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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı almış öğrencilerin sözel
basmakalıp davranışlarını azaltmak için tepkiyi yarıda kesme ve yeniden yönlendirme (TYKY)
yönteminin etkililiğini incelemektir. Araştırma iki bölümden oluşmuştur. İlk bölümde sözel
basmakalıp davranışların işlevi belirlenmiş, ikinci bölümde sözel basmakalıp davranışları
azaltmak için uygulanan TYKY yönteminin etkililiğine bakılmıştır.
Araştırmada 6-9 yaş aralığında OSB tanısı olan üç öğrenci için sözel basmakalıp davranışlar
görünürde bir işlevi olmayan ve duruma uygun olmayan, anlamsız, tekrarlayıcı kelimeler,
ifadeler, heceler, çığlıklar, gülmeler ve sesler olarak tanımlanmıştır. Bağlama uygun konuşma
ise öğrencinin gerçekleştirilen etkinliklere uygun sözel ifadeleri, sorulan sorulara ipucusuz
verdiği doğru cevaplar olarak tanımlanmıştır.
TYKY yönteminin etkililiğini incelemede tek denekli araştırma modellerinden ABAB modeli
kullanılmıştır. Uygulama güvenirliği ve gözlemciler arası güvenirlik verileri toplanmıştır.
Araştırmada katılımcıların öğretmenlerinin ve ailelerinin araştırmanın amacı ve sonuçlarına
ilişkin görüşleri alınarak yapılan çalışmanın sosyal geçerliliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Öğrencilerin öğretmenleri ve velileri TYKY yöntemini öğrenmek istediklerini belirtmişlerdir.
Araştırmanın bulguları, tüm katılımcıların sözel basmakalıp davranışlarının TYKY yöntemi
kullanılarak azaldığını göstermektedir. TYKY uygulaması sonlandıktan sonra ikinci, dördüncü
ve altıncı haftalarda gerçekleştirilen izleme oturumları verilerinde de üç öğrencinin de sözel
basmakalıp davranışlarının yüzdeleri başlama düzeyi verilerine göre düşük olduğu
görülmektedir. Bağlama uygun konuşmada ise her üç katılımcı için de beklenen artış
gözlenmemiştir.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate the effects of Response Interruption and Redirection
(RIRD) for stereotypical behavior exhibited by children with autism spectrum disorders (ASD).
This study was composed of two parts: the function of vocal stereotypical behavior was
identified in the first part, and the effects of Response Interruption and Redirection to decrease
vocal stereotypical behavior were examined in the second part.
For each of the participants, whose ages are 6-9 and whose diagnoses are autism spectrum
disorders, vocal stereotypy was defined in this study as any instance of noncontextual or
nonfunctional vocalizations, including repetitive words, expressions, syllables, screams,
laughter and voices. Appropriate vocalization was defined as contextually appropriate phrases,
and contextual and unprompted vocal responses to questions from the therapist.
An ABAB design from single subject research methods was used to evaluate the effects of
Response Interruption and Redirection (RIRD).

Data of application reliability and of

interobserver reliability have also been collected. The views of the parents and teachers of
participants were collected to evaluate the social validity of the study. Both parents and teachers
of the participants stated that they wanted to learn RIRD.
The findings of the research have shown that RIRD intervention successfully reduced the vocal
stereotypical behaviors of all the individuals. It was also noted that levels of vocal stereotypy
in the follow-up data collected after the first, second and third weeks of implementation of
RIRD procedures were substantially lower than in the baseline data. However, there were no
significant changes in the occurrence of appropriate vocalization.
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BÖLÜM I: GİRİŞ
1.1.

Problem

Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD-Autism Spectrum Disorder), sosyal etkileşim ve
iletişimde bozukluklarla, tekrar edici ve basmakalıp hareketlerin varlığıyla kendini belli
eden genellikle üç yaşından önce gözlemlenen nöro-gelişimsel bir bozukluktur (APA,
2013; DSM-V, s. 25). Günümüzde, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık
rastlanan nörolojik bozukluklardan biridir. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)’nun
sıklığıyla ilgili ilk araştırmalar 1960 ve 1970’li yıllarda yapılmış ve o dönemde her 10000
çocuktan yaklaşık beşinde görülme sıklığından bahsedilmiştir (Christensen vd., 2016, s.
2). Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi'nin (Centers for Disease Control
Prevention) verilerine göre 2006 yılında her 150 çocuktan 1’inde otizm görülürken, 2012
yılında her 88 çocuktan 1’inde otizm görülmüştür. 2014 yılında verilen son bilgiye göre
de, her 68 çocuktan 1’inde (1000’de 14.6) otizm görülmektedir. OSB erkeklerde (1000’de
23.6) kızlara (1000’de 5.3) oranla daha sık görülmektedir (Christensen, vd., 2016, s.2).
Basmakalıp davranışlar, gelişimsel geriliklerde, psikiyatrik ve nörolojik bozuklularda da
görülmekle beraber OSB tanısı almış bireylerde temel tanı ölçütlerinden birini
oluşturmaktadır (Bodfish, Symons, Parker ve Lewis, 2000, s. 237). Leo Kanner (1943),
bundan yaklaşık 60 yıl önce, günümüzde basmakalıp davranış olarak adlandırdığımız
benzer davranışları olağan dışı davranışlar olarak adlandırmıştır (dönme, kendini
yaralayıcı davranışlar vb) (McLaughlin, 2010, s. 30).
Basmakalıp davranışlar, görünürde herhangi bir işlevi olmayan ritmik, tekrarlayıcı çeşitli
hareketleri ve sesleri tanımlar (Özkan, 2017, s. 1). Berkson (1983) basmakalıp
davranışları sınıflandırırken bu davranışların; (a) istenen bir davranış olmaması, (b)
davranışın değişkenlikten yoksun olması, (c) davranışın uzun bir zaman boyunca sürüyor
olması (örneğin en az sekiz ay), (d) davranışın çevresel değişkenlere bağlı olarak
değişkenlik göstermemesi ve (e) davranışın bireyin gelişimsel düzeyiyle uyumlu
olmaması gibi bazı ölçütler belirlemiştir. Basmakalıp davranışlar; sözel basmakalıp
davranışlar (şarkı söylemek, mırıldanmak, hırlamak, bağırmak, işlevsel olmayan
konuşma ve cümle kullanımı vb), motor basmakalıp davranışlar (el çırpma, sallanma,
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yürüme vb.), görsel basmakalıp davranışlar (ışığa bakmak, parmağını gözlerinin önünde
hareket ettirmek vb.), işitsel basmakalıp davranışlar (kulakları tıkamak, parmaklarını
şıklatmak vb.), dokunsal basmakalıp davranışlar (cildini ovalama, kaşıma, tırmalama,
cildini kemirmek vb.) ve bunlara ek olarak çevresindeki nesneleri yalama ve koklama
şeklinde sınıflandırılabilir (Korkmaz ve Diken, 2010, s. 2).
Basmakalıp davranışlar OSB tanısı almış bireylerin iletişimlerini ve sosyal etkileşimlerini
olumsuz yönde etkilemekte, toplumsal ortamlarda ayrıştırılmalarına neden olmaktadır
(Ahearn, Clark, MacDonald ve Chung, 2007, s. 263; Dunlap, Dyer ve Koegel, 1983, s.
195; Jones, Wint ve Ellis, 1990, s. 262; Wunderlich ve Vollmer, 2015, s. 749). Ayrıca bu
davranışlar öğrencilerin öğrenme süreçlerini engelleyerek öğretim programlarında
ilerlemelerini olumsuz olarak etkilemektedir. Örneğin, OSB tanısı almış öğrencilerin
basmakalıp davranışları nedeniyle yönergelere dikkatlerini yöneltmede sorun yaşadıkları
ve dolayısıyla da öğrenme fırsatlarından yeterince yararlanamadıkları bilinmektedir
(Berkson ve Tupa, 2000, s. 1; Cunnigham ve Schreibman, 2008, s. 471; MacDonald vd.,
2007, s. 267). Bunlara ek olarak, bu davranışlar öğrencilerin eğitim ortamlarının daha
kısıtlayıcı olmasına neden olmaktadır (Shillingsburg, Lomas ve Bradley, 2012, s. 153).
Basmakalıp davranışlara erken müdahale edilmediğinde bu davranışlar kalıcı hale
gelebilir ve farklı işlevlere sahip olabilir. Bu nedenle basmakalıp davranışların azaltılması
ya da ortadan kaldırılması için etkili bir müdahale yöntemi kullanmak son derece
önemlidir.
Basmakalıp davranışların azaltılmasında izlenecek ilk adım, bu davranışın işlevinin
işlevsel davranışsal analiz yoluyla belirlenmesidir. İşlevsel davranışsal değerlendirme
yapılarak basmakalıp davranışların işlevine ilişkin geliştirilen denencelerin sınandığı
sürece işlevsel davranışsal analiz denilmektedir. Basmakalıp davranışların işlevini
belirlemek için yapılan çalışmalarda, basmakalıp davranışların işlevinin genellikle
duyusal uyaran elde etme olduğu belirtilmektedir (Ahearn vd., 2007, s. 263; Piazza vd,
2000, s. 13; Piazza, vd., 2002, s. 233); ancak yapılan bazı çalışmalarda sosyal
pekiştirmenin de etkili olduğu, genelde duyusal uyaran elde etme ve sosyal pekiştirmenin
bir arada olduğu söylenmektedir (Ahearn, Clark, Gardener, Chung ve Dube, 2003, s. 445;
Kennedy, