldiği ifade 

edilmiştir. Bu sebeple insanın varlığını hem gerçekleştirmesi hem de sürdürmesi kendi 

eylemlerine bağlıdır. Hareket eğitimi, insanoğlunun vücuduna ve bedenin dili olan 

harekete farklı anlamlar yüklemektedir. Hareket, insanoğlunun varoluşunun ana şartıdır. 

İnsanoğlu, etrafında olan biteni hareket sayesinde algılar, kendisi dışında bulunan 

dünyayı hareket vasıtasıyla keşfeder. Hareketin, toplumun bir iletişim aracı olduğu 

söylenebilir. Beden eğitimi, spor, oyunlar ve yaşamın çekirdeğinde hareket bulunur (122). 

Farkında olma, farkına varma, fark ediş, kendisinden haberdar olma gibi ifadeler insanın 

zihinsel yeterlikleri, duyuşsal nitelikleri ve devinimsel becerileri ile ilişkili durumlarını 

ifade eder. İnsan denen varlık, bütün duyularını kullanarak etrafı ve kendisiyle etkileşim 

kurarken neleri bildiğinin ve düşündüğünün veya nasıl hissettiğinin ayırdına varabilir ve 

bunları istekleri ve ihtiyaçları çerçevesinde hayatının herhangi bir aşamasında 

uygulamaya geçirebilir. Beden eğitimi ve spor farkındalığı; üç ana alanı da kapsayan, 

kişinin o anki seçiciliğinin meydana geldiği ana denir (120). Fiziksel aktiviteler, 

öğrencilerin sağlık, güzel vücut hareketleri ve alıştırma yapmanın ilkelerinin gerçek 

yaşamdaki yerini bilmelerine ve bunun ehemmiyetini kavramalarına yardımcı olur.  

Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğun kıymetini ve bunların geliştirilerek nasıl 

korunduğunu da öğrenmiş olurlar. Öğrencilerin tecrübe edebildikleri bir diğer husus da, 

beden eğitimi aracılığıyla kendilerinin baskın ve çekinik yanlarını test edebilme imkanı 

bulmalarıdır (123). Böylelikle kendi sınırlarından haberdar olacaklar, yapabilecekleri ve 

yapamayacakları bedensel aktiviteleri de bu sayede fark edeceklerdir. Tüm beden eğitimi 

faaliyetlerinin sosyal bir deneyim olduğunu söylemek mümkündür ve çoğunlukla 

duyguları içinde bulundururlar. Bu çeşit faaliyetlere katılım gösteren insanlar, hareketler 

sayesinde duygularını dışa vurma imkânı elde ederler. İnsanlar spor sayesinde 

saldırganlık, öfke, utangaçlık, kıskançlık gibi duygularda sağaltım yaşarlar ve bu 

duyguları kontrol altına almayı öğrenirler (113). Öğretmenler beden eğitimi derslerinde 
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öğrencilerin duyuşsal alanlarının gelişmesine destek olma amacıyla, bir yıllık süreçte 

öğretecekleri aktivitelerde onların birlikte çalışmaları için fırsatlar oluşturmalı ve 

böylelikle onların sosyal yönlerinin gelişmesine ve işbirlikçi çalışmalarına imkân 

sağlamalıdırlar. Bu tür faaliyetler eş zamanlı olarak öğrencilerin olumlu bir benlik algısı 

oluşturmalarına da katkı sağlar.  

2.7. Zihinsel Engellilerde Spor 

Beden eğitimi ve spor çalışmaları zihinsel engeli bulunan bireyler üzerinde birçok 

faydası bulunmaktadır. Beden eğitim ve spor çalışmaları aracılığıyla engelli bireyler 

içinde bulundukları ruh hali, toplumun engelli bireylere karşı olan tavırları sonucunda 

ortaya çıkan öfke, kıskançlık ve saldırganlık gibi ortaya çıkan olumsuz duyguları kontrol 

etmelerini sağlamaktadır (124). Beden eğitimi ve spor kişinin sosyalleşmesini sağlama 

anlamında önemli bir sosyal araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Beden eğitimi ve spor 

modern toplumlarda genellikle kolektif bir etkinlik olarak değerlendirildiğinde sportif 

organizasyonlar vasıtasıyla, sporla ilgilenen kişiler farklı gruplarla sosyal bir bağ 

kurmaktadırlar. Beden eğitimi ve spor kişinin dar yaşamından uzaklaşarak, farklı 

inançlar, düşünceler ve fikirden insanlarla bağlantı kurmasını, bu farklı kişilerden 

etkilenmesini ve onları etkilemesini sağlamaktadır.   Bu yönüyle beden eğitimi ve sporun, 

özellikle engelli bireylerin toplumumuza entegre edilmesine, yeni arkadaşlıklar 

kurulmasına, toplumsal etkileşime destek sağlamasına ve sosyal ilişkilerin 

pekiştirilmesine katkı sağlamada önemli rol üstlendiği söylenebilir (125). 

Zihinsel engeli bulunan çocukların, toplumda beklenen seviyede fiziksel ve 

zihinsel faaliyetler gösteremedikleri için, yaşamış oldukları çevreye uyum sağlama 

konusunda sıkıntı çekmektedirler. Farklı biçimlerde meydana gelen uyumsal 

bozukluklar, üzerinde çaba sarf ettikleri ders başarısı ve toplumsal görevlerde başarısızlık 

deneyimlemelerine sebep olur. Asıl olan ise, zihinsel engelli çocukların sahip oldukları 

potansiyelin tümünü ortaya koyabilmeleri için başarıyı yaşamış olmaları faydalı olacaktır. 

Özenle, planlı ve detaylı şekilde hazırlanmış sportif etkinlikler, fizik egzersizleri ya da 

spor programları zihinsel engelli olan bu çocukların başarıyı tatmalarına yardımcı 

olabilmektedir. Bunun yanı sıra bu tür beden eğitimi ve spor programlarının sahip olduğu 

birçok doğal özellik, gerçekçi tedavi veya rehabilitasyon teknikleri olarak zihinsel engeli 

bulunan çocukların çevreye uyum sağlamaları bakımından kullanılabilmektedir (124). 
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Sağlıklı kişilerin ruhsal ve bedensel gerilmelerden kurtulmaları, yaşamlarında 

fiziksel uygunluk sağlayabilmeleri amacıyla tavsiye edilen beden eğitimi ve spor 

aktiviteleri, engelli bireyler tarafından da yapılabileceği uzun seneler düşünülmemiştir 

(126).  

Fiziksel açıdan beden eğitim ve sporun faydası sınırsızdır. Beden eğitimi ve spor, 

hastayı hayata tutundurması ve eğlendirmesi bakımından klasik tedavi edici egzersizlerle 

kıyaslandığında daha üstün olduğu görülmektedir.  

Engellilerde beden eğitimi ve sporun asıl amacı ise, bedensel engelli bireye dış 

dünya ile iletişim kurma imkânı vermesidir. Beden eğitim ve spor yoluyla zihni ve vücudu 

çalışan bedensel engelli birey; disiplin, güven, rekabet ve arkadaşlık hislerini ortaya 

çıkardığında topluma yönelme ve faydalı olabilme imkanlarını yüksek oranda 

arttırmaktadır. Örneğin; okçuluk, masa tenisi, bilardo ve yüzme gibi spor dallarında 

engelli bireyler normal bireylerle mücadele ettikleri görülebilir (127). 

Normal insanlar kadar engelli bireyler de beden eğitimi ve spora ihtiyaç 

duymaktadırlar. Beden eğitim ve spor engelli bireyleri üretime ve topluma 

kazandırmasının ötesinde, onların vücut olarak güçlendirip günlük yaşamlarını 

kolaylaştıracaktır. Bunun yanı sıra bazı tür engelli bireylerde gelişebilecek olan segonder 

kontraktürleri güçleşecektir. Mesela; iki kolu birden ampute olmuş engelli bir bireyde, 

rutin işlerde ayaklarını kullanmanın sebep olduğu kifozun gelişimi egzersiz yaparak 

önlenebilmektedir. Ya da tek bacağı ampute bir bedensel engellide denge hissi ve 

kabiliyeti beden eğitim ve sporla geliştirilirse kalan tek bacak çok daha verimli hale 

getirilmiş olur (128). 

