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Öz 

 

Bu araĢtırmada otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuğa sahip (n=34) annelerin ve normal geliĢim 

gösteren  (NG) çocuğa sahip (n=28) annelerin ebeveyn-çocuk etkileĢimi sırasında sergiledikleri etkileĢimsel 

davranıĢları karĢılaĢtırılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında çalıĢma grubunda yer alan annelerin serbest oyun 

bağlamında çocukları ile etkileĢimlerinin video kayıtları alınmıĢtır. Kayıtlar anne davranıĢları için oluĢturulan 

beĢ kategori ve annelerin çocuklarına sunduğu pekiĢtireçlerin analizi ile incelenmiĢtir. Anne etkileĢimsel 

davranıĢları kategorileri; yönlendirici olma, baĢarı odaklı olma, yanıtlayıcı olma, sıcak olma ve etkileĢimsizliktir. 

AraĢtırma bulguları OSB‟li çocuğu olan annelerin NG‟li çocuğu olan annelere oranla daha fazla yönlendirici 

vedaha az yanıtlayıcı etkileĢimsel davranıĢlar sergiledikleri yönündedir. AraĢtırma bulguları erken çocukluk 

döneminde OSB‟li çocuğu olan ve NG‟li çocuğu olan annelerin çocuklarına yönelik etkileĢimsel davranıĢları 

bağlamında tartıĢılmıĢ ve ileride yapılacak araĢtırmalara yönelik önerilere yer verilmiĢtir. 

Anahtar sözcükler: Anne-çocuk etkileĢimi, otizm spektrum bozukluğu (OSB), yanıtlayıcı etkileĢim, erken 

çocuklukta özel eğitim 
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A Comparison of Mother-Child Interactions of Children with 

Autism Spectrum Disorders and Typically Developing Children 

 

Abstract 

 

This study compares the interactional behaviors of mothers of children with autism spectrum disorders (n=34) 

and mothers of typically developing children (n=28) through mother-child dyads. Participating mothers and their 

children were recorded while playing in an unstructured environment. Data were analyzed using five distinct 

mother interactional behavior categories and mother reinforcements used during the interactions. Mother 

interactional behaviors were: Directiveness, achievement orientation, responsivity, warmth and un-engagement. 

Study results were discussed in regard to the interactional behaviors of mothers of children with ASD and TD 

with their children and suggestions for future research were provided.   

Keywords: Mother-child interactions, autism spectrum disorders, responsive interactions, early childhood special 

education 

 

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) ilk belirtilerin erken çocukluk döneminde görüldüğü ve sosyal-

iletiĢim alanında belirgin yetersizlikler ile birlikte takıntılı, yineleyici davranıĢlar ve ilgi alanlarında sınırlılıklar 

ile seyreden nöro-geliĢimsel bir bozukluktur (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2014). Alanyazında OSB‟nin  ayırt 

edici semptomlarının sosyal iletiĢim (Ingersoll, 2008; Osterling ve Dawson, 1994; Ozdemir, 2008a, 2008b Ross, 

Mcduffie, Weismer ve Gernsbacher, 2008;), dil ve iletiĢim becerileri (Charman, Baron-Cohen, Swettenham, 

Cox, Baird ve Drew,  1997; Landa, 2007), tekrarlayıcı davranıĢlar ve sınırlı ilgi alanları (Matson ve diğ., 2009) 

üzerinde yoğunlaĢtığı OSB‟li çocuklarla gerçekleĢtirilen çok sayıda araĢtırma ile gösterilmiĢtir. OSB‟de 

gözlenen söz konusu problemler, sözel ve sözel olmayan iletiĢim, sosyal-duygusal geliĢim ve biliĢsel alanlarda 

çocuklarda geliĢimsel ilerlemenin en hızlı olduğu dönem olan ve çocukların zamanlarının büyük çoğunluğunu 

birincil bakım verenleri ile geçirdikleri (Sheldon, 1986) erken çocukluk döneminde gözlenmektedir. Erken 

dönemde, dil öncesi iletiĢim geliĢiminde amaçlı iletiĢimsel davranıĢların ortaya çıkmaya baĢlaması ile birlikte, 

bebeklerin en yakın etkileĢim ortağı ebeveynleridir (Wan ve diğ., 2012).  Bu dönemde çocukların etkileĢim 

halinde oldukları bireylerle sosyal etkileĢim süreçleri ve sosyal iletiĢimdeki niteliksel farklılıklar birçok 

araĢtırmanın odak noktası olmuĢtur (Örn, Carpenter, Nagell ve Tomasello, 1998; Dissanayake ve Sigman, 2001; 

Iverson, Capirci, Longobardi ve Caselli 1999; Mundy, 1995; Sigman ve Ruskin, 1999). Yapılan araĢtırmalarda; 

annenin etkileĢimsel davranıĢ stilleri, annenin çocuk merkezli olup olmaması, annenin çocuğun etkileĢimsel 

ipuçlarını yeterince ve zamanında algılayıp algılamaması ve söz konusu ipuçlarına zamanında ve uygun yanıtlar 

sağlayıp sağlamaması, etkileĢimde gerekli sevgiyi ifade edip edememesi gibi çocuğun geliĢimini etkileyen ve 

anneye ait temel davranıĢsal değiĢkenlerin incelendiği dikkat çekmektedir (Doussard-Roosevelt, Joe, Bazhenova 

ve Porges, 2003; Lemanek, Stone ve Fishel, 1993; Watson, 1998; Wilder, Axelsson ve Granlund, 2004). Nitekim 

alanyazında birçok araĢtırmada annelerin etkileĢimsel davranıĢları çocukların erken dönemdeki biliĢsel, dil ve 

sosyal geliĢimleri ile iliĢkilendirilmiĢtir (Mahoney ve Perales, 2003; Tamis-LeMonda, Bornstein ve Baumwell, 

2001). Annelerin duyarlı olma, yanıtlayıcı olma, baĢarı odaklı olma, yönlendirici olma, sıcak olma gibi evrensel 

özellik gösteren etkileĢimsel davranıĢları pek çok araĢtırmacı tarafından çocuk geliĢiminin çeĢitli yönleriyle 

iliĢkilendirilmiĢtir (Ainsworth ve Bell, 1975; Barley ve Schaefer, 1964; Baumrind, 1971; Clarke-Stewart, 1973; 

Donovan ve Leavitt, 1978; Stevenson ve Lamb, 1979; Yarrow, Rubenstein ve Pedersen, 1975). 
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OSB‟li çocukların geliĢimin en erken dönemlerinden itibaren sosyal iletiĢim becerilerinde önemli 

yetersizlikler sergiledikleri yaygın olarak rapor edilmiĢtir (Ingersoll, 2008; Osterling ve Dawson, 1994; Ros, ve 

diğ., 2008;). Bu yetersizlikler bebeklik döneminde insan yüzlerine ilgi gösterme sınırlılığı, göz kontağı kurma 

sınırlılığı ve ortak dikkat becerileri sınırlılıkları olarak kendini göstermektedir (Kasari, Sigman, Mundy ve 

Yirmiya, 1990). Ebeveynler sosyal-duygusal tepkilerde sınırlılıklar sergileyen ve sosyal etkileĢimde bozulmalar 

gösteren OSB‟li çocuklarla gündelik etkileĢimlerinde farklı güçlükler yaĢayan birincil kiĢilerdir (Doussard–

Roosevelt ve diğ., 2003). Diğer yandan, erken dönemde çocuk ile ebeveyn arasındaki etkileĢimi etkileyen 

faktörler bulunmaktadır (Ceber ve Sucuoğlu, 2000). ĠliĢkili olarak, OSB‟li çocukların insanlarla iletiĢim 

güçlükleri ve sosyal etkileĢimde sergiledikleri sınırlılıklar çocukları ile sürekli etkileĢim içerisinde olan 

ebeveynlerinin çocukları ile olan etkileĢimlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Meirsschauts, Roeyers ve 

Warreyn, 2011). Örneğin, OSB olan çocuğa sahip olan ebeveynler, OSB‟yi, sosyal iletiĢim bozukluğu olarak 

tanımlamakta (Töret, Özdemir, Gürel-Selimoğlu ve Özkubat, 2014b) ve günlük rutin içerisinde, çocuklarının 

kendileri ile olan oyun etkileĢimlerinin niteliğinin oldukça sınırlı olduğunu bildirmektedirler (Töret, Özdemir, 

Gürel-Selimoğlu ve Özkubat, 2014a).   

