Yatılı Okul Eğitiminin iş itme Özürlülerin Ruh
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ÖZET
Yat ılı okul eğitiminin işitme özürlülerin ruh durumları na etkisini anlamak amacıyla, I7'si yatılı, 63'ü gündüzlü
olan 80 işitme özürlü deneğ e SCL-90-R Ruhsal Semptom Tarama Testi uygulad ık. Yat ılı işitme özürlülerin ailesiyle kalan iş itme özürlülerden daha yüksek ruhsal semptom indeks ortalamalar ına sahip olduğ nu tesbit ettik.
Sonuçları ve muhtemel sebeplerini de ğerlendirerek bu sahada yapılmış diğer çalışmalarla karşılaştırdık. Yat ılı
okul e ğitiminin işitme özürlüler için sak ıncalı olabileceği kanaatine vardık.
Anahar kelimeler: İşitme özürlü-sağır, yatılı okul, SCL-90-R
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To know about the psychological effects o residental school on hearing-impaired/deaf students, we applied SCL90-R symptom-distress check list-revised on 80 deaf student of whom 17 were residental and 63 mainstreamed.
We found that deaf residental students had higher average of syn ıptom indexes than deaf students who lived with
family. We evaluated the results and possible factors and compared with other studies in this field. We concluded that residental school education might be harmful for deaf students.
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GİRİŞ

dirmektedir (3) . Özek bunu, "sağır çocuk herkesin
sağır olduğu bir bölgede doğup yaşasaydı problemleri farklı olacaktı" şeklinde özetler (2) .

İçinde bulunulan çevrenin ve bu çerçevede yat ılı
okullarda eğitimin iş itme özürlülerin ruhsal durumlarını nasıl etkilediği tartışma konusu olmuştur.
Bazı kaynaklar işitme özürlüde gözlenecek olumsuz
davranışları yorumlamada çevrenin, ailenin ve sa ğır
birliklerine üyeliğin mulaka gözönünde bulundundması ve bu davranışları n çevreden nasıl edinildiğinin
incelenmesi gerekti ğini savunurlar (1 '2).

Furfey ve Harte, i şitme özürlüler ile işitenler arasında ilişki olduğunu ve işitme özürlülerin de homojen bir grup olmadığını; işitme özürlülerin topluma başarılı uyumu için hem sosyal çevrenin hem
de işitme özürlü kiş inin planla hareket etmesi gerektiğini söylerler (4) .

McAndrew, iş itme özürlü çocukları n çevreleri tarafından sosyal ve zihni faaliyetlerden uzalda ştırıldığı
için farklılıkların oluştuğunu, ileri yaşlarda sosyalleşmedeki artışı n da bu durumu aç ıkladığını bil-

Steinberg, işitme özürlülerin de ğerlendirilmesinde,
kendilerini işitenlerin kültürlerine ait hissedenler,
normal okullarda okuyanlar, toplumun konu ştuğu
dili kullananlar ve iş itme özürlü cemaatine ait veya
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işitme özürlü ana-baba tarafından büyütülmü ş olup
işaret dilini kullananlann hep birbirinden farkl ı olduğunu savunmuştur (5) Furth, işitme özürlü olmaya
uyum sağlayıp kendini i şitme özürlülerin toplumuna
ait hissedenlerin problemlerinin daha az olaca ğını
iddia eder (6)
.

.

İşitme özürlüler, özürlüler içinde kendi özürlerinden
insanlarla biraraya gelme e ğilimi en fazla olan gruptur. Furth bunu, "bütün fiziksel özürlüler içinde i şitme kendi üyelerini biraraya getirebilen tek gruptur;
bu sebeple biz işitme özürlüleri bir sosyal altgrup
olarak değerlendirebiliriz" şeklinde özetlemektedir
(6) İşitme özürlü cemaati, i şitme özürlülerin sadece
bir araya geldikleri grup de ğil, aynı zamanda ortak
bir haberle şme sistemi kullanan bir sosyal altgruptur. Bu tecrit olmada ortak ileti şim sistemi
kadar işiten toplumun olumsuz tav ırlarından uzak
kalma isteği de önemli yer tutar.
.

lerin arkadaşları tarafından kabulü daha zordur. Normal okullara gittikleri zaman uyum problemleri ç ıkmakta ve öğretmenleriyle meseleleri daha büyük olmaktadır (1
' 4 ' 9) .