Zihinsel olarak engeli olan çocuklarda, fiziksel gelişme ve büyüme genellikle 

endokrin ve metabolik bozulmalar ya da kalıtımsal mutasyonlar sebebiyle normal 

akranlarının gerisindedir. Bahsedilen bu durum el göz koordinasyonu ile ince ve kaba 

motor becerilerini etkileyebilmektedir. (129). Özer (52), 12-17 yaşları arasında zihinsel 

engeli bulunan kız ve erkek çocukları üzerinde yaptığı araştırmasının bulgularına göre, 

kız ve erkek zihinsel engelli çocukların akranlarına göre önemli derecede kısa oldukları, 

daha zayıf oldukları ve daha az esnek olduklarını belirtmiştir. Kalyon (130), engeli olan 

kişilerin beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılmalarının fiziksel olarak var olan 

zayıflık ve eksikliklerini büyük oranda ortadan kaldırmaya olanak sağladığını 

belirtmektedir.  
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Beden eğitimi ve spor faaliyetleri, kas kütlesinin sağlıklı, esnek, kuvvetli ve 

dolgun hale gelmesini sağlamaktadır. Düzenli egzersizler sayesinde bu önemli gelişmeler 

korunmaktadır. Tam tersi bir durumda, yani beden eğitim ve spordan uzak bir yaşantı 

kemik dokusunda gerilemelere sebep olurken, kaslarında gücünü hızlı bir şekilde 

azaltmaktadır.  Programlı ve sistemli bir şekilde ortaya koyulan sportif etkinlikler 

sonrasında bireyin yaşamış olduğu rahatsızlık durumlarının olumlu biçimde seyretmesi 

ve buna bağlı olarak bireyin kendini bedensel açıdan sağlıklı ve iyi hissetmesi görülen 

etkinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır (131). 

Diğer çocuklara nazaran zihinsel engelli çocuklarda en çok farkın olduğu alan 

zihinsel davranışları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çocukların zihinsel olarak gelişim 

durumları bireysel olarak farklılık göstermekle beraber zihinsel işlev ve süreçlerle ilgili 

bazı genel özelliklerinden bahsetmek mümkün olmaktadır (132). Zihinsel engelli 

çocukların öğrenmeleri güç ve zaman almaktadır. Hatta bazı kavramları veya becerileri 

yetişkin olsalar bile tam manasıyla kazanmaları mümkün olmamaktadır. Hafif bir zihinsel 

geriliklerinde bile, normal akranları düzeyinde öğrenebilmeleri için özel bir eğitim 

desteğine ihtiyaç duymaktadırlar (129). Zihinsel engelli çocuklarda dil problemlerinin 

yanında görsel ve işitsel ağıda sorunlar yaşarlar. Bu nedenle sesleri karıştırırlar, 

sözcükleri anlamada yavaştırlar ve yanlış anlama gibi zorluklar çekmektedirler.  

Dilsel problemler zihinsel ve bedensel engelli bireylerde sıklıkla görülmektedir. 

İşitme ve görme algılarında sıkıntı çekerler, bu yüzden de söylenen kelimeleri algılamada 

yavaşlık, sesleri birbiriyle karıştırma, yanlış anlama gibi güçlüklerle karşılaşırlar. 

Genellikle konuşmaya geç başlarlar, yaşlarının gerektirdiği cümleleri oluşturamazlar, 

kelime bilgileri eksiktir, sözcükleri yanlış yerde kullanırlar. Yazılı sembol ve kavramları 

tanımalamakta zorluk yaşamaları sebebiyle okuma ve yazma becerisi gecikmektedir. Kısa 

ve dağınık şekilde seyreden dikkat becerilerine sahiptirler. Ayrıntılara odaklanamam, 

dışsal uyaranlardan dolayı dikkatin çabucak dağılması, yapmakta oldukları iş, eylem veya 

oyunlarda çabuk dağılan dikkat sıklıkla görülmektedir. En temel kavramları öğrenmede 

zorlanmaktadırlar. Bellekleri yeterli olmadığından dolayı hafızalarında uzun süre tutamaz 

ve kolayca unuturlar. Uzun süreli hafıza gerektiren durumlarda çok zorlanırlar (132). 

Bilginin depolanabilmesi için çık sık tekrar yapmaları gerekmektedir. Engelin derecesi 

ilerledikçe hafızayla alakalı sorunlar daha fazla ortaya çıkmaktadır. hafızada 

saklayabilme veya öğrenme ile ilgili stratejileri yalnız başına gerçekleştiremezler. 

Değişik şekilde, zamanda, yerde verilen aynı uyarıcılar ile daha iyi öğrenebilirler (133). 
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Başarılı olma duygusu, kişinin önemli gereksinim ve motivasyon kaynaklarından bir 

tanesidir ve giderilmesi gerekmektedir. Oyun ve spor ortamındaki yarışma ve rekabet 

kişilerin başarıya ulaşmalarında önemli bir rol oynar. Bu şekilde bu duyguyu yaşayan 

kişinin başka alanlarda da aynı duyguyu yaşama isteği ortaya çıkmaktadır (113). 

Suveren'e (134) göre, zihinsel ve bedensel engelli kişilerin sportif yarışmalara katılmaları, 

hayatları süresince onları faaliyet içerisinde tutması bakımından önemlidir. Sportif 

etkinliker, aşağılık duygusuna ve kaygıya karşı çok güçlü bir koruyucu konumdadır. 

Engel durumu dolayısıyla ruhi semptomlar gösteren, engelli birey, sportif etkinlikler 

vasıtasıyla kendini toplumdan soyutlamaz. Spor, engelli kişiyi yaşama bağlar, ona 

yaşama sevinci kazandırır, engeline rağmen yaşamı olduğu gibi kabul etmesini 

öğretmekte önemli bir role sahiptir (130). Beden eğitimi ve spor engelli bireyin kendi 

beceri ve yeteneklerine olan inanç seviyesini yükseltir, özgüvenin artmasına yardımcı 

olur (124). Araştırmacılar; sporun olumlu benlik gelişimi için bir araç konumunda 

bulunduğunu, fiziksel aktivitenin bireye kendi dünyasını tanıma ve bulma olanağını 

tanıdığını, sporla zihinsel ve bedensel engellilerin duygularını anlama fırsatı sağlaması 

önemle vurgulanmaktadır (135). Rippe (136), fiziksel aktivitenin biliş, algılama düzeyi, 

iş ve eylem davranışı, uyku, sosyal davranış, duygulanım, kişilik ve benlik kavramı 

üzerindeki etkilerini ortaya çıkartmak amacıyla çalışmalar yapmıştır. Çalışmalar 

sonucunda, fiziksel aktivitenin kişilik dışında bu özellikler üzerinde etkili bir rolü 

bulunduğunu ve bu etkinin hem fiziksel aktivite esnasında hem de daha sonrasında ortaya 

çıktığını belirtmiştir. 

Normal çocuklara göre çeviklik, dayanıklılık, güç, kontrol, denge, kuvvet, 

esneklik, çabukluk ve diğer motor ve fiziksel uygunluk etmenleri açısından zihinsel 

engelli çocukların daha zayıf bir yapıda oldukları düşünülmektedir (137). Aynı şekilde 

kişinin kas yapısındaki yoğunluk, zayıflık, cinsiyet, yaş, fiziksel aktivite yoğunluğu, 

farklı yaralanma durumları, kullanılan ilaçlar ve kişinin yaşlanma süreci de postürde 

bozulmaya sebep olabileceği bilinmektedir (138,139). Zihinsel engelli kişilerin zekâ 

seviyesindeki geriliğe ve yaşlanmaya paralel olarak daha gevşek bir kas yapısına sahip 

oldukları, bununla beraber motor gelişimde görülen kaybın gittikçe ilerlediği 

görülmektedir (140) ve motor beceriler arasındaki en çok kayıp denge, hız, koordinasyon, 

kuvvet ve manipulatif becerilerde oluştuğu çalışmalar sonucunda dile getirilmektedir 

(141). Bu durumun sebebi ise fiziksel aktivite olanakların yetersiz oluşundan dolayı 

kaynaklandığı düşünülmektedir (142). Zihinsel engelli çocukların eğitimlerinin zihinsel 
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becerileri aksine bedenlerini kullanmalarına yönelik olduğu göz önüne alındığında 

fiziksel ve motor uygunluk ögelerinin geliştirilmesinin, çocukların mesleki eğitim ve 

beden eğitimi gibi derslerden faydalanmalarının ön koşulu olduğu ifade edilmektedir 

(143,144). Yeteri kadar fırsatlar verilmesi halinde zihinsel engelli kişilerin motor 

becerilerinde gelişme sağlanma olasılığı yüksektir (145). Zihinsel engelli çocukların daha 

iyi tanınması, gereksinimlerinin belirlenebilmesi ve gereksinimleri dikkate alınarak daha 