1940‟li yıllarda Kanner (1943) ilk defa bebeklik otizmini tanımladığında, anne-çocuk etkileĢiminde 

çocuğunun davranıĢları üzerinde annenin etkisini vurgulamıĢ ve bu yönüyle de ebeveyn-çocuk arasında tek 

yönlü bir sosyalleĢme modeli oluĢtuğunu belirtmiĢtir. Kanner‟ın aksine alanyazında Bağlanma Kuramı 

araĢtırmacıları, anne-çocuk etkileĢiminin çift yönlü olduğunu ve çocuk geliĢimi özelliklerinin anne-çocuk 

etkileĢiminde etkin rol oynadığını vurgulamıĢlardır (Ainsworth, Blehar, Waters ve Wall, 1978; Bell, 1968; 

Bowlby, 1969). Öyle ki pek çok araĢtırmacı (Brazelton, Koslowski ve Main, 1974; Brooks-Gunn ve Lewis, 

1984; Mahoney ve Robenalt, 1986; Richard, 1986), yetersizlikten etkilenen çocuğa sahip annelerin 

davranıĢlarındaki niteliksel farklılıkların çocuklarının karakteristik özellikleriyle uyumlu olduğunu ileri 

sürmüĢtür. Örneğin, geliĢimsel yetersizliği olan çocuklarda, ebeveynlerin çocukları ile olan etkileĢimlerinde 

sergiledikleri yanıtlayıcılık düzeylerinin, çocukların sosyal etkileĢim ve dil iletiĢim becerileri düzeyleri ile iliĢkili 

olduğunu pek çok araĢtırmacı göstermiĢtir (örn., Sterling ve Warren, 2013; Tamis-LeMonda ve diğ., 2001; 

Warren ve Brady, 2007; Yoder, 1986; Yoder ve Warren, 1998, 1999). Annelerin çocukları ile etkileĢim stillerini 

inceleyen Mahoney (1988), ifade edici dil düzeyleri yüksek olan çocukların ebeveynlerinin çocukların iletiĢimsel 

giriĢimlerine ve baĢlattığı etkileĢimlere yüksek düzeyde yanıtlayıcılık gösterdiklerini belirlerken, iletiĢimsel 

davranıĢları ve ifade edici dil düzeyleri düĢük olan çocukların ebeveynlerinin ise, daha az yanıtlayıcı olma 

eğiliminde olduklarını göstermiĢtir (akt., Mahoney ve Powell, 1988). Mahoney, Finger ve Powell (1985), bir 

baĢka araĢtırmada zihinsel yetersizlik tanısı almıĢ altmıĢ çocuğun geliĢim düzeylerinin anne davranıĢlarıyla 

iliĢkisinin incelemiĢ ve araĢtırma sonunda katılımcı annelerin sosyal etkileĢim davranıĢlarını çocuğun liderliğini 

takip etme, yönerge sıklığı ve kontrol etme davranıĢları olmak üzere üç farklı boyutta ele almıĢtır. AraĢtırmacılar 

yüksek düzeyde geliĢim geriliği gösteren çocukların annelerinin çocukları ile olan etkileĢimlerinde daha çok 

çocuğun liderliğini takip etme davranıĢı göstermelerine karĢın daha az kontrolcü ve yönlendirici davranıĢlar 

sergilediklerini göstermiĢlerdir. Cielinski, Vaughn, Seifer ve Contreras (1995) ise Down sendromlu çocuk ve 

anne çiftleri ile yaptıkları bir araĢtırmada anne-çocuk oyun etkileĢiminde anne etkileĢimsel davranıĢlarını; 

yanıtlayıcı, yönlendirici, zorlayıcı ve kolaylaĢtırıcı kategorilerinde karĢılaĢtırmıĢlardır. AraĢtırma bulguları 

Down sendromlu çocukların oyuna katılım düzeylerinin düĢük olduğunu ve annelerin daha sık müdahaleci 

davranıĢlar sergilediklerini göstermiĢtir. Down sendromlu çocuk sahibi annelerin kontrol edici davranıĢlarının 

gözlemlendiği bir diğer araĢtırmada ise, annelerin yüksek düzeyde kontrol edici davranıĢlar kullandıkları 

gözlemlenmiĢtir (Girolametto, Verbey ve Tannock, 1994). 

Erken çocukluk döneminde OSB‟li çocuğu olan annelerin çocukları ile sergiledikleri etkileĢim stillerini 

geliĢim gerililiği olan ve NG‟li çocukların annelerinin etkileĢim stilleri ile karĢılaĢtıran araĢtırmalar,  OSB‟li 

çocuğu olan annelerin çocuklarının dikkatini çekmek için daha fazla sözel ve sözel olmayan yönergeler kullanma 

eğiliminde olduklarını göstermiĢtir (Doussard-Roosevelt ve diğ., 2003; Lenmanek ve diğ.,  1993).  Watson 

(1998), yaptığı bir araĢtırmada okul öncesi dönemde olan 14 OSB‟li çocuk ve anneleri ile 14 NG‟li çocuk ve 

annelerinin, serbest oyun bağlamında anne-çocuk etkileĢimini, ebeveynlerin etkileĢimsel davranıĢlarının 
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çocukların iletiĢim becerileri edinim düzeyleri üzerindeki etkisi açısından incelemiĢtir. AraĢtırma bulguları, 

OSB‟li çocuğa sahip annelerin NG‟li çocuğa sahip annelere oranla yönlendirici sözel ifadeleri kullanma 

sıklıklarının daha yüksek olduğunu göstermiĢtir. Wilder ve diğerlerinin (2004) bir araĢtırmasında ise OSB‟li 

çocuğa sahip ebeveynlerin NG‟li çocukları olan ebeveynlere oranla çocukları ile daha az etkileĢime girdikleri 

bulgulanmıĢtır.   

Annelerin çocukları ile etkileĢimleri sırasında sergiledikleri etkileĢim stillerinin çocukları ile 

etkileĢimleri üzerine etkilerinin yanı sıra, çocukların geliĢimleri üzerine de önemli etkileri olduğu kabul 

edilmiĢtir (Beckwith, Rozga ve Sigman, 2002; Capps, Sigman ve Mundy, 1994; Sroufe ve Fleeson, 1986). 

AraĢtırmacılar çocukların sosyal etkileĢim ve iletiĢim becerilerini kazanmalarında, nesne veya olaylara iliĢkin 

sembollerin ediniminde etkili olan çevre yapısının ve sosyal bağlamın, ebeveyn girdisi desteği ile Ģekillendiğini 

ileri sürmüĢlerdir (Mahoney ve Perales, 2003; Siller ve Sigman, 2002; Sroufe, 1988; Stams, Juffer ve Van 

IJzendoorn, 2002; Van IJzendoorn, Dijkstra ve Bus, 1995). NG‟li çocuklarda anne-çocuk etkileĢiminde özellikle 

anne duyarlılığı ve yanıtlayıcı etkileĢim stili, çocukların kiĢilik geliĢimi (Sroufe ve Fleeson, 1986),  sosyal 

becerileri (Sroufe, 1988; Stams ve diğ., 2002) ve dil-iletiĢim becerileri ile  (Van Ijzendoom ve diğ., 1995) 

iliĢkilendirilmiĢtir.  Benzer Ģekilde, duyarlılık ve yanıtlayıcılık gibi anne davranıĢ stilleri OSB‟li  çocuklarda 

bağlanma düzeyi (Beckwith ve diğ., 2002; Capps ve diğ., 1994)  ve dil geliĢimi (Siller ve Sigman, 2002) ile 

iliĢkilendirilmiĢtir. Örneğin,  iliĢki temelli uygulama kapsamında yürütülen, ebeveynlere yanıtlayıcı etkileĢim 

davranıĢlarının kazandırılması ile çocuklarda sosyal duygusal geliĢimi hızlandırmanın amaçlandığı bir 

araĢtırmada, müdahale sonucu ebeveynlerin yanıtlayıcı davranıĢlarındaki artıĢın çocukların sosyal duygusal 

geliĢimlerinin hızlanması ile sonuçlandığı bulgulanmıĢtır (Mahoney ve Perales, 2003). Mahoney ve Powell 