Kendilerini gruptan ayr ı görmektedirler. Yatılı okullar ise çocu ğun en büyük dayanağı olan aileden ayıracağı için ek sıkıntılar doğurur (9) Brennan, gençlerde gözlenen yalnızlık hissine geli şim değişiklikleriyle sosyal ve ferdi unsurların etkili olduğunu;
özürün varlığının yalnızlık ve izolasyonu arttırdığını
söyler (10).
.

Arkadaş ilişkilerinde iletişim kurmada ve kendi başlarıa hareket kabiliyeti kazanmada kar şılaştıkları
zorluk sonucu, i şitme özürlü çoculdar kendilerini
toplumdan izole edecektir. Ayr ıca "denial" (yadsıma) ve "repsession" (bastırma) savunma mekanizması olarak kullarulacaklanndan kendilerini yaln ız
hissetmeye daha da meyilli olacaklard ır (9) Lyon,
yatılı okulda okuyan 87 sağır erkek üzerinde "Thurstoe Kişilik Envanteri"ni kullanarak yapt ığı araştırmada, işitme özürlülerin sosyalle şmelerini işitenlerden en az iki kat aşağı bulmuştur (4) Başka bir
çalışmada Gregory aynı sonuca ulaşmıştır (4)
.

a

Bu durum ilgilerde kısıtlama meydana getirse de,
bazı açılardan kendilerini geliştirmelerine ve kendi
içlerinde de olsa sosyalle şmelerine fırsat tanıdığından, sosyal ve ruhsal gelişmelerinde önemlidir. i şitme özürlü cemaatinde göz temas ının kurulması, fi
ziksel yakınlık, dikkati çekme manevralan, çe şitli
toplu ritüeller, bilhassa gizlilik kuralları (fisıldaşma
olamayacağından, kendi topluluklar ında iken konuşmalarinda gizlilik söz konusu de ğildir) onları
normal toplumdan çok daha farklı kılar (5
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' 6) .

İzolasyon, üzerinde ittifak edilen nadir i şitme özürlü
özelliklerden birisi olagelmişin Gjendinger, işitme
özürlü çocuğun, grup oyunlarıyla toplumsallaşmanın
başladığı 3 yaş civarında yalnızlığa itileceğini savunurken (7) Özek, çocu ğun grup oyunlarında hareketin hakim oldğu devrede rahat ilişki kurabileceğini
ancak hareketin yerini kelimelerin almaya ba şladığı
5-6 yaş civarında yalnızlığa itileceğini söylemektedir (2)

.

Charlson ve ark. işitenlerle karma ve işitme özürlülere mahsus yatılı okullarda okuyan ve okullar ında
başarılı görülen 13-18 yaş grubu 23 işitme özürlü
öğrencide izolasyonu ara ştırmışlardır. Başarılı da olsalar işitme özürlü öğrencilerin kendilerini çeşidi zamanlarda, değiş ik kademelerde izole hissettiklerini
gözleyerek, bunu iletişim eksikliğine ve okul ortamındaki veya kendi fizik yap ılarındalci değişikliklere
bağlamışlardır. Öğrenciler, kendilerini derslere vererek ya da arkada şlarını iletişime zorlayarak bu meseleyi aşmaya çalıştıklarını söylernişlerdir. İzolasyon
açısından en iyi uyumu ailesi işitme özürlü olan yatılı öğrencilerin sağladığı görülmüştür (9)
.

.

İşitme kaybı, çocuk ile çevresi aras ındaki ilişkileri
her yönden etkilemekte, özellikle ileti şim açısından
ciddi problemlerin doğmasına sebep olmakta (8) ve
işitme özürlü çocuk nisbi bir izolasyon içinde bilyümek zorunda kalmaktad ır. Özellikle 13-18 ya ş
grubu gençlerde, zaten mevcut olan yaln ızlık hissine
işitme özürünün de eklenmesiyle s ıkıntı halledilmez
boyutlara ulaşmaktadır. Zira fiziksel özürlü genç-

Schlesinger ve Meadow'un yaptıkları çalışmada, yatılı okullarda okuyan i şitme özürlü çocukların %
12'si öğretmenleri ve dan ışmanları tarafından "ciddi
emosyonl bozukluğa sahip" olarak tan ımlanırken, bu
oran işiten çocuklarda % 2.4 olarak belirtilmi ştir
(11) . Andrew, yatılı okullarda okuyan 25 işitme özürlü çocuk üzerinde Rorschach testi uygulad ığı çalışmasıda onları işitenlerden daha rijid bulmu ştur (4)
Watt ve Davis, yat ılı okullardaki işitme özürlü ö ğ.
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rencilerde can sıkıtısı ve depresyonu yüksek bulduldannı söylemektedirler (12) .
GEREÇ ve YÖNTEM

Araştırmada 63'ü ailesi ile birlikte, 17'si yat ılı okullarda kalan, 14-21 yaş grubu (ort. 16.9±1.7), toplam
80 işitme özürlü denek üzerinde gerçekle ştirilmiştir.
Yatılı okuyan denekler, i şitme özürlülere mahsus
olan Mimar Sinan Sanat Ortaokulunun yat ılı kısım
öğrencileri arasından, kalan denekler ise yine Mimar
Sinan Sanat Okulunda gündüzlü okuyan ö ğrenciler
ve Istanbul'da çe ş itli okullarda gündüzlü okuyan ve
ailesi ile birlikte kalan total i şitme özürlü (sağır) deneklerden rastgele seçilmi ştir.

daha çok grup taramalannda tercih edilmektedir.
Grup değerlendirmelerinde hem GS İ hem alt boyut
puanları toplanıp denek sayısına bölünerek o gruba
ait ortalama bulunmu ş olur.
Testin ülkemiz için güvenilirlik ve geçerlili ği ile
çeşitli çalışmalar yapılmıştır (13). Test ülkemizde
çok sayıda araştırmada kullan ılmıştır (14-20)
Araştırmamızda bu testin kullanılmasında, testin güvenilirliği ve geçerliliği kadar işitme özürlülerde
kullanılabilir olması da rol oynam ıştır. Ülkemizde
bu konuda işitme özürlüler için standardize edilmi ş
bir test yoktur ve karma şık olmayan "Self-Report
Test" lerin bu amaçla kullan ılabileceği uluslararası
kabul görmüştür (21) . SCL-90-R içerdiği soru sayısının azlığı ve sorulann kısa-öz olması sebebiyle kullanıma en uygun testlerden biridir. Ara ştırmamızda
testin psikoizm ve uyku-yeme bozukluklar ıyla ilgili
ek belirtiler alt boyutlar ı kullanılmamışır.

a

Araştırmada yer alan deneklerin 1 l'i ilkokul, 68'i ortaokul ve l'i lise seviyesinde e ğitim almıştır. Deneklerden 3'ü (% 3.75) be ş yaşından, 32'si (% 40) üç
yaşı ndan itibaren ve 45 (% 56.25)'i ise do ğuştan işitme özürlü olduğunu beyan etmi şir.