çok yardımın sağlanabilmesi için, zekâ ve öğrenme, fiziksel ve motor becerilerinin 

belirlenip ortaya çıkarılması üretken olabilmeleri ve sağlıklarını koruyabilmeleri için 

fiziksel uygunluk düzeylerinin yeterli seviyede olması zihinsel engelli çocuklar açısından 

kritik bir öneme sahiptir. Günlük yaşantıda gerçekleştirilen aktivitelerin çoğunun 

oluşabilmesi, doğru postürün sağlanması dengenin kurulabilmesine ve çevikliğin 

arttırılmasıyla ilişkilidir (146,147). Kişi, günlük yaşantısında gerçekleştirdiği 

aktivitelerinde; koordinasyon, denge ve hareketliği kullanabildiği kadar fiziksel 

uygunluğunun artacağı ifade edilmektedir (148). Fiziksel aktivitenin kas ve sinir 

sistemini, zihinsel reaksiyonları, vücudun fizyolojik ve metabolik gelişimini destekleyen 

bir araç olduğu ve fiziksel aktivitelerin bir çeşit rehabilitasyon etkisi yaptığı 

bilinmektedir. Sportif etkinliklere katılım; kişiye, kasların güçlendirilmesi, koordinasyon 

gelişimi, denge gelişimi, duruş kontrol gelişimi, esneklik gelişimi, solunum ve dolaşım 

sisteminin gelişimi, spastisiteyi önleme alanlarına büyük faydalar sunmaktadır (149). 

Fiziksel aktivite serbest zaman ve rekreatif etkinlikler toplumsal birlik için çok 

önemli bir konumdadır. Sosyal etkileşim ve Sosyalleşme, farklı aktivitelere dahil 

olunarak desteklenip daha iyi bir seviyeye getirilebilir. Fiziksel aktiviteye katılım kişinin 

sosyal gelişimini ve sosyal ilişkiler oluşturabilme kabiliyetini olumlu bir biçimde etkiler 

(150). Chiang (151), bir çalışmasında altı zihinsel engelli çocuğa içerik olarak eğlenceli 

oyunlar ve müzikle dans etkinliklerinden oluşturulan bir program uygulamıştır. Araştırma 

öncesinde ve sonrasında yaptığı nitel ölçümlerde, çocukların yalnızlık duygularındaki 

azalma başta olmak üzere, etkileşim ve sosyalleşme düzeylerinde önemli bir seviyede 

ilerleme belirtmiştir. McMahon (152), yaptığı çalışmasında rekreatif etkinliklerin engelli 

kişilerde yaşadığı toplumla bütünleşme, arkadaş edinebilme ve sosyal kabulün 

oluşturabilmesi açsından önemini ortaya koymuştur. Aynı zamanda beden eğitimi ve spor 

dersleri içerik gereği kazanma kaybetme ikilemini içeren kazanımlara sahip olduğundan 

dolayı beden eğitimi dersinde gerçekleştirilen aktivitelerle oluşturulan ikilemlerin, 
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kişilerin sportmenlik davranışını kazanmalarında ve hayatlarına yansıtmalarında etkili 

olabileceği düşünülmektedir (153). 

Zihinsel olarak engelli olan çocuklarda beden eğitimi ve spor konusunda 

dikkat edilmesi gereken noktalar: 

 Öğretmen, yapılacak eyleme çocuğun özelliklerine göre karar vermelidir. 

 Benzer engelleri olan çocuklar üzerinde ortak araştırma yapılmalıdır. 

 Çocuklar uygun spor giysileri giymelidir. Salonda yapılan çalışmalarda lastik 

pabuç veya çıplak ayakla çalışma yapılmalıdır. Çorap ile çalışmaya izin 

verilmemelidir (kayma tehlikesi). 

 Eğitim verilmeden önce bireylere sağlık kontrolü yapılmalıdır. 

 Hareketlerde küçük kasların gelişimi büyüklerden daha sonradır. 

 Yapılan faaliyetlerin ilkinde eğitsel oyun şeklinde olması, sonrasında ise 

kurallı faaliyetler seçilmesi daha doğrudur. 

 Egzersiz sırasında verilen hareketler basit olandan zor olana doğru 

planlanmalıdır. Daha çok ilgi çekmesi adına çocukların alışkın oldukları ve 

hoşlandıkları etkinliklerden başlamak çok daha yararlı olabilmektedir. 

 Hareketler yapılırken ritim araçlarından (ses-hareket-iş birliğinden) 

yararlanılmalıdır. 

 Zihinsel engelli çocukların sosyal gelişimine de katkı sağlamak için 

egzersizler sırasında sırada oturma, sıra ile yürüme ve koşma gibi hususlara 

özen gösterilmelidir. Küçük gruplar halinde halk oyunu ile ders çalışmaları 

bahsedilen bu amacı destekleyen bir etkinliktir. 

 Yapılan etkinlikler sonunda sözel ifadeler ve somut ödüllerle zihinsel engelli 

çocuklar muhakkak ödüllendirilmelidir. Bunun yanında beden dilimizle de 

gülümseme ve jestlerle ödüllendirmeye gidilebilir. 

 Zihinsel engelli çocuklarda özellikle dikkat isteyen hareketler ve karışık olan 

hareketlerden kaçınmak gerekmektedir (154). 
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3. MATERYAL VE METOT 

 

Bu bölümde araştırma deseni, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve verilerin 

istatistiksel analiz teknikleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. 

3.1. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinin tekniklerinden olan tarama modeline 

başvurulmuştur. “Tarama modelleri, geçmiş zamanda olan veya hala var olan bir durumu 

olduğu biçimiyle tanımlamayı amaç edinen araştırma yaklaşımlarıdır. Çalışmanın konusu 

olan olay, kişi ya da nesne kendi şartları içerisinde ve olduğu şekli bozulmadan 

betimlenmeye çalışılır” (155). 

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümünde öğrenim görmekte olan 1., 2., 3. ve 4. sınıf 

öğrencileri olmak üzere toplam 160 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklem 

grubunu ise evren içerisinde yer alan öğrencilerin gönüllülük esasına dayalı olarak katılım 

gösterdiği 152 öğrenci oluşturmaktadır. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları, katılımcıların bilgilerini ortaya 

koymak amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan Demografik Bilgi Formu ile İlhan ve 

Esentürk’ün (36) geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmış olduğu “Zihinsel Engelli 

Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Ölçeği”dir. 

1. Araştırmacı tarafından oluşturulan demografik bilgiler formu 

Araştırmacı tarafından hazırlan demografik bilgiler formunda; 

 Cinsiyet 

 Yaş 

 Sınıf 

 Engelli bir tanıdığınız var mı? 

 Aktif spor yapıyor musunuz? 
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 Daha önce zihinsel engelli bir birey ile sportif etkinlik yaptınız mı? soruları 

yer almaktadır. 

2. Geçerlik ve güvenirlik çalışması İlhan ve Esentürk (36) tarafından yapılan 

Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Ölçeği 

Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Ölçeği, kişinin 

kendisi hakkında bilgi vermesi (self-report) ile oluşturulan bir ölçme aracıdır. 32 

maddeden oluşan orijinal ölçekte Cronbach Alpha değeri 0,989 olarak hesaplanmıştır. Bu 

araştırma için hesaplanan Cronbach Alpha değeri ise 0,948 çıkmıştır. 32 maddeden 

oluşan ölçeğin maddeleri, 5’li Likert tipinde hazırlanmıştır. Bu beş dereceleme sistemi; 

“Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Hiç Katılmıyorum” 

şeklindedir. Ölçekte ters kodlanması gereken maddeler bulunmaktadır. Ters ifadelerin 

olduğu maddeler ise “3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ve 30” numaralı sorulardır. Olumlu 

ifadeler için maddelerin puanlanması sırasıyla 5, 4, 3, 2 ve 1 şeklinde iken; ters 

kodlanması gereken maddeler için ise 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde değerlendirilmiştir. Ölçekten 

alınabilecek en yüksek puan 160, en düşük puan ise 32’dir. Belirli puan aralıkları, 

farkındalık seviyesinin düşük, orta ve yüksek olduğunu bize belirtmektedir. Bu sebeple 

puan aralığı 32 ile 74 arasındaysa düşük; 75 ile 117 arasındaysa orta; 118 ile 160 arasında 

ise yüksek seviyede farkındalığa sahiptir şeklinde değerlendirilir. Ayrıca araştırmada 

kullanılacak olan ölçek tek boyuttan oluşmaktadır. 