(1988) yaptıkları bir araĢtırmada, annelerin yanıtlayıcılık düzeyleri ile çocukların dil ve iletiĢim becerilerinin 

geliĢimi arasında olumlu bir iliĢki olduğunu ve annelerin yanıtlayıcılık düzeylerinin, çocukların amaca yönelik 

iletiĢim becerilerinin önemli bir belirleyicisi olduğunu açıklamıĢlardır. Ġlgili bir diğer araĢtırmada ise, OSB‟li 

çocuk ebeveynlerinin etkileĢimsel davranıĢlarının çocukların sonraki dil geliĢimlerinin belirleyicisi olduğu 

belirtilmiĢtir (Tamis-LeMonda ve diğ.,  2001). NG‟li çocuklar ile yapılan pek çok araĢtırmada da, annelerin 

yanıtlayıcılık düzeylerinin çocukların çeĢitli becerileri edinim düzeyleri üzerinde etkili olduğu gösterilmiĢtir. 

Örneğin, dil öncesi iletiĢim döneminde olan çocukların jest geliĢimi ile ebeveynlerinin sunduğu dil örneklemi 

arasında pozitif bir iliĢki olduğu görülmektedir (Iverson vediğ., 1999). Bu bağlamda çocuk geliĢimi kuramları ve 

erken müdahale araĢtırmalarının desteklediği varsayımlara göre ebeveynler, çocukların geliĢimini destekleyecek 

zaman ve olanaklara sahip olmaları nedeniyle, çocuklarının geliĢimi üzerinde diğer uzman ve yetiĢkinlere oranla 

daha fazla etkiye sahiptirler (Mahoney, 2009). Bunun yanı sıra, ebeveynlerin (Mahoney ve Wheeden, 1997), 

çocukları ile etkileĢimlerinde sergiledikleri etkileĢimsel davranıĢların stili ve düzeyi, yalnızca NG‟li çocuklarda 

değil aynı zamanda OSB‟li çocukların geliĢimsel becerilerde (biliĢsel, dil-iletiĢim ve sosyal-duygusal) 

ilerlemesinde de kritik düzeyde hızlandırıcı etkiye sahiptir (Mahoney, 2009). 

Alanyazında anne-çocuk etkileĢiminin OSB‟li çocuklar üzerindeki etkilerine odaklanan çok sayıda 

araĢtırma mevcutken, Türkiye‟de ve Türk kültüründe, anne-çocuk etkileĢiminin anlaĢılmasına yönelik 

araĢtırmaların sınırlı sayıda olduğu dikkati çekicidir. Örneğin, 148 Türk anne-çocuk çiftinin (gecikmiĢ dil ve 

konuĢma, hafif düzeyde zihinsel yetersizlik ve OSB)  karĢılıklı etkileĢim davranıĢlarının incelediği bir 

araĢtırmasında Diken (2012),  anne davranıĢlarını duyarlı olma, pekiĢtireç kullanma, yönlendirici olma ve 

etkileĢim hızı kategorilerinde incelemiĢtir. AraĢtırma bulguları çocukların etkileĢimsel davranıĢlarında gruplar 

arası farklılıklar olduğunu ve OSB‟li çocukların anneleri ile olan etkileĢimsel davranıĢlarında diğer yetersizlikten 

etkilenen çocuklardan daha düĢük puanlar elde ettiklerini göstermiĢtir. Diğer bir araĢtırmada ise, 40 OSB‟li 

çocuk-anne çiftinin etkileĢimsel davranıĢları incelenmiĢ ve OSB‟li çocuğu olan annelerin, düĢük düzeyde 

duyarlılık davranıĢları sergiledikleri, çocuklarının ilgi ve davranıĢlarını ara sıra göz önüne aldıkları ve 

çocuklarının davranıĢlarını gözlemleme konusunda sınırlılıkları olduğu bulgularına ulaĢılmıĢtır (Töret, Özdemir 

ve Özkubat, 2015). Ayrıca, bu araĢtırmada, annelerin OSB‟den etkilenmiĢ çocuklarının davranıĢlarına verdikleri 

tepkilerin destekleyiciliği, tutarlılığı ve sıklığı açısından da düĢük düzeyde yanıtlayıcılık davranıĢları 

sergiledikleri belirlenmiĢtir. Alanyazın incelendiğinde, OSB‟li çocuğa sahip olan Türk annelerin, çocukları ile 
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olan etkileĢimlerinde, yüksek düzeyde yönlendirici etkileĢim davranıĢları sergiledikleri, yanıtlayıcı etkileĢim 

davranıĢları sergileme düzeylerinin ise düĢük düzeyde olduğu, bununla birlikte etkileĢim içerisinde düĢük 

düzeyde duygusal davranıĢlar sergiledikleri de gözlenmiĢtir (Örn., Diken, 2012; Töret, ve diğ., 2015). 

Erken çocukluk döneminde ebeveyn-çocuk etkileĢimde ebeveynlerin çocukları ile etkileĢim stillerinin 

belirlenmesi ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi, OSB‟li çocukların iletiĢim problemlerini, sosyal etkileĢim 

sınırlılıklarını veya tekrarlayıcı davranıĢlarını gözlemleme ve destekleme,  uygulamacılara göre ebeveynlerin 

daha avantajlı durumda olmaları (Griffith, Hastings, Nash ve Hill, 2010) ve ayrıca ebeveynlerin çocukları 

hakkında temel bilgileri sağlayan kiĢiler (Bennett ve diğ., 2012) olmaları nedeniyle kritik ölçüde önemlidir.  

OSB‟li çocuklarda erken müdahale programlarının desenlenmesinde ebeveyn-çocuk etkileĢimi araĢtırmalarının 

önemine rağmen, Türkiye‟de, Türk kültüründe OSB‟li çocukları olan ebeveynlerin çocukları ile olan 

etkileĢimlerini, ebeveyn-çocuk etkileĢimsel davranıĢları açısından inceleyen araĢtırmalar oldukça sınırlı 

sayıdadır (Örn., Diken, 2012; Töret, ve diğ., 2015). Bu kapsamda bu araĢtırmanın amacı, OSB‟li çocuğu olan 

Türk anneler ile NG‟li çocuğu olan Türk annelerin çocukları ile etkileĢimlerinde sergiledikleri etkileĢim 

davranıĢlarını kendi içerinde ve birbirleri ile karĢılaĢtırarak incelemektir. 

Yöntem 

Katılımcılar 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu toplam 62 anne-çocuk çifti oluĢturmaktadır. ÇalıĢma grubu içinde birinci 

grup OSB‟li çocuk-anne çiftlerinden (n=34), ikinci grup NG‟li çocuk-anne çiftlerinden (n=28) oluĢmuĢtur. 

Birinci çalıĢma grubunda yer alan OSB‟li olan çocuklar (n=34)  2-6 (24-62 ay)  yaĢ aralığındadır ve dokuzu kız, 

yirmi üçü ise erkektir. AraĢtırmaya dahil edilen çocukların OSB tanıları,  Ġstanbul, Ankara ve Isparta illerinde 

bulunan, devlet ve tıp fakültesi hastaneleri, çocuk psikiyatri bölümleri tarafından verilmiĢtir ve Rehberlik 

AraĢtırma Merkezleri tarafından eğitsel tanılama ve değerlendirme süreçleri gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma 

öncesinde, araĢtırmacılar bilgi formu geliĢtirmiĢlerdir. Bu bilgi formunda, araĢtırma grubunda yer alan çocuklar 

ve ebeveynlerine ait demografik bilgiler, sağlık ve eğitim özgeçmiĢlerine iliĢkin bilgileri elde etmek amacıyla 

yer alan sorular bulunmaktadır. Bilgi formu OSB tanısı almıĢ çocuklara birincil bakım veren anneleri ve 

çocukların devam ettikleri özel eğitim kurumlarındaki öğretmenleri tarafından doldurulmuĢtur. OSB‟li çocuklar 

ile ilgili kronolojik yaĢ, ek yetersizlik sergilememe ve OSB tanısı bilgileri aileler ve öğretmenlerle yapılan 

görüĢmelerde doğrulanmıĢtır. AraĢtırmada OSB tanısı almıĢ çocukların OSB düzeylerinin belirlenmesi için, 

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV; Diken, Ardıç, Diken ve 

Gilliam, 2012) uygulanmıĢtır. Bu ölçeğin uygulanması sonucunda, ölçek karar rehberi doğrultusunda çalıĢma 

grubunda yer alan tüm OSB‟li çocukların “otistik bozukluk görülme olasılığı oldukça yüksek” olduğu 

belirlenmiĢtir. Annelere araĢtırmaya katılımları için gönüllülük formu imzalatılmıĢ ve çalıĢma grubuna dahil 

edilen annelerin çalıĢmaya katılmaya gönüllü olmaları, katılım için temel ön koĢul olarak belirlenmiĢtir.  

Ġkinci çalıĢma grubunda yer alan NG‟li çocuklar (n=28), 2-6 yaĢ (24-62 ay)  aralığındadır ve on sekizi 

kız, onu ise erkektir.  OSB‟li çocuklarda olduğu gibi NG‟li çocuklarda da araĢtırma bilgi formu NG‟li çocuklara 

birincil bakım veren anneleri ve devam ettikleri eğitim kurumlarındaki öğretmenleri tarafından doldurulmuĢtur. 

NG‟li çocuklar ile ilgili kronolojik yaĢ, geliĢim düzeyi bilgileri aileler ve öğretmenlerle yapılan görüĢmelerde de 

doğrulanmıĢtır.  Son olarak anneler araĢtırmaya katılım için gönüllülük formunu imzalamıĢlardır.  

Uygulama  

Etkileşim kayıtlarının alınması. Ebeveyn-çocuk etkileĢim kayıtlarının alınması sürecinde, çalıĢma 

grubuna dahil edilen anne-çocuk çiftlerinin etkileĢimleri, ortalama 15 dakika süreyle video kaydına alınmıĢtır. 

Kayıtlar, ebeveynlerin tercihlerine göre ev ve/veya kurum ortamında tek oturumda gerçekleĢtirilmiĢtir. Kurum 

ortamında bireysel eğitim odalarında ev ortamında ise bağımsız odada gerçekleĢtirilmiĢtir. Kurum ortamındaki 

etkileĢim kayıtları zeminine halı serilerek, etkileĢimlerin yerde de gerçekleĢtirilmesine olanak verecek biçimde 

planlanmıĢtır. Ayrıca ebeveyn-çocuk çiftinin masa baĢı etkileĢimine olanak verecek biçimde fiziksel özelliğine 
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uygun bir masa ve iki sandalye bulundurulmuĢtur.  EtkileĢim kayıtları alınmadan önce çocuğun etkielĢim 

ortamına aĢina olması için, annelerden etkileĢim kaydı alınmadan en az 15 dakika önce hazır bulunmaları 

istenmiĢtir. AraĢtırmanın veri toplama sürecinde anne etkileĢimsel davranıĢları serbest oyun bağlamında video 

ile kaydedilmiĢtir. Anne-çocuk etkileĢim kayıtlarının alınması sürecinde, çalıĢma grubuna dahil edilen anne-

çocuk çiftlerinin etkileĢimleri, ortalama on beĢ dakika süreyle video kaydına alınmıĢ, kayıtların yedi dakikası 

araĢtırmacılar tarafından analiz edilmiĢtir. EtkileĢim sürecinde, materyalin anne-çocuk etkileĢiminin niteliğine 

etkisini kontrol etmek amacıyla araĢtırmacılar tarafından alanyazındaki oyun araĢtırmaları temelinde (Lifter, 

2000) oluĢturulan standart bir oyuncak seti, tüm anne-çocuk çiftlerine sunulmuĢtur. Oyuncak seti içerisinde, 

katılımcı çocukların iĢlevsel ve sembolik oyun gibi farklı oyun düzeylerinde oyun davranıĢları sergilemelerine 

olanak verecek çeĢitlilikte oyuncaklar bulundurulmuĢtur. Sette yer alan oyuncaklar; resimli kitaplar, takma-

çıkarma oyuncağı, kurmalı araba, bebek ve beĢik, tarak, üçlü vagonlu tren, çiftlik hayvanları seti, mutfak araç-

gereçleri, evcilik seti ve telefondur. Annelere kayıt öncesinde, etkileĢim kayıtlarının serbest oyun bağlamında 

alınacağı, etkileĢim sırasında kendilerine hiçbir müdahalenin yapılmayacağı ve zorunda kalmadıkça araĢtırmacı 

ile iletiĢim kurmamaları gerektiği açıklanmıĢtır. Annelere “Çocuğunuzla evde nasıl oynuyorsanız o Ģekilde 

oynayın.” açıklaması yapılmıĢtır.  OSB‟li ve NG‟li çocuk-anne çiftlerinden oluĢan her iki grup için de aynı 

araĢtırma süreci izlenmiĢtir. 

Veri Toplama Araçları 

AraĢtırma kapsamında anne-çocuk etkileĢimi bağlamında annelerin çocukları ile sergiledikleri etkileĢim 

davranıĢları ve annelerin etkileĢim sırasında çocuklarına sundukları pekiĢtireçler kodlanmıĢtır. ÇalıĢma 

kapsamında araĢtırmacılar tarafından, alanyazına dayalı olarak anne etkileĢim davranıĢları kodlama rehberi 

geliĢtirilmiĢtir. Anne etkileĢim davranıĢları beĢ kategoride incelenmiĢtir. Bu kategoriler; yönlendirici olma, 

baĢarı odaklı olma, yanıtlayıcı olma, sıcak olma ve etkileĢimsizliktir.  Anne etkileĢim davranıĢları kategorilerine 

ek olarak annenin sergilediği; baĢını okĢama, sırtını sıvazlama gibi dokunsal temaslar ve “Aferin, harikasın, 

süpersin, baĢardın.” gibi sözel ifadeler pekiĢtireç olarak kabul edilmiĢtir. PekiĢtireçler, kodlama yapılan her bir 

gözlem aralığında etkileĢim davranıĢları kategorilerinden bağımsız olarak sayılmıĢtır. AraĢtırmanın anne-çocuk 

etkileĢimi davranıĢları kodlama rehberinde yer alan anne etkileĢim davranıĢ kategorileri tanımları Tablo 1‟de 

verilmiĢtir.  Kısmi zaman aralığı kaydının kullanıldığı süreçte, onar saniyelere bölünen yedi dakikalık gözlem 

kayıt dilimlerinde annenin etkileĢim davranıĢları gözlemlenmiĢ ve annenin kullandığı pekiĢtireçlerin sayısı 

kaydedilmiĢtir. Kısmi zaman aralığı kaydına uygun olarak on beĢ dakikalık toplam kayıt süresinin, yedi dakikası 

onar saniyelik aralıklara bölünmüĢ, on saniyelik dilimin en az altı saniyesinde anne tanımlanan etkileĢim 

davranıĢlarının hangisini gerçekleĢtirdiyse ilgili kod yazılmıĢ ve on saniyelik dilimde annenin kullandığı 

pekiĢtireçler sayılarak toplam pekiĢtireç sayısı kaydedilmiĢtir. 

Tablo 1 

Anne Etkileşim Davranışları Kategorileri 

Yönlendirici Olma  
Ebeveynin sık sık ve yoğun biçimde verdiği emir, yönerge, istek, ima ya da doğrudan çocuğun davranıĢlarını 

yönlendirmeye yönelik sergilediği diğer davranıĢlar. 

BaĢarı Odaklı Olma 

EtkileĢimde ebeveynin öğretim odaklı olması ile ilgilidir. Ebeveynin oyun aracılığı ile çocuğuyla olan 

etkileĢiminde eğitim ve öğretim sürecine benzer Ģekilde çocuğun biliĢsel ve duyu-motor geliĢimini teĢvik etme 

derecesini göstermektedir. 

Yanıtlayıcı Olma  

Ebeveynin çocuğun kendisiyle amaçlı iletiĢim kurmak için baĢlattığı sözel (sesletimler, sözcük, cümle) veya 

sözel olmayan iletiĢimsel tepkilerini (jestler) ya da amaca yönelik olmayan sözel ve sözel olmayan 

davranıĢlarını desteklemek amacıyla kullandığı sözel ve sözel olmayan davranıĢların destekleyiciliğini 
gösterrmektedir. 

Sıcak Olma 

Ebeveynin çocuğu ile olan etkileĢiminde sıcak olması ve etkileĢimden keyif almasıdır. Gülümseme, Ģaka 

yapma, etkileĢimi canlandırmaya yönelik açık ve tutarlı bir Ģekilde çoğunlukla fiziksel temas ile sonuçlanan 

sevgi ifade eden sözcükler, kucaklama, öpme, vb. 

EtkileĢimsizlik  
Ebeveynin, oyun etkileĢiminde çocukla iletiĢim kurmaması ya da etkinlikte iĢbirliği yapmaması ya da etkinliğe 

herhangi bir katılım sergilememesidir. 

PekiĢtireç  
Çocuğa verilen “pekiĢtireçler” dir. Örneğin, “çok güzel yaptın”, “aferin çocuğuma”, “aferin”, “çok güzel”  

demek ve öpmek, sarılmak, „çak‟ yapmak, vb. 
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Gözlem Verilerinin Kodlanması ve Gözlemciler Arası Güvenirlik 

AraĢtırmanın kodlama süreci elde edilen gözlem verileri üzerinden yapılmıĢtır. AraĢtırmanın birinci, 

ikinci ve üçüncü yazarları arasında %80 görüĢ birliğine varılarak verilerin kodlanması baĢlatılmıĢtır. Bu süreçten 

sonra araĢtırma verilerinin tamamı bir araĢtırmacı tarafından kodlanmıĢtır. Ġkinci bir araĢtırmacı tarafından 

kayıtların %30‟u gözlemciler arası güvenirlik amacıyla kodlamıĢtır. Gözlemciler arası güvenirlik verisi “GörüĢ 

birliği / GörüĢ birliği + GörüĢ ayrılığı X 100” formülü (Kırcaali-Ġftar ve Tekin, 1997) ile hesaplanmıĢtır. GörüĢ 

birliğinin %80‟in altında olduğu durumlarda kayıtlar iki kodlayıcı tarafından birlikte izlenmiĢ ve uzlaĢılamayan 

maddelerde görüĢ birliği sağlanmıĢtır.  

Bulgular 

OSB’li Çocuğu Olan Anneler İle NG’li Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarına Yönelik Etkileşim 

Davranışlarının Farklılaşma Düzeyleri 

AraĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen ebeveyn etkileĢimsel davranıĢları kategorilerinde OSB‟li çocuğu 

olan annelerin çocuklarına yönelik etkileĢim davranıĢlarının, NG‟li çocuğu olan annelerin çocuklarına yönelik 

etkileĢim davranıĢları ile farklılaĢma düzeyleri incelenmiĢtir. OSB‟li ve NG‟li çocukların annelerinin çocuklarına 

yönelik etkileĢimsel davranıĢlarına iliĢkin bulguların karĢılaĢtırılması amacıyla yapılan bağımsız örneklemler 

için t testi bulguları Tablo 2‟de yer almaktadır. 

Tablo 2 

OSB’li ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Ebeveynlerinin Ebeveyn Etkileşim Stili t Testi Sonuçları 

Değişken  Grup N         X SS sd t p 

Yönlendirici Olma 
OSB 

NG 

34 

28 

21,21 

13,18 

9,48 

9,19 
60 3,37 ,001 

Yanıtlayıcı Olma 
OSB 

NG 

34 

28 

4,79 

7,11 

6,09 

8,02 
60 1,29 ,202 

BaĢarı Odaklı Olma 
OSB 

NG 

34 

28 

6,79 

17,00 

8,98 

11,42 
60 3,94 ,000 

Sıcak Olma 
OSB 

NG 

34 

28 

4,47 

1,00 

6,82 

1,83 
60 2,61 ,011 

EtkileĢimsizlik 
OSB 

NG 

34 

28 

4,71 

3,64 

6,47 

4,25 
60 ,75 ,459 

PekiĢtireç 
OSB 

NG 

34 

28 

5,79 

3,39 

7,61 

4,68 
60 1,46 ,150 

Tablo 2‟de görüldüğü gibi OSB‟li çocuğu olan annelerin çocukları ile olan etkileĢimlerinde 

sergiledikleri etkileĢimsel davranıĢların, NG‟li çocuğa sahip annelerin çocukları ile olan etkileĢimlerinde 

sergiledikleri etkileĢimsel davranıĢlarından farklılaĢma durumları, araĢtırmacıların alanyazın kaynaklı 

hazırladıkları davranıĢ kategorileri bağlamında incelendiğinde, OSB‟li ve NG‟li çocukların anneleri arasında 

yönlendirici olma ve yanıtlayıcı olma davranıĢ kategorilerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir 

(p<.01). Yönlendirici olma etkileĢimsel davranıĢlarında OSB‟li çocukların annelerinin ortalamalarının 

( x =21,21) NG‟li çocukların annelerinden yüksek ( x =13,18); yanıtlayıcı olma etkileĢimsel davranıĢlarında ise, 

OSB‟li çocukların annelerinin ortalamalarının ( x =6,79) NG‟li çocukların annelerinden düĢük ( x =17,00) 

olduğu belirlenmiĢtir. Bu bulgular ıĢığında OSB‟li çocuğa sahip annelerin NG‟li çocuğa sahip annelere oranla 

daha fazla yönlendirici ve daha az yanıtlayıcı etkileĢim stili sergilediklerini söylemek mümkündür. Sıcak olma 

etkileĢimsel davranıĢında ise OSB‟li ve NG‟li çocukların anneleri arasında istatistiksel anlamda farklılık olduğu 

belirlenmiĢtir (p<0.05). OSB‟li çocukların annelerinin sıcak olma etkileĢimsel davranıĢlarına ait ortalamasının 

( x =4,47) NG‟li çocukların ebeveynlerinden yüksek ( x =1,00) olduğu belirlenmiĢtir. Diğer bir değiĢle OSB‟li 

çocuğu olan anneler NG‟li çocuğa sahip annelere oranla daha sıcak etkileĢime girmiĢlerdir. BaĢarı odaklı olma, 
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etkileĢimsizlik ve pekiĢtireç değiĢkenlerinde ise OSB‟li çocuğu olma ya da olmama durumunun istatistiksel 

anlamda bir farklılık oluĢturmadığı belirlenmiĢtir. 

Annelerin NG’li Çocuklarına Yönelik Etkileşimsel Davranışları 

NG‟li çocuğa sahip annelerin çocuklarına yönelik etkileĢimsel davranıĢları kullanım düzeylerinin 

birbirleri ile iliĢkisi araĢtırmacılar tarafından alanyazın dayanaklı olarak hazırlanmıĢ kategoriler bağlamında 

incelenmiĢtir. NG‟li çocukların annelerinden elde edilen 6 farklı değiĢkenin (Yönlendirici Olma, BaĢarı Odaklı 

Olma, Yanıtlayıcı Olma, Sıcak Olma, EtkileĢimsizlik ve PekiĢtireç) birbirleri arasındaki iliĢkileri Pearson 

Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile hesaplanmıĢ ve bulgulara Tablo 3‟te yer verilmiĢtir.  

Tablo 3  

Normal Gelişim Gösteren Çocukların Annelerinin Etkileşimsel Davranışları Arasındaki İlişkiler 

Değişken 
Yönlendirici 

Olma 

Başarı 

Odaklı 

Olma 

Yanıtlayıcı 

Olma 

Sıcak 

Olma 
Etkileşimsizlik Pekiştireç 

Yönlendirici Olma 1 -,083 -,684* ,066 -,199 ,534* 

Yanıtlayıcı Olma -,083 1 -,577* -,332 -,005 -,200 

BaĢarı Odaklı Olma -,684* -,577* 1 ,099 -,171 -,280 

Sıcak Olma ,066 -,332 ,099 1 -,205 -,013 

EtkileĢimsizlik -,199 -,005 -,171 -,205 1 -,292 

PekiĢtireç ,534* -,200 -,180 -,013 -,292 1 

   *p<.01 

Tablo 3 incelendiğinde, yanıtlayıcı olma ile yönlendirici olma; baĢarı odaklı olma ile yanıtlayıcı olma 

ve yönlendirici olma ile pekiĢtireç değiĢkenleri arasında anlamlı ve orta düzeyde (p<.01) bir iliĢki bulunduğu 

görülmektedir. Yanıtlayıcı olma etkileĢimsel davranıĢını sergileyen annelerin yönlendirici olma ve baĢarı odaklı 

olma etkileĢimsel davranıĢlarını sergileme oranları istatistiksel anlamda düĢük bulunmuĢtur (p<.01). 

Yönlendirici olma etkileĢimsel davranıĢını sergileyen annelerin ise pekiĢtireç kullanma düzeyleri istatistiksel 

anlamda yüksek bulunmuĢtur (p<.01). Bu veriler ıĢığında yanıtlayıcı etkileĢim stili sergileyen annelerin 

yönlendirici ve baĢarı odaklı olmadıklarını, yönlendirici etkileĢim stili sergileyen annelerin ise yoğun bir Ģekilde 

pekiĢtireç kullandıkları söylemek mümkündür. BaĢarı odaklı olma ile sıcak olma arasında istatistiksel olarak 

anlamlı olmayan ancak orta düzeyde ve pozitif bir iliĢki söz konusudur. Diğer değiĢkenler arasındaki iliĢkiler ise 

oldukça düĢük düzeydedir.  

Annelerin OSB’li Çocuklarına Yönelik Etkileşimsel Davranışları  

OSB‟li çocuğu olan annelerin çocuklarına yönelik etkileĢimsel davranıĢları kullanım düzeylerinin 

birbirleri ile iliĢkisi araĢtırmacılar tarafından alan yazın dayanaklı olarak hazırlanmıĢ kategoriler bağlamında 

incelenmiĢtir. OSB‟li çocukların annelerinden elde edilen altı farklı değiĢkenin (Yönlendirici Olma, BaĢarı 

Odaklı Olma, Yanıtlayıcı Olma, Sıcak Olma, EtkileĢimsizlik ve PekiĢtireç) birbirleri arasındaki iliĢkileri Pearson 

Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile hesaplanmıĢ ve bulgulara Tablo 4‟te yer verilmiĢtir. 
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Tablo 4  

Otizm Spektrum Bozukluğu Sergileyen Çocukların Annelerinin Etkileşimsel Davranışları Arasındaki İlişkiler 

Değişken 
Yönlendirici 

Olma 

Başarı 

Odaklı 

Olma 

Yanıtlayıcı 

Olma 

Sıcak 

Olma 
Etkileşimsizlik Pekiştireç 

Yönlendirici Olma 1 -,300 -,495** -,43 -,037 -,174 

Yanıtlayıcı Olma -,300 1 -,187 -,030 -,212 ,197 
BaĢarı Odaklı Olma -,495** -,187 1 -,122 -,354* -,039 
Sıcak Olma -,430* -,030 -,122 1 -,240 ,394* 

EtkileĢimsizlik -,037 -,212 -,354* -,240 1 -,306 

PekiĢtireç -,174 ,197 -,039 ,394* -,306 1 
    *p<.05 ** p<.01 

Tablo 4 incelendiğinde, yönlendirici olma ile sıcak olma; yanıtlayıcı olma ile etkileĢimsizlik ve sıcak 

olma ile pekiĢtireç değiĢkenleri arasında anlamlı ve orta düzeyde bir iliĢki belirlenmiĢtir (p<.05). Yanıtlayıcı 

olma etkileĢimsel davranıĢını sergileyen annelerin yönlendirici olma etkileĢimsel davranıĢını sergileme oranları 

istatistiksel anlamda düĢük bulunmuĢtur (p<.01). Yönlendirici olma etkileĢimsel davranıĢını sergileyen annelerin 

sıcak olma etkileĢimsel davranıĢını sergileme oranları istatistiksel anlamda düĢük bulunmuĢtur. Bu veriler 

ıĢığında, yanıtlayıcı etkileĢim stilini sergileyen annelerin yönlendirici olmadıklarını, yönlendirici annelerin ise 

sıcak etkileĢim kuramadıklarını söylemek mümkündür. Yanıtlayıcı olma ile etkileĢimsizlik değiĢkenleri arasında 

da negatif bir iliĢki vardır. Sıcak olma ile pekiĢtireç arasında ise pozitif bir iliĢki söz konusudur. EtkileĢimsizlik 

ile pekiĢtireç ve yönlendirici olma ile baĢarı odaklı olma arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan ancak orta 

düzeyde ve negatif bir iliĢki vardır. Diğer bir değiĢle etkileĢimsiz davranıĢ stili sergileyen anneler, pekiĢtireç 

kullanmada sınırlı kalmakta, yönlendirici davranıĢ stili sergileyen anneler ise daha az baĢarı odaklı olmaktadır. 

Diğer değiĢkenler arasındaki iliĢkiler ise oldukça düĢük düzeydedir. 

Tartışma ve Sonuç 

Bu araĢtırmanın amacı OSB‟li çocuğu olan ebeveynler ile NG‟li çocuğa sahip olan ebeveynlerin serbest 

oyun bağlamında çocukları ile olan etkileĢimsel davranıĢlarını karĢılaĢtırmaktır. AraĢtırma sonuçları OSB‟li 

çocuğu olan annelerin çocuklarına yönelik etkileĢimsel davranıĢlarının, NG‟li çocuğa sahip annelerin 

çocuklarına yönelik etkileĢimsel davranıĢlarından farklılaĢtığını göstermiĢtir. AraĢtırma bulguları OSB‟li çocuk 

annelerin NG‟li çocuk annelerine oranla daha fazla yönlendirici ve daha az yanıtlayıcı etkileĢimsel davranıĢlar 

sergiledikleri yönündedir. 

Alanyazındaki çalıĢmalar, bu araĢtırmanın bulguları ile tutarlı olarak, OSB‟li çocuk annelerinin 

çocukları ile olan etkileĢimlerinde, çocuklarının dikkatini çekmek için yoğun olarak sözel destek sunduklarına 

(Doussard-Roosevelt ve diğ., 2003) ve yüksek düzeyde yönlendirici etkileĢim stiline sahip olduklarına iĢaret 

etmektedir (Diken, 2012; Watson, 1998). Bu araĢtırmadan elde edilen bulgular, alanyazınla tutarlı olarak 

(Lemanek ve diğ., 1993; Sigman, Mundy, Sherman ve Ungerer, 1986), OSB‟li çocuk sahibi Türk annelerin, 

çocukları ile etkileĢimleri sırasında daha fazla iletiĢimi kontrol edici stratejiler kullandıklarını göstermiĢtir. 