Tatar, Çekin, Uzun

Denekler 5-10'arl ık gruplar halinde veya birebir
teste tabi tutulmu ş; az sayıda denek ve az say ıda
soru için işaret dilini bilen ve i şiten öğretmen, çalıştırıcı ve dernek yöneticilerinden cevapları etkilemeyecek şekilde yardım alınmıştır. Bütün deneklerin aynı şart ve ortam içerisinde bulundukları; deneklerde yeterli koordinasyon kuruldu ğu, deneklerin
soruları doğru okuyup tam olarak anlad ıklan ve
doğru cevap verdikleri; denekleri e ğitimleri, sosyoekonomik düzeyleri ve ya şları arasındaki farklılıkları n sonucu etkilemeyecek düzeyde oldu ğu ve
değerlendirmenin hatas ız yapıldığı varsayılmıştır.
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Çalışmamı zda SCL-90-R (Symptom-Distress Check
List-Revised: Ruhsal Semptom Tarama Testi) kullanılmıştır. Test, deneklerin kendi kendilerine okuyup cevapladıklan 90 sorudan oluş ur. Deragotis ve
ark. tarafından son şekli verilen (13) ve her bir sorusu
ruhsal-bedensel bir belirtiye i şaret eden testin hazırlanışı nda klinik-dışı psikiyatri hastalar ının semptomatik davran ışları esas alınmıştır. 10 alt boyutu
vardı r; her bir alt boyuta ait soru say ısı şöyledir:
somatizasyon: 12, obsesif-kompulsif bozukluk: 10,
kişilerarası duyarlılık: 9, depresyon: 13, anksiyete:
10, hostilite: 6, fobik anksiyete: 7, paranoid dü şünceler: 6, psikotizm: 10, uyku-yeme bozukluldanyla
ilgili ek belirtiler: 7.

Her bir soru son bir ayda belirtinin olup olmamas ına
göre 5 şıktan biriyle cevaplanır:

Çalışmamızın istatistiki aç ıdan değerlendirilmesinde
Student t testi kullan ılmıştır. Bu testin özellikle
denek sayısının 30'dan az olduğu çalışmalarda öteki
yöntemlere kıyasla daha güvenli olduğu kabul edilmektedir (22) .

BULGULAR

0 (hiç), 1 (çok az), 2 (orta derecede), 3 (oldukça
fazla), 4 (ileri derecede). Toplam puan ın cevaplanan
soru sayısı na bölünmesiyle Genel Semptom İndeksi
(GSİ), her bir alt boyuta ait puan toplam ının o bölümdeki soru sayısı na bölünmesiyle de o alt boyutun
indeksi bulunur. Indeksler 0.00 ile 4.00 aras ında değiş ir. Bulunan sonuçlar 1.00 üzerindeyse belirtilerin
psikopatoloji sınırını aştığı kabul edilir (13) . Test
54

Yatılı okulda kalan 17 kişi ve ailesi ile birlikte kalan
63 kişinin verileri karşılaştırıldığında (Tablo 1 ve
Şekil 1), yatılı okulda kalan grubun bütün alt boyutlara ve GS İ'ne ait ortalamalann ırı daha yüksek olduğu görülmektedir. t testi ile analiz edildi ğinde, obsesif-kompulsif bozukluk, anksiyete ve fobik
anksiyete hariç diğr alt boyutlar ve GS İ ortalamalan
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Tablo 1. Yatı lı okulda ve ailesi ile birlikte kalan i ş itme özürlülerde semptom indeksleri

Somatizasyon
Obsesif-kompulsif bozukluk
Kişilerarası duyarlılık
Depresyon
Anksiyete
Hostilite
Fobik anksiyete
Paranoid dü şünceler
GS İ

Yatılı okulda

Ailesi ile birlikte

t değeri

1.024±0.376
0.982±0.440
1.143±0.541
1.067±0.334
0.929±0.442
1.196±0.549
0.882±0.512
1.072±0.543
1.027±0.287

0.691±0.304
0.844±0.323
0.838±0.285
0.848±0.299
0.795±0.323
0.946±0.338
0.782±0.335
0.809±0.404
0.805±0.304

3.752
1.416
3.100
2.579
1.376
2.295
0.951
2.171
3.871

Anlamlı l ık düzeyi

p<0.001
Anlaml ı değil

p<0.01
p<0.05
Anlamlı değil
p<0.05
Anlamlı değil
p<0.05
p<0.001

n yatılı okulda=17 • n ailesi ile birlikte=63, t critical two tail (p=0.05):1 .990, t critical two tail (p=0.01):2.640, t critical two tail (p=0.001):3.419

ola

kill

ript
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a

—n

«İ

açısından gruplar aras ındaki farkın istatistiki olarak
anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Yatılı okulda kalan
grubun obsesif-kompulsif bozukluk, anksiyete ve
fobik anksiyete dışındaki semptom ortalamaları psikopatoloji sınırının üstündedir.
TARTIŞMA

Yatılı okullarda okuyan iş itme özürlülerin ruhsal
semptomlarının yüksek çıkması Schlesinger ve Meadow'un (11) görüşleriyle ayn ı doğrultudadır Charlsson ve ark. yaptıkları çalışmada, işitme özürlülere
mahsus yatılı okullarda okuyanlar ın karma okullarda
okuyan iş itme özürlülere göre izolasyon aç ısından
daha iyi uyum gösterdikleri bildirilmi ştir (9) . Bu,
bizim sonuçlanmıza sı t gibi görünmektedir. Ancak
bizim çalışmamı zda, yatılı olmayan i şitme özürlülerin aileleri ile kalmakta ve i şitme özürlülere
mahsus okullarda okumakta oldu ğunu; dolayısıyla
aile ile beraber olman ın ve işitme özürlülere mahsus
okulda ortak bir "dil" kullanarak emosyonu ifade
etme ve rahatlama imkan ı bulmanın olumlu etkilerini taşıyacağını hesaba katmalıyız.
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Şekil 1. Yat ı l ı okulda ve ailesi ile birlikte kalan i ş itme özürlülerin
karstla ş urilinasi.

Her iki çalışmada da ailelerinden ayr ı olanlarda indeksin, aileden ayrı olmak dışı nda ailenin tamamen
yokluğu, yetiştirme yurdunda kalmanın olumsuzluğu
gibi unsurlara ba ğlı olarak de ğişebileceği de gözönüne alınabilir. Bunun yanı nda Kırpınar'ın grubunun sadece erkeklerden olu şması farklılıkta bir
etken olarak gösterilebilir. Fakat özellikle Do ğanGöğüş grubundaki aşırı yüksekliğ in bir sebebinin de
"aileden ayrılık" olduğu gözardı edilemez.

Özürlü olmayan kiş ilerde aileden ayr ı olmanın meydana getirece ği ruhsal değiş imlerin incelenmesi genellikle yeti ştirme yurtlanndaki çocuklar üzerinde
yapılmıştır. Doğan ve Göğüş, 16-19 yaş grubuyla
yaptıkları çalışmada, yetiştirme yurtlarında kalan öğrencilerin ortalama genel semptom indeksini (GS İ:
1.42), ailesiyle kalan öğrencilerinkinden (GS İ: 0.91)
anlamlı düzeyde yüksek bulmu şlardır (16) . Kırkıpar
ise, yetiştirme yurtlarında kalan 15-18 yaş grubu
(ort. 16.3) erkeklerle ailesiyle kalan 15-18 ya ş grubu
(ort. 16.0) erkek ö ğrencilerin verilerini karşılaştırmış; yetiştirme yurtlarında kalan öğrencilerin ortalama genel semptom indeksini (GS İ: 0.88±0.07),
ailesiyle kalan erkek ö ğrencilerinkinden (GS İ:
0.76±0.06) anlaml ı düzeyde yüksek olarak tesbit
edilmiştir (17) .

Çalışmamı zda, kişilerarası duyarlılık ortalamas ının
yatılı okullarda e ğitim alanlarında yüksek ve psikopatoloji smınnı n üstünde olmas ı, yatılı okulların
sosyalleşme açısı ndan olumsuz etkileri olduğunu bildiren Lyon ve Georgy'nin (4) görüşlerine uymaktadır. Depresyon aç ısından değerlendirildiğinde, yatılı
okullarda okuyan i şitme özürlülerin ortalamalar ının
ği Watt ve Davis'in ((12) yükse li görüşleriyle paraleldir.
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SONUÇ

Aileden ayrı olarak ruhsal semptomlar aç ısından
olumsuz bir durumduur. İşitme özürlülerin yatılı
okulda eğitim görmesi ayn ı "dili" kullanan çok sayıda kişiyi biraraya getirmesi aç ısından olumlu gibi
görünse de, çocuğu başta ailesi olmak üzere çevresinden ayırdığı için onarılması mümkün olmayacak
sakıncaları da beraberinde getirebilmektedir. İşitme
özürlülerin e ğitimine yön verilirken bu durum dikkate alınmalıdır.
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