3.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada toplanan verilerin analizleri IBM SPSS 22.0 paket programı 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ölçek formuna verilen cevapların paket programa veri 

girişi sağlandıktan sonra hatalı verilerin saptanması amacıyla istatistiksel işlem yapılmış 

işlem sonucunda hatalı veri olmadığı görülmüştür. Ölçek sorularına verilen cevapların 

dağılımlarının normal olup olmadıklarının anlaşılması amacıyla Kolmogorov-Smirnov 

üzerinden işlem yapılmış ve verilerin normal dağılım göstermediğine, ancak basıklık-

çarpıklık ve medyan değerlerine göre verilerin normal dağılım gösterdiğine karar 

verilmiştir. İlk olarak elde edilen verilere ait demografik bilgiler istatistiksel olarak tablo 

haline getirilmiş daha sonra betimleyici istatistiksel işlemler yapılmış tablo haline 

getirilmiştir. Değişkenler arasında anlamlı farklılık bulunup bulunmadığını istatistiksel 

olarak çözümlemek amacıyla Bağımsız Örneklem T-Test ve ANOVA testi yapılmıştır. 
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4. BULGULAR 

 

Bu bölümde katılımcılardan elde edilen verilere uygulanan istatistiksel işlemler 

sonucu hazırlanan bulgular tablolar halinde yer almaktadır. 

Tablo 4.1. Ölçeğe ait normallik test sonuçlar 

Merkezi eğilim ölçümleri  

BOYUT 
x̄ Medyan Basıklık Çarpıklık 

Cronbach

’s Alpha 

Zihinsel Engelli 

Bireylerde Sporun 

Etkilerine Yönelik 

Farkındalık Ölçeği 

127.6

513 
137.0000 -1.278 .801 .948 

 

Levene Testi ve Basıklık-Çarpıklık değerleri, verilerin parametrik testlerin ön 

koşullarını sağlayıp sağlamadıklarına bakmak için kullanılır ve sonuçlar incelenerek 

verilerin normal dağılıp dağılmadıklarına karar verilir (156). Çalışmada toplanan verilerin 

normal dağılım gösterip göstermediğine karar vermek için basıklık-çarpıklık değerleri 

betimsel istatistiklerle saptanmıştır. Çarpıklık değeri 3’ten fazla çıkmışsa “aşırı çarpık”, 

Basıklık değeri ise 10’dan fazla çıkmışsa “aşırı basık” olarak kabul edilmiştir (157). 

Araştırmaya katılan öğrencilerden toplanan verilerin dağılımlarının belirlenmesi amacıyla 

merkezi eğilim ölçümlerinden olan aritmetik ortalama, medyan, çarpıklık ve basıklık 

katsayıları referans olarak alınmıştır. Medyan ile aritmetik ortalama değerinin birbirine 

yakın ya da eşit olması ile çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±2 sınırları içerisinde yer 

alması sebebiyle öğrencilerden elde edilen verilerin dağılımının normal dağılımdan geldiği 

tespit edilmiştir. (158). Ölçeğe ait Cronbach’s Alpha iç tutarlılık kat sayı değeri kullanılan 

ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. 

Tablo 4.2. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet dağılımı 

Cinsiyet N %(Yüzde) 

Erkek 92 60.5 

Kadın 60 39.5 

Toplam 152 100 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet dağılımı; erkek %60.5 ve kadın %39.5 

olarak dağılım göstermiştir.  
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Tablo 4.3. Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf dağılımı 

Sınıf n %(Yüzde) 

1. sınıf 51 33.6 

2.sınıf 27 17.8 

3.sınıf 40 26.3 

4.sınıf 34 22.4 

Toplam 152 100 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf dağılımı incelendiğinde; 1.sınıf %33.6, 

2.sınıf %17.8, 3.sınıf %26.4 ve 4.sınıf %22.4 olarak dağılım göstermiştir. 

Tablo 4.4. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş dağılımı 

Yaş n %(Yüzde) 

18-21 71 46.7 

22-25 67 44.1 

26-29 14 9.2 

Toplam 152 100 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş dağılımı incelendiğinde; 18-21 yaş %46.7, 

22-25 yaş %44.1 ve 26-29 yaş %9.2 şeklinde dağılım göstermiştir. 

Tablo 4.5. Araştırmaya katılan öğrencilerin aktif spor yapma durumu  

Aktif spor yapıyor musunuz? n %(Yüzde) 

Evet 99 65.1 

Hayır 53 34.9 

Toplam 152 100 

 

Araştırmaya katılan öğrencilere yöneltilen aktif spor yapıyor musunuz? Sorusuna 

verilen cevapların dağılımı; aktif spor yapan %65.1, aktif spor yapmayan %34.9 olarak 

dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. 

Tablo 4.6. Zihinsel engelli bir tanıdığınız var mı? Sorusuna verilen cevapların dağılımı 

Zihinsel engelli bir tanıdığınız var mı? n %(Yüzde) 

Evet 78 51.3 

Hayır 74 48.7 

Toplam 152 100 

 

Araştırmaya katılan öğrencilere yöneltilen Zihinsel engelli bir tanıdığınız var mı? 

Sorusuna verilen cevapların dağılımı; Zihinsel engelli bir tanıdığı olan %51.3, zihinsel 

engelli tanıdığı olmayan %48.7 olarak dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. 
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Tablo 4.7. Daha önce zihinsel engelli bir birey ile sportif etkinlik yaptınız mı? Sorusuna 

verilen cevapların dağılımı 

Daha önce zihinsel engelli bir birey ile sportif 

etkinlik yaptınız mı? 

n %(Yüzde) 

Evet 96 63.2 

Hayır 56 36.8 

Toplam 152 100 

 

Araştırmaya katılan öğrencilere yöneltilen daha önce zihinsel engelli bir birey ile 

sportif etkinlik yaptınız mı? Sorusuna verilen cevapların dağılımı; daha önce zihinsel 

engelli bir birey ile sportif etkinlik yapan %63.2, daha önce zihinsel engelli bir birey ile 

sportif etkinlik yapmayan %36.8 olarak dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. 

Tablo 4.8. Öğrencilerin Demografik Değişkenlere Göre Zihinsel Engelli Bireylerde 

Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Ölçeği Puanları 

Değişken Seçenek n x̄ ss 

Cinsiyet Erkek 92 126.2609 23.79347 

 Kadın 60 129.7833 19.0076 

Toplam 152 127.6513 22.03016 

Sınıf Seçenek n x̄ ss 

 1. sınıf 51 124.72.55 23.13186 

2.sınıf 27 127.6296 22.23502 

3.sınıf 40 130.2750 22.35952 

4.sınıf 34 128.9706 21.51093 

Toplam 152 127.6513 22.03016 

Yaş Seçenek n x̄ ss 

 18-21 71 124.0845 23.35609 

22-25 67 130.9254 18.89469 

26-29 14 130.0714 27.50232 

Toplam 152 127.6513 22.03016 

Zihinsel engelli bir tanıdığınız 

var mı? Seçenek n x̄ ss 

 Evet 78 127.9744 21.50685 

Hayır 74 127.3801 22.71076 

Toplam 152 127.6513 22.03016 

Daha önce zihinsel engelli bir birey 

ile sportif etkinlik yaptınız mı? Seçenek n x̄ ss 

 Evet 96 127.8229 22.45835 

Hayır 56 127.3571 21.47339 

Toplam 152 127.6513 22.03016 

Aktif spor yapıyor musunuz? Seçenek n x̄ ss 

 Evet 99 126.4040 23.24665 

Hayır 53 129.9811 19.55416 

Toplam 152 127.6513 22.03016 

 

Tablo 9’a bakıldığında erkek öğrencilerin ölçek puan ortalamaları (x̄=126.2609) 

iken kadın öğrencilerin ölçek puan ortalamaları (x̄=129.7833) şeklinde dağılım 
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göstermiştir. Öğrencilerin sınıf değişkenine göre farkındalık puan ortalamaları 1.sınıf 

(x̄=124.7255), 2.sınıf (x̄=127.6296), 3.sınıf (x̄=130.2750) ve 4.sınıf (x̄=12.9706) olarak 

tespit edilmiştir. Öğrencilerin yaş değişkenine göre ölçek puan ortalamaları 18-21 yaş 

(x̄=124.0848), 22-25 yaş (x̄=130.9254) ve 26-29 yaş (x̄=130.0714) olarak tespit 

edilmiştir. Zihinsel engelli bir tanıdığı olan öğrencilerin ölçek puan ortalamaları 

(x̄=127.9744) iken zihinse engelli bir tanıdığı olmayan öğrencilerin ölçek puan 

ortalamaları (x̄=127.3801) olarak tespit edilmiştir. Daha önce zihinsel engelli bir birey ile 

sportif etkinlik yapan öğrencilerin ölçek puan ortalamaları (x̄=127.8229) iken daha önce 

zihinsel engelli bir birey ile sportif etkinlik yapmayan öğrencilerin ölçek puan 

ortalamaları (x̄=127.3571) olarak tespit edilmiştir. Aktif spor yapan öğrencilerin ölçek 

puan ortalamaları (x̄=126.4040) iken aktif spor yapmayan öğrencilerin ölçek puan 

ortalamaları (x̄=129.9811) olarak tespit edilmiştir.  

Tablo 4.9. Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeği toplam 

puanlarının öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız grup t-testi sonuçları 

Cinsiyet n x̄ ss t df p 

Erkek 92 126.2609 23.79347 
-1.975 150 .080 

Kadın 60 129.7833 19.00766 

 

Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan spor bilimleri fakültesi öğrencilerin 

Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeğinin toplam 

puanlarının öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t-testi sonucunda, 

grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir (t=-.963; p>.05).  

Tablo 4.10. Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeği 

toplam puanlarının öğrencilerin aktif spor yapma değişkenine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız grup t-testi 

sonuçları 

Aktif spor yapıyor 

musunuz? 

n x̄ ss t df p 

Evet 99 126.4040 23.24665 
-.954 150 .125 

Hayır 53 129.9811 19.55416 

 

Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan spor bilimleri fakültesi öğrencilerin 

Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeğinin toplam 
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puanlarının öğrencilerin aktif spor yapıyor musunuz? değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t 

testi sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmamıştır (t=-.954; p>.05).  

Tablo 4.11. Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeği 

toplam puanlarının öğrencilerin Daha önce zihinsel engelli bir birey ile 

sportif etkinlik yaptınız mı? değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek üzere yapılan bağımsız grup t testi sonuçları 

Daha önce zihinsel engelli bir 

birey ile sportif etkinlik 

yaptınız mı? 

n x̄ Ss t df p 

Evet 96 127.8229 24.96299 
.125 150 .492 

Hayır 56 127.2573 24.27376 

 

Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan spor bilimleri fakültesi öğrencilerin 

Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeğinin toplam 

puanlarının öğrencilerin Daha önce zihinsel engelli bir birey ile sportif etkinlik yaptınız 

mı? değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen bağımsız grup t testi sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (t=.125; p>.05).  

Tablo 4.12. Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeği 

toplam puanlarının öğrencilerin Zihinsel engelli bir tanıdığınız var mı? 

değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan 

bağımsız grup t testi sonuçları 

Zihinsel engelli bir 

tanıdığınız var mı? 

N x̄ Ss t df p 

Evet 78 127.9744 21.50685 
.185 150 .094 

Hayır 74 127.3801 22.71076 

 

Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan spor bilimleri fakültesi öğrencilerin 

Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeğinin toplam 

puanlarının öğrencilerin Zihinsel engelli bir tanıdığınız var mı? değişkenine göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t 

testi sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmamıştır (t=.185; p>.05).  
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Tablo 4.13. Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeği 

puanlarının yaş değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonuçları 

Yaş n x̄ ss f p 

18-21 71 124.0845 23.35609 
1.773 .173 22-25 67 130.9254 18.89469 

26-29 14 130.0714 27.50232 

 

Tablo 14’te görülebileceği üzere, Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine 

yönelik farkındalık ölçeğinin aritmetik ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonucunda yaş gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmadığı tespit edilmiştir (f=1.773; p=.173; p>.05). 

Tablo 4.14. Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeği 

puanlarının sınıf değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonuçları 

Sınıf n x̄ Ss f P 

1. sınıf 51 124.7255 23.13186 

.525 .666 2.sınıf 27 127.6296 22.23502 

3.sınıf 40 130.2750 22.35952 

4.sınıf 34 128.9706 21.51093 

 

Tablo 14’te görülebileceği üzere, Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine 

yönelik farkındalık ölçeğinin aritmetik ortalamalarının sınıf değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonucunda yaş gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmadığı tespit edilmiştir (f=.525; p=.666; p>.05). 

  



34 

5. TARTIŞMA 

 

Bu tez çalışmasının amacı engellilerde beden eğitimi ve spor eğitimi bölümü 

öğrencilerinin zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklere katılımına ilişkin farkındalık 

düzeylerini incelemektir. Bu tez çalışmasından elde edilen bulgular literatürde var olan 

ulusal ve uluslararası çalışma sonuçları ile kıyaslanarak tartışılmıştır. 

Araştırmanın birinci aşamasında spor bilimleri fakültesi engellilerde beden eğitimi 

ve spor eğitimi öğrencilerinin zihinsel engelli bireylerde spora katılımlarına ilişkin 

yönelik farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Katılımcıların zihinsel 

engelli bireylerde sporun faydalarına yönelik farkındalık ölçeğinden aldıkları toplam 

puanların ortalamaları incelendiğinde farkındalık puanlarının yüksek olduğu tespit 

edilmiştir (x̄ =127.6513). Kadın öğrencilerin ölçek puan ortalamaları (x̄=129.7833) erkek 

öğrencilere (x̄=126.2609) göre daha yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin sınıf durumuna göre en yüksek puan ortalamaları 3. Sınıf öğrencilerinde 

(x̄=130.2750) tespit edilirken en düşük puan ise 2. Sınıf öğrencilerinde (x̄=127.6296) 

tespit edilmiştir. Öğrencilerin yaş durumuna göre en yüksek puan ortalamaları 22-25 yaş 

grubu öğrenciler (x̄=130.9254) iken en düşük puan ortalamaları 18-21 yaş grubu 

(x̄=124.0845) öğrenciler olmuştur. Zihinsel engelli bir tanıdığınız var mı? değişkeninde 

zihinsel engelli bir tanıdığı olan öğrencilerin (x̄=127.9744) ölçek toplam puanları zihinsel 

engelli bir tanıdığı olmayan öğrencilerden (x̄=127.3801) daha yüksek olarak tespit 

edilmiştir. Daha önce zihinsel engelli bir birey ile sportif etkinlik yaptınız mı? 

değişkeninde daha önce zihinsel engelli bir birey ile sportif etkinlik yapan öğrencilerin 

(x̄=127.8229) ölçek toplam puanı daha önce zihinsel engelli bir birey ile sportif etkinlik 

yapmayan (x̄=127.3571) öğrencilerden daha yüksek seviyededir. Aktif spor yapıyor 

musunuz? değişkeninde aktif spor yapmayan öğrencilerin (x̄=129.9811) ölçek toplam 

puanları aktif spor yapan öğrencilerden (x̄=126.4040) daha yüksek seviyededir. Bu 

bağlamda ölçek toplam puan ortalamalarında puanları yüksek seviyede olan öğrenci 

gruplarının zihinsel engelli bireylerin spora katılımında faydalarına yönelik farkındalık 

seviyelerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeğinin toplam 

puanlarının öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığının 

incelenmesi. 
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Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeğinin toplam 

puanlarının öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t-testi sonucunda, 

grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir (t=-.963; p>.05).  Çar ve arkadaşları (159) zihinsel yetersizliği olan 

bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık: fizyoterapist adaylarına yönelik bir 

araştırma konulu çalışmalarında cinsiyet değişkenine göre erkek ve kadınların ölçekten 

almış oldukları puanlar arasında anlamlı farklılık tespit edildiğini belirtmişler (p<.000) 

ve kadın katılımcıların puan ortalamalarının (x̄= 139.15) erkek katılımcılardan 

(x̄=130.94) yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Engellilerde beden eğitimi ve spor eğitimi 

bölümü öğrencilerine yönelik yapılan mevcut tez çalışmasında cinsiyet değişkenine göre 

erkek ve kadın öğrenciler arasında anlamlı farklık tespit edilmemiş ve kadın öğrencilerin 

ölçek puan ortalamalarının (x̄=129.7833) erkek öğrencilerin puan ortalamalarından 

(x̄=126.2609) yüksek olması Çar ve arkadaşlarının (159) yaptığı çalışmayla benzerlik 

göstermektedir. Kemeç ve arkadaşları (160) doktor adaylarının zihinsel yetersizliği olan 

bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalıklarını inceledikleri çalışmalarında cinsiyet 

değişkenine göre kadın ve erkek katılımcılar arasında anlamlı farklılık (p>.05 p=.806) 

tespit edilmediğini belirtmişler ancak erkek katılımcılarının farkındalık seviyelerinin 