Dolayısıyla OSB‟li çocuğa sahip olan annelerin NG‟li çocuğa sahip olan annelere oranla çocukları ile olan 

etkileĢimlerinde, daha sık kontrol edici stratejiler kullandıkları söylenebilir. Ancak bu araĢtırmada ebeveynlerin 

eğitim düzeyleri çeĢitlilik göstermektedir. Ebeveynlerin eğitim düzeyleri ile çocukları ile olan etkileĢimlerinde 

yanıtlayıcılık düzeyleri arasında olumlu bir iliĢki olduğu bilinmektedir (Yoder ve Warren, 1998). Dolayısıyla 

ileriki araĢtırmalarda, ebeveynlerin yanıtlayıcılık düzeyleri ile diğer iletiĢimi kontrol edici stratejileri kullanım 

düzeyleri arasındaki iliĢki düzeyi incelenebilir. Öte yandan, Diken (2012) Türk OSB‟li çocuk annelerinin 

çocukları ile olan etkileĢimlerini, annelerin sergiledikleri etkileĢimsel davranıĢlar açısından değerlendirmiĢ ve 

anne-çocuk etkileĢiminde OSB‟li çocuk annelerinin, düĢük düzeyde yanıtlayıcı etkileĢim stili sergilediklerini 

ortaya koymuĢtur. Alanyazında OSB‟li çocuğa sahip ebeveynler ile elde edilen bulgularla tutarlı olarak, 
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geliĢimsel yetersizliği olan çocuğa sahip ebeveynlerin çocukları ile olan etkileĢimlerinde, NG‟li çocuğa sahip 

ebeveynlere oranla daha yönlendirici ve daha az yanıtlayıcı etkileĢimsel davranıĢlar sergiledikleri rapor 

edilmiĢtir (Cunningham, Reuler, Blackwell ve Deck, 1981; Mahoney ve Powell, 1988). Türkiye‟de zihinsel 

yetersizliği olan bebek ebeveynleri ile yapılan bir çalıĢmada ise, düĢük düzeyde etkileĢimi baĢlatma, tepki verme, 

etkileĢimi sürdürme ve etkileĢimli oyun oynama davranıĢı buna karĢın yüksek düzeyde tepki vermeme 

davranıĢları sergiledikleri bulgulanmıĢtır (Ceber- Bakkaloğlu ve Sucuoğlu, 2000). Aynı zamanda dil ve konuĢma 

gecikmeleri olan çocuk ebeveynlerinin de çocukları ile olan etkileĢimlerinde düzenleyici/yönlendirici 

etkileĢimsel davranıĢlar sergiledikleri rapor edilmiĢtir (TopbaĢ, MaviĢ ve Özdemir, 2003). Bu araĢtırma ile 

alanyazındaki araĢtırma bulguları dikkate alındığında, OSB‟li çocukların, anne-çocuk etkileĢiminde düĢük 

düzeyde annesel yanıtlayıcılığa maruz kaldıkları söylenebilir (Ekas,Whitman ve Shivers  2009). Alan yazında 

vurgulanan anne-çocuk etkileĢimde annesel yanıtlayıcılık düzeyinin düĢük olmasının, anne-çocuk etkileĢimi 

niteliğinin düĢmesine neden olduğu göz önüne alındığında (Yoder ve Warren, 1998), OSB‟li çocuğa sahip Türk 

annelerin anne-çocuk etkileĢiminde yanıtlayıcılık düzeylerinin düĢük çıkması OSB‟li çocukların iletiĢim ve 

sosyal etkileĢim becerilerinin desteklenmesinde önemli bir risk faktörüdür. Ġleriki araĢtırmalarda, anne ve 

çocuklara yönelik diğer değiĢkenler dikkate alınarak çalıĢma grupları oluĢturulmasının yanı sıra, aĢina olunan 

veya olunmayan yetiĢkinlerin dahil olduğu kontrol gruplarının oluĢturulduğu örneklem grupları üzerinde veya 

farklı sosyal ortamlarda OSB‟li çocuklarda yetiĢkin-çocuk etkileĢimini inceleyen betimsel çalıĢmalar 

yürütülebilir. Bunun yanı sıra, bu araĢtırmada olduğu gibi birincil bakım verenler olarak annelerden farklı olarak, 

kardeĢ, bakıcılar, babalar, babaanne veya anneanne gibi diğer bakım verenler ile OSB‟li çocukların etkileĢimleri, 

NG‟li çocuklar ve ebeveynleri ile karĢılaĢtırılarak incelenebilir.  

Bu araĢtırmada, OSB‟li ve NG‟li çocuğa sahip Türk annelerin etkileĢimsel davranıĢlarının 

karĢılaĢtırılması açısından ulaĢılan bir baĢka bulgu ise; OSB‟li çocuğu olan annelerin NG‟li çocuğa sahip 

annelere oranla çocukları ile olan etkileĢimlerinde daha sıcak etkileĢim stili sergilemeleridir. Alanyazındaki 

sınırlı araĢtırma bulguları, OSB‟li çocuğu olan annelerin NG‟li çocuğa sahip annelere oranla çocukları ile olan 

etkileĢimlerinde fiziksel yakınlığı daha fazla kullandıklarına iĢaret etmektedir. Örneğin, Lemanek ve diğerleri, 

(1993) annelerin OSB‟li ve OSB‟li olmayan çocukları ile etkileĢimlerinde sergiledikleri davranıĢları inceledikleri 

araĢtırmalarında, annelerin OSB‟li çocukları ile olan etkileĢimlerinde fiziksel yakınlığı daha fazla kullandıklarını 

bulgulamıĢlardır. Söz konusu araĢtırmada fiziksel yakınlık, bozucu ve yönerge verici bir yaklaĢım stili ile 

beraber kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada ise, fiziksel yakınlığı da kapsayan sıcak etkileĢim kategorisinin 

kodlanmasında annenin, fiziksel yakınlığı, gülümseme, sıcak bir ses tonu ile konuĢma gibi davranıĢlar ile beraber 

sergilediği durumlar dikkate alınmıĢtır. Bu araĢtırmanın bulguları, Türk annelerin fiziksel yakınlığı, gülümseme, 

sıcak bir ses tonu ile konuĢma gibi etkileĢimden keyif aldıklarını düĢündüren davranıĢlar ile beraber 

sergilediklerini göstermektedir. Bu bağlamda araĢtırma bulguları, Lemanek ve diğerlerinin (1993) ulaĢtıkları 

bulgulardan farklılaĢmaktadır. Bu araĢtırmada, baĢarı odaklı olma, etkileĢimsizlik ve pekiĢtireç değiĢkenlerinde 

ise OSB‟li çocuğa sahip olma ya da olmama durumunun gruplar arasında bir farklılık oluĢturmadığı 

belirlenmiĢtir. Benzer çalıĢmalarda, bu araĢtırma bulgularından farklı olarak, OSB‟li çocuk annelerinin, 

çocukları ile olan etkileĢimlerinde sözel ödüllendirme davranıĢlarını sık olarak tekrarladıkları bulgusuna 

ulaĢılmıĢtır (Diken, 2012; Lemanek ve diğ., 1993) 

Bu araĢtırmada annelerin NG‟li çocuklarına yönelik etkileĢimsel davranıĢları da kendi içinde 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Elde edilen bulgular, yanıtlayıcı etkileĢim stili sergileyen annelerin, yönlendirici ve baĢarı 

odaklı olmadıklarını, yönlendirici etkileĢim stili sergileyen annelerin ise yoğun bir Ģekilde pekiĢtireç 

kullandıklarını göstermektedir. BaĢarı odaklı olma ile sıcak olma arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan 

ancak orta düzeyde ve pozitif bir iliĢki bulgulanmıĢtır. Diğer değiĢkenler arasındaki iliĢkiler ise oldukça düĢük 

düzeydedir.  

Bu araĢtırmada yanıt aranan son araĢtırma sorusu bağlamında annelerin OSB‟li çocuklarına yönelik 

etkileĢimsel davranıĢları kendi içinde karĢılaĢtırılmıĢtır. AraĢtırma bulguları, yanıtlayıcı etkileĢim stilini 

sergileyen annelerin yönlendirici olmadıklarını göstermektedir. Yönlendirici annelerin ise, sıcak etkileĢim 
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kuramadıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen bulgular, yanıtlayıcı olma ile etkileĢimsizlik 

değiĢkenleri arasında da negatif, sıcak olma ile pekiĢtireç arasında ise pozitif bir iliĢkiye iĢaret etmektedir. 

EtkileĢimsizlik ile pekiĢtireç ve yönlendirici olma ile baĢarı odaklı olma arasında ise, istatistiksel olarak anlamlı 

olmayan ancak orta düzeyde ve negatif bir iliĢki vardır. Diğer bir değiĢle, etkileĢimsiz davranıĢ stili sergileyen 

anneler pekiĢtireç kullanmada sınırlı kalmakta, yönlendirici davranıĢ stili sergileyen anneler ise daha az baĢarı 

odaklı olmaktadır. Diğer değiĢkenler arasındaki iliĢkiler ise oldukça düĢük düzeydedir. 

Sonuç olarak, bu çalıĢma NG‟li çocukların ebeveynleri ile karĢılaĢtırıldığında, OSB‟li çocuğa sahip 

ebeveynlerin anne-çocuk etkileĢiminde daha yönlendirici fakat aynı zamanda daha sıcak etkileĢim stilini 

sergilediklerini göstermektedir. Soğuk ve ifade edici olmayan annelerin tasvir edildiği, OSB‟deki ilk 

çalıĢmaların tam aksine (örn., Bettelheim, 1967; Kanner, 1943), bu çalıĢmada, OSB‟li çocuğa sahip Türk 

annelerin çocukları ile etkileĢimlerinde sıcak etkileĢim stilini sergiledikleri bulgulanmıĢtır. Ancak ileri 

araĢtırmalarda anne etkileĢimsel davranıĢlarının çocuk etkileĢimsel davranıĢları ile eĢ zamanlı olarak incelenmesi 

anne etkileĢimsel davranıĢlarının hem OSB‟li hem NG‟li çocuklarda oluĢturduğu etkileĢimsel sonuçların daha iyi 

anlaĢılması açısından önemlidir. Böylelikle anne-çocuk etkileĢiminin karĢılıklı dinamiği daha iyi anlaĢılarak, 

hangi düzeyde anne etkileĢimsel davranıĢlarının OSB‟li çocuklarda en yüksek düzeyde iletiĢimsel yanıtlayıcılığa 

neden olduğu anlaĢılabilir. Bunun yanı sıra, OSB'li çocuğa sahip olan ebeveynlerin, çocuklarının tanı ile iliĢkili 

özellikleri konusunda bilgi (Gürel-Selimoğlu, Özdemir, Töret ve Özkubat, 2013) ve çocuklarının eğitimlerini 

desteklemek amacıyla aile eğitimi programlarına gereksinimi duydukları (Özkubat, Özdemir, Gürel-Selimoğlu 

ve Töret, 2014) bilinmektedir. Dolayısıyla, bu araĢtırmada, OSB‟li çocuğa sahip olan ebeveynlerin, normal 

geliĢim gösteren çocuğa sahip ebeveynlere göre çocukları ile olan etkileĢimlerinde olumlu etkileĢim stillerini 

düĢük düzeyde kullandıklarına iliĢkin bulgular elde edilmiĢtir. Bu bulgu, OSB olan çocuğa sahip ebeveynlere 

yönelik, çocuklarının etkileĢim özellikleri hakkına bilgi sunma ve etkileĢimlerini destekleme amaçlı eğitim 

programlarının oluĢturulmasına katkı sağlayabilir. Ġleriki araĢtırmalarda, OSB çocuğa sahip olan ebeveynlere 

yönelik etkileĢimden keyif alma, sıcak olma ve pekiĢtireç kullanımı gibi etkileĢimsel davranıĢlarını ilerletmeye 

yönelik ebeveyn eğitimi programları geliĢtirilebilir. Bu tür ebeveyn etkileĢimsel davranıĢların ilerletilmesinin, 

OSB çocukların sosyal iletiĢim becerileri üzerindeki etkileri incelenebilir. 
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Autism spectrum disorder (ASD) is a neurological disorder characterized by social communication 

impairments that appear in early childhood along with restricted and repetitive behaviors (American Psychiatric 

Association, 2014). In an interaction environment where intentional prelinguistic communication behaviors 

emerge, the closest communication partners of infants are often their parents as they are the primary caregivers 

of infants. In this respect, early social experiences of infants are often shaped by their interactions with their 

parents who are the primary caregivers of infants (Wan et al., 2012). However, environmental factors affect the 

interactional patterns developing between parent and child (Ceber-Bakkaloğlu and Sucuoğlu, 2000). Many 

studies have focused on children with ASD‟s impairments in responsive social interaction and difficulties with 

verbal and nonverbal communication (Ingersoll, 2008; Landa, 2007; Osterling and Dawson, 1994). The 

limitations that children with ASD experience in the area of social engagement affect these children‟s 

communication attempts with others and also negatively influence parent-child relationships. 

Method 

The sample of the current study consisted of 62 mother-child pairs. The first group of the sample 

included children with ASD and their mothers (n=34), and the second group included typically developing 

children and their mothers (n=28). Children‟s ages were ranged between age of 2 and 6 (24-62 months). The 

study data were gathered using observations of mother-child interactions. Parental interaction behaviors were 
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coded in the context of parent-child interaction behaviors. Mother-child interactions were coded using 5 distinct 

categories: Directiveness, achievement orientation, responsivity, warmth and un-engagement. Mothers‟ 

interactional behaviors were recorded in a free play setting. Seven minutes of the play dyads were analyzed in 

the study. 

Findings 

Findings of the study showed that there was a significant difference on the directive and responsive 

behavior categories between mothers of children with ASD and mothers of typically developing children 

(p<.01). Mothers of children with ASD had a higher mean in directive interaction behaviors ( x =21.21) than the 

mothers of typically developing children ( x =13.18); In addition mothers of children with ASD had a lower 

mean ( x =6.79) than the mothers of children typically developing children ( x =17.00) in the responsive behavior 

category. As for the affectionate behaviors, a statistical difference was also found in the affective behavior 

category between mothers of children with ASD and mothers of typically developing children (p<0.05). 

The findings of the study indicated that mothers exhibiting responsive behaviors exhibit lower rates of 

directive and achievement-oriented interaction behaviors (p<.01) while mothers exhibiting directive interaction 

behaviors were found to have statistically higher use of reinforcers (p<.01). While no statistically significant 

correlation was found between being achievement-oriented and being affectionate, a positive correlation was 

found. The correlations among other behavior categories were quite low. Study findings in regard to the 

interaction behaviors of mothers towards their children with ASD; significant and moderate correlations were 

found between having directive and affectionate interaction styles, responsiveness and non-interaction, and 

affectionate and reinforcing (p<.05). In addition, mothers exhibiting responsive interaction behaviors were found 

to exhibit lower rates of directive interaction behaviors (p<.01). 

Discussion 

The purpose of this study was to compare the mother-child interactions of mothers of children with 

ASD and mothers of typically developing children during free play dyads. Study findings in the literature 

suggest that mothers of children with ASD frequently use verbal support in order to direct their children‟s 

attention into their interactional attempts (Doussard-Roosevelt, Joe, Bazhenova and Porges, 2003). Researchers 

also showed that they display a high level of directive behaviors (Diken, 2012; Watson, 1998). Current study 

findings indicated that mothers of children with ASD exhibited more affectionate interactional behaviors than 

mothers of typically developing children. These findings indicate that Turkish mothers of children with ASD 

display pleasure during their interactions with their children, including physical closeness, smiling, speaking 

using with a warm voice, etc.  The study findings also showed that mothers of children with ASD who exhibit 

responsive interactional style were not directive during the interactions. In contrast, directive mothers displayed 

low level of warm interactional behaviors with their children. These results suggest a negative correlation 

between responsiveness and un-engagement, and a positive correlation between being warm and the use of 

reinforcements.  
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