(S.O=109.71), kadın katılımcıların farkındalık seviyelerinden (S.O=107.60) daha yüksek 

olduğunu belirtmişlerdir. Mevcut çalışmada ise cinsiyet değişkenine göre kadın ve erkek 

katılımcılar arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiş ve kadın katılımcıların farkındalık 

puan ortalamaları (x̄=129.7833) erkek katılımcıların farkındalık puan ortalamalarından 

(x̄=126.2609) daha yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. Mevcut tez çalışmasının ile 

Kemeç ve arkadaşlarının (160) yaptığı çalışma ile benzer ve farklı yönleri olduğu tespit 

edilmiştir. Kırımoğlu ve arkadaşları (161)’da ilköğretim, özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezi öğretmenleri ile beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının zihinsel engelli 

bireylerin fiziksel egzersize katılımlarının etkilerine yönelik farkındalık düzeylerini 

incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada kadın ve erkek katılımcıların farkındalık 

düzeyleri cinsiyet değişkenine bağlı olarak kadın (S.0=571.86) ve erkek (S.0=530.92) 

katılımcılar arasında kadınların lehine anlamlı farklılık (p<.05 p= 0.03) tespit edildiğini 

belirtmişlerdir. Mevut tez çalışmasında ise kadın ve erkek öğrenciler arasında anlamlı 

farklılık tespit edilmemesine rağmen kadın öğrencilerin (x̄=129.7833) farkındalık 

seviyesini erkek öğrenicilere (x̄=126.2609) göre daha yüksek seviyede olduğu tespit 

edilmiştir. Bu bağlamda Kırımoğlu ve arkadaşlarının (161) yaptığı çalışma ile benzerlik 



36 

ve farklılık göstermektedir. Polatcanlı (162) milli eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 

görev yapan öğretmenler ile üniversite öğrencilerinin zihinsel engelli bireylerde sporun 

etkilerine yönelik farkındalık düzeylerini incelemeyi amaçlayarak yaptığı yüksek lisans 

tez çalışmasında cinsiyet değişkenine (t=756; p=450>0.05) göre katılımcılar arasında 

anlamlı farklılık tespit edilmediğini belirmiştir. Bu bağlamda mevcut tez çalışması ile 

Polatcanlı (162) yaptığı çalışma cinsiyet değişkenine bağlı olarak benzerlik 

göstermektedir. Kabak (163) farklı branşlardaki öğretmenlerinin zihinsel engelli 

bireylerin sportif etkinliklerine yönelik farkındalık ve tutum düzeylerini incelemeyi 

amaçladığı yüksek lisans tez çalışmasında sporun etkilerine yönelik farkındalık düzeyi 

ile cinsiyet değişkeni (p>.005) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmediğini belirtmiş ve bu sonuç mevut yapılan tez çalışması ile benzerlik 

göstermektedir. Keleş (164) yaptığı milli eğitim bakanlığında görev yapan öğretmenlerin 

zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık düzeylerini incelemeyi 

amaçladığı yüksek lisans tez çalışmasında farkındalık düzeyleri ve cinsiyet değişkenine 

(t=1.38 p=0.166) göre yaptığı analiz sonuçlarında anlamlı farklılığa rastlanmadığını 

belirtmiş ve bu sonuç mevcut tez çalışması ile benzerlik göstermektedir. Zengin, Kaya ve 

Bezci (165) çalışmalarında spor eğitimi alan üniversite öğrencilerinin farkındalıklarında 

cinsiyete göre (p>.005) farklılaşma olmadığını belirtmişler ve bu sonuç mevut yapılan tez 

çalışması ile benzer sonuçlar göstermiştir. (166-171), kadın öğrencilerin, erkek 

öğrencilere göre farkındalıklarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu birçok çalışma 

literatürde yer almaktadır (172,173). Bu bağlamda mevcut yapılan çalışma ile paralellik 

göstermektedir. 

Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeğinin toplam 

puanlarının öğrencilerin aktif spor yapma durumu değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının incelenmesi. 

Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeğinin toplam 

puanlarının öğrencilerin spor yapma durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t-testi 

sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık tespit edilmemiştir (t=-.954; p>.05). Çar ve arkadaşları (159) spor yapma 

değişkenine bağlı yaptıkları analizde spor yapma değişkeni durumu ile ölçek puan 

ortalamaları arasında anlamlı farklılık (p=.380) tespit edilmediğini belirtmişler buna 

rağmen spor yapan katılımcıların ölçek puan ortalamaları (x̄= 138.17) spor yapmayan 
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katılımcılara (x̄= 136.38) göre daha yüksek seviyede olduğunu belirtmişlerdir. 

Yaptığımız çalışmada ise aktif spor yapıyor olma durumu ile ölçek puanları arasında 

anlamlı farklılık tespit edilmemiş (p=.374) aktif spor yapmayan katılımcıların 

(x̄=129.9811) farkındalıkları daha yüksek seviyede görülmüştür. Bu bağlamda Çar ve 

arkadaşlarının (159) çalışması ile mevcut tez çalışması istatistiksel anlamlı farklılık 

olmama durumu benzerlik gösterirken, spor yapan ve yapmayan katılımcıların farkındalık 

seviyeleri arasında farklılıklar göstermektedir. Kemeç ve arkadaşlarının (160) yaptıkları 

çalışmada düzenli spor yapma durumu (p>.005) değişkeni ve farkındalık puanları 

arasında anlamlı farklılık tespit edilmediğini belirtmişler ancak düzenli spor yapan 

katılımcıların (S.O= 117.11) farkındalık düzeylerinin spor yapmayan (S.O= 102.23) 

katılımcılardan daha yüksek olduğunu belirmişlerdir. Mevcut tez çalışmasında ise aktif 

spor yapma değişkeni ile ölçek puanları arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiş 

(p=.374) aktif spor yapmayan katılımcıların (x̄=129.9811) farkındalık daha yüksek 

seviyede görülmüştür. Bu bağlamda Kemeç ve arkadaşlarının (160) çalışması ile mevcut 

tez çalışması istatistiksel anlamlı farklılık olmama durumu benzerlik gösterirken, spor 

yapan ve yapmayan katılımcıların farkındalık seviyeleri arasında farklılıklar 

göstermektedir. Kabak (163) farklı branşlardaki öğretmenlerinin zihinsel engelli 

bireylerin sportif etkinliklerine yönelik farkındalık ve tutum düzeylerini incelemeyi 

amaçladığı yüksek lisans tez çalışmasında sporun etkilerine yönelik farkındalık düzeyi 

ile spor yapma durumu (p>.005) değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

tespit edilmediğini belirtmiştir. Bu bağlamda mevcut tez çalışması ile paralellik 

göstermektedir. Keleş (164) yaptığı milli eğitim bakanlığında görev yapan öğretmenlerin 

zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık düzeylerini incelemeyi 

amaçladığı yüksek lisans tez çalışmasında düzenli spor yapma durumu (p<0.050) 

değişkeni ve farkındalık düzeyleri arasında anlamlı farklılık tespit edildiğini belirtmiştir. 

Mevcut tez çalışmasında ise aktif spor yapma değişkeni ile ölçek puanları arasında 

anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p=.374). Aktif spor yapma durumuna göre 

çalışmalar arasında farklılık tespit edilmiştir. 

Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeğinin toplam 

puanlarının öğrencilerin sınıf değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığının 

incelenmesi. 

Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeğinin 

aritmetik ortalamalarının sınıf değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 
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göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda yaş 

gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadığı 

tespit edilmiştir (f=.525; p=.666; p>.05). Çar ve arkadaşları (160) yine aynı çalışmada 

sınıf değişkeni ile ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık tespit edilmediğini 

(p=.788) belirtmişler ve 3. Sınıf öğrencilerin (x̄ =138.23) en yüksek, 4. Sınıf 

öğrencilerinin (x̄= 135.42) ise en düşük puan ortalamalarına sahip olduğunu 

belirtmişlerdir. Mevcut tez çalışmasında sonucunda yaş gruplarının aritmetik ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadığı tespit edilmiş (f=.525; p=.666; 

p>.05) ve 3. Sınıf öğrencilerinin (x̄=130.2750) en yüksek, 1.sınıf öğrencilerinin 

(x̄=124.7255) ise en düşük puan ortalamasına sahip olduğu tespit edilmiştir. Mevcut tez 

çalışması ile Çar ve arkadaşlarının (159) yaptıkları çalışma arasında benzerlik ve 

farklılıklar mevcuttur. Kemeç ve arkadaşlarının (160) yaptıkları çalışmada öğrencilerin 

sınıf değişkeni ile ZEBSEYFÖ ölçek toplam puanı arasında anlamlı farklılık (p<.050) 

tespit ettiklerini belirtmişler ve 6. Sınıfta bulunan öğrencilerin (S.O=132.96) farkındalık 

düzeyleri en yüksek, en düşük seviyenin ise 2. Sınıfta öğrenim gören öğrencilere 

(S.O=86.49) ait olduğunu belirmişlerdir. Engellilerde beden eğitimi ve spor eğitimi 

bölümü öğrencilerine yönelik yapılan mevcut tez çalışmasında ise ZEBSEYFÖ ölçeği 

puan ortalamalarında sınıf değişkenine bağlı olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiş 

ancak 3. Sınıfta öğrenim gören öğrencilerin en yüksek puana (x̄=130.2750), 1.sınıfta 

öğrenim gören öğrencilerin en düşük puan ortalamasına (x̄=124.7255) sahip oldukları 

tespit edilmiştir. Mevcut tez çalışması Kemeç ve arkadaşlarının (160) yaptıkları çalışma 

arasında benzerlik ve farklılıklar mevcuttur.  Birçok çalışmada öğrencilerin engelli 

bireylere yönelik tutumlarının sınıf düzeyine göre farklılık gösterdiğini belirten 

çalışmaların olması mevcut yapılan tez çalışması ile paralellik göstermiyorken bunlara ek 

olarak (174-176) engellilere yönelik tutumların sınıf düzeyine göre değişmediğinin tespit 

edilen çalışmaların varlığı mevcut yapılan tez çalışmasını destekler nitelikte (177) 

sonuçlar ortaya koymuştur. 

Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeğinin toplam 

puanlarının öğrencilerin yaş değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi. 

Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeğinin 

aritmetik ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda yaş 

gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadığı 
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tespit edilmiştir (f=1.773; p=.173; p>.05). Polatcanlı (162) milli eğitim ve rehabilitasyon 

merkezlerinde görev yapan öğretmenler ile üniversite öğrencilerinin zihinsel engelli 

bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık düzeylerini incelemeyi amaçlayarak 

yaptığı yüksek lisans tez çalışmasında yaş değişkenine bağlı olarak yaptığı analiz 

sonucunda katılımcılar arasında anlamlı farklılık tespit edilmediğini (p= .890) belirtmiş, 

25 yaş altı katılımcıların (x̄= 111.05), 26-30 yaş arası katılımcıların (x̄= 111.32), 31-36 

yaş arası katılımcıların (x̄= 110.71), 37 yaş ve üstü katılımcıların (x̄= 111.31) puan 

ortalamasına sahip olduğunu tespit etmiştir. Mevcut tez çalışmasında ise yaş gruplarının 

aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadığı tespit 

edilmiştir (f=1.773; p=.173; p>.05).  18-21 yaş arası katılımcıların (x̄= 124.0845), 22-25 

yaş arası katılımcıların (x̄= 130.9254), 26-29 yaş arası katılımcıların (x̄= 130.0714) puan 

ortalamasına sahip olduğu tespit edilmiştir. Polatcanlı (162)’nın yaptığı çalışma ile 

mevcut tez çalışması arasında benzerlikler ve farklılıkların olduğu söylenebilir. 

Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeğinin toplam 

puanlarının öğrencilerin engelli bir tanıdığının olup olmama durumu değişkenine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi. 

Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeğinin toplam 

puanlarının öğrencilerin zihinsel engelli bir tanıdığı olup olmama durumu değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen 

bağımsız grup t testi sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (t=.185; p>.05).  Kemeç ve 

arkadaşlarının (160) yaptıkları çalışmada ailesinde engelli bir birey bulma değişkenine 

göre yapılan istatistiksel analiz sonucunda anlamlı farklılık (p>.05) tespit edilmediğini 

belirtirken ailesinde engelli bir birey bulunan katılımcıların (S.O= 122.83)  farkındalık 

düzeylerinin ailesinde engelli bir birey bulunmayan katılımcılardan (S.O= 107.20)  daha 

yüksek seviyede olduğunu belirtmişlerdir. Mevcut tez çalışmasında ise zihinsel engelli 

bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeğinin toplam puanlarının öğrencilerin 

Zihinsel engelli bir tanıdığınız var mı? değişkenine grupların aritmetik ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamış (t=.185; p>.05), zihinsel 

engelli bir tanıdığı olan öğrencilerin (x̄=127.9744) ölçek toplam puanları zihinsel engelli 

bir tanıdığı olmayan öğrencilerden (x̄=127.3801) daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Bu 

bağlamda mevcut tez çalışması ile Kemeç ve arkadaşlarının (160) yaptıkları çalışma 

paralellik göstermektedir. Kırımoğlu ve arkadaşları (161)’da ilköğretim, özel eğitim ve 
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rehabilitasyon merkezi öğretmenleri ile beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının 

zihinsel engelli bireylerin fiziksel egzersize katılımlarının etkilerine yönelik farkındalık 

düzeylerini incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada engelli bir bireye sahip olma 

durumuna göre yaptıkları analiz sonuçlarına göre ölçek puan ortalamaları arasında evet 

ve hayır cevabı veren katılımcılar arasında anlamlı farklılık (p>0.05, p=211) tespit 

edilmediğini belirtmişlerdir. Mevcut çalışmada zihinsel engelli bir tanıdığınız var mı? 

değişkenine grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmamıştır (t=.185; p>.05). Mevut çalışma ile Kırımoğlu ve arkadaşlarının 

(161) yaptıkları çalışma benzerlik göstermektedir. Kabak (163) farklı branşlardaki 

öğretmenlerinin zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklerine yönelik farkındalık ve 

tutum düzeylerini incelemeyi amaçladığı yüksek lisans tez çalışmasında ailede/akrabada 

engelli birey bulunma durumu istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmediğini 

belirtmiştir (p>.05, p=0.73). Ailede/akrabada engelli birey bulunan katılımcıların 

farkındalık puan ortalamaları (S.O=98.01), ailede/akrabada Engelli Birey Bulunmayan 

katılımcıların farkındalık puan ortalamalarının (S.O=101.14) şeklinde dağılım 

gösterdiğini tespit etmiştir. Mevcut tez çalışmasında ise zihinsel engelli bireylerde sporun 

etkilerine yönelik farkındalık ölçeğinin toplam puanlarının öğrencilerin Zihinsel engelli 

bir tanıdığınız var mı? değişkenine grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamış (t=.185; p>.05), zihinsel engelli bir 

tanıdığı olan öğrencilerin (x̄=127.9744) ölçek toplam puanları zihinsel engelli bir tanıdığı 

olmayan öğrencilerden (x̄=127.3801) daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Kabak (163) 

farklı branşlardaki öğretmenlerinin zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklerine 

yönelik farkındalık ve tutum düzeylerini incelemeyi amaçladığı yüksek lisans tez 

çalışması ile mevcut tez çalışmasının benzer ve farklı noktalarının olduğu söylenebilir. 

Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeğinin toplam 

puanlarının öğrencilerin daha önce zihinsel engelli bir birey ile sportif etkinlik yapma 

durumu değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi. 

Keleş (164) milli eğitim bakanlığında görev yapan öğretmenlerin zihinsel engelli 

bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık düzeylerini incelemeyi amaçladığı 

yüksek lisans tez çalışmasında farkındalık düzeyleri ile katılımcıların geçmişte zihinsel 

engelli bireyler ile çalışma durumuna göre zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine 

yönelik farkındalık düzeyleri arasında anlamlı farklılık tespit edildiğini belirtmiş (p<0.05, 

p= .007), geçmişte zihinsel engelli bireyler ile çalışan katılımcıların farkındalık 
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düzeylerinin (x̄=147.37), geçmişte zihinsel engelli bireyler ile çalışmayan katılımcıların 

farkındalık düzeylerinin (x̄=141.75) puan ortalamasına sahip olduğunu belirtmiştir. 

Mevcut tez çalışmasında ise zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik 

farkındalık ölçeğinin toplam puanlarının öğrencilerin daha önce zihinsel engelli bir birey 

ile sportif etkinlik yaptınız mı? değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir (t=.125; p>.05). Daha önce zihinsel engelli bir birey ile sportif etkinlik 

yapan katılımcıların farkındalık puan ortalamaları (x̄= 127.8229), daha önce zihinsel 

engelli bir birey ile sportif etkinlik yapmayan katılımcıların farkındalık puan ortalamaları 

(x̄=127.2573) şeklinde dağlım göstermiştir. Bu bağlamda mevcut tez çalışması ile Keleş 

(142) ‘in milli eğitim bakanlığında görev yapan öğretmenlerin zihinsel engelli bireylerde 

sporun etkilerine yönelik farkındalık düzeylerini incelemeyi amaçladığı yüksek lisans tez 

çalışması paralellik göstermemektedir. 

Son olarak farklı değişkenler üzerine yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlara 

ait literatür bilgisine bakıldığında; 

Kırımoğlu ve arkadaşları (161)’da ilköğretim, özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezi öğretmenleri ile beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının zihinsel engelli 

bireylerin fiziksel egzersize katılımlarının etkilerine yönelik farkındalık düzeylerini 

incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada ZEBSEYFÖ puanlarında öğretmenlerin branş 

dağılımları arasında, engelliler ile ilgili eğitim alma değişkeninde, lisans durumu 

değişkeninde, spor branşı değişkeninde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edildiğini belirtmişlerdir. 

Polatcanlı (162) milli eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan 

öğretmenler ile üniversite öğrencilerinin zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine 

yönelik farkındalık düzeylerini incelemeyi amaçlayarak yaptığı yüksek lisans tez 

çalışmasında katılımcıların bulundukları kuruma göre, katılımcıların kurumlarında 

çalıştığı süreye göre, katılımcıların yaşadığı bölgeye göre, katılımcıların engellilerle ilgili 

herhangi bir eğitim programına katılıp katılmama durumlarına göre  değişkenlerine bağlı 

olarak yaptığı analiz sonucunda katılımcılar arasında anlamlı farklılık tespit edilmediğini, 

Türkiye’de engelli bireylere karşı yapılan şiddet faaliyetlerinin olup olmaması 

görüşlerine göre, katılımcıların engellilerle ilgili yapılan faaliyetlerin yeterli olup 

olmaması görüşlerine göre, katılımcıların engelli bireylere verilen maaşların gerektiği 

şekilde harcanıp harcanmadığı görüşlerine göre, katılımcıların ülkemizde engelli 

bireylere gerekli önemin verilip verilmediği görüşlerine göre, katılımcıların sporun 
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engelliler üzerindeki etkisinin olup olmaması görüşleri değişkenlerine bağlı olarak 

yaptığı istatistiksel analiz sonucunda anlamlı farklılık tespit edildiğini belirtmiştir. 

Kabak (163) farklı branşlardaki öğretmenlerinin zihinsel engelli bireylerin sportif 

etkinliklerine yönelik farkındalık ve tutum düzeylerini incelemeyi amaçladığı yüksek 

lisans tez çalışmasında sporun etkilerine yönelik farkındalık düzeyi ile ailede bulunan 

engelli birey türü durumu, eğitim seviyesi durumu, öğretmenlerin branş dağılımı 

değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmediğini belirtmiştir. 

Keleş (164) yaptığı milli eğitim bakanlığında görev yapan öğretmenlerin zihinsel 

engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık düzeylerini incelemeyi 

amaçladığı yüksek lisans tez çalışmasında farkındalık düzeyleri ile görev yaptıkları okul 

türü, öğretmenlerin görev yılı süreleri değişkenlerine göre yaptığı analiz sonuçlarında 

anlamlı farklılığa rastlanmadığını belirtirken; öğretmenlerin branşları değişkenleri ve 

farkındalık düzeyleri arasında anlamlı farklılık tespit edildiğini belirtmiştir. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştırma sonuçlarına bakıldığında öğrencilerin zihinsel engelli bireylerde sporun 

etkilerine yönelik farkındalık düzeylerinin ortalamanın üstünde yüksek seviyede olduğu 

tespit edilmiştir. 

Cinsiyet değişkenine bağlı olarak yapılan analiz sonuçlarında erkek ve kadın 

öğrenciler arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiş kadın öğrencilerin farkındalık 

seviyesi erkek öğrencilere göre daha yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. 

Sınıf değişkenine bağlı olarak yapılan analiz sonucunda 1.sınıf, 2.sınıf, 3.sınıf ve 

4.sınıfda öğrenim gören öğrenciler arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiş ancak 

3.sınıfta öğrenim gören öğrencilerin farkındalık seviyesi diğer gruplara göre daha yüksek 

seviyededir. 

Yaş değişkenine bağlı olarak yapılan analiz sonuçlarında yaş grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmezken 22-25 yaş grubu öğrencilerin 

farkındalık seviyeleri diğer yaş gruplarında yer alan öğrenciler arasında en yüksek 

seviyede olduğu tespit edilmiştir. 

Zihinsel engelli bir tanıdığınız var mı? Değişkeninde evet ve hayır diyen 

öğrenciler arasında anlamlı farklılık tespit edilemezken evet cevabı veren öğrencilerin 

farkındalık seviyelerinin hayır cevabı veren öğrencilerden daha yüksek seviyede olduğu 

tespit edilmiştir. 

Daha önce zihinsel engelli bir birey ile sportif etkinlik yaptınız mı? değişkenine 

bakıldığında daha önce zihinsel engelli bir birey ile sportif etkinlik yapan öğrenciler ve 

Daha önce zihinsel engelli bir birey ile sportif etkinlik yapmayan öğrenciler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilemezken, Daha önce zihinsel engelli bir 

birey ile sportif etkinlik yapan öğrencilerin, Daha önce zihinsel engelli bir birey ile sportif 

etkinlik yapmayan öğrencilere göre farkındalık seviyeleri daha yüksektir. 

Aktif spor yapıyor musunuz değişkenine bakıldığında aktif spor yapmayan 

öğrencilerin farkındalık seviyeleri aktif spor yapan bireylere göre biraz daha yüksek 

seviyede olduğu tespit edilmiştir. 

Ölçek toplam puan ortalamasının yüksek seviyelerde tespit edilmesi bölüm içinde 

yer alan eğitim ve öğretim içeriğini önemini ortaya koymaktadır. 
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Öneriler 

 Öğrencilere yönelik daha fazla uygulamalı dersin müfredata alınması 

farkındalıklarının artmasına katkı sağlayabilir. 

 Öğrencilerin zihinsel engelli bireyler ile sosyal yaşama spor yolu ile entegre 

olması bölüm öğrencilerinin farkındalık ve tutum seviyelerini arttırabilir ve 

bunun yanı sıra toplumda yer alan tüm bireylerin farkındalık seviyelerini 

arttırabilir. 

 Toplumda yer alan bireylerin aynı farkındalık seviyelerine ulaşabilmesi 

amacıyla bölüm öğrencilerinin sosyal aktivite düzenlemesi, bilgilendirme 

toplantıları yapması etkileşimi ve farkındalık seviyelerini arttırabilir. 
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EKLER 

EK-1. Özgeçmiş 
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EK-2. Bilgilendirilmiş Onam Formu 
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EK-3. Araştırmacı Tarafından Hazrılanmış Demografik Bilgi Formu 
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EK-4. Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık 

Ölçeği 

Spor, zihinsel engelli bireyin; Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

özel eğitimdeki başarısını 

artırıryeni arkadaşlar edinmesini 

sağlar.sağlığını bozar. 

bencilleşmesine sebep olur. 

kendine güvenini artırır. 

postural duruş 

bozukluklarını (omurga 

eğriliği vs..) ortadan 

kaldırır.başarı hissi tatmasına 

yardımcı olur. 

algılama kapasitesini artırır. 

yalnızlaşmasına neden olur. 

vücut uzuvlarını (kol, bacak 

vs..) tanımasını sağlar. 

daha kuvvetli bir vücuda 

sahip olmasını sağlar. 

yeni ortamlar tanımasını sağlar 

vücut direncini düşürür. 

yaşam kalitesini artırır. 

toplumsal kurallara 

uyumunu azaltır. 

kendini değerli görmesine 

katkı sağlar. 

kemik yapısını geliştirir. 

zihinsel gelişimini olumsuz 

yönde etkiler. 

konuşma becerisini artırır. 

öz bakım becerilerini (kişisel 

temizlik, bakım vs..) geliştirir. 

zaman kaybı yaşamasına yol 

açar.enerjik olmasını sağlar. 

bir konu üzerinde dikkat 

seviyesini geliştirir. 

sorumluluk duygusu 

kazanmasını sağlar. 

bağımsız hareket 

edebilmesini sağlar. 

kalp sağlığını olumsuz etkiler 

dayanıklılık özelliğini geliştirir.  

komutlara uymasını sağlar. 

zorluklar karşısında 

mücadele edebilmesini 

sağlar.hareketlerinin yavaşlamasına 

sebep olur. 

paylaşımcılık özelliğini 

geliştirir.saldırgan davranışlar 

sergilemesine yol açar 

özel eğitimdeki başarısını 

artırıryeni arkadaşlar edinmesini 

sağlar.



64 

EK–5. Etik Kurul Raporu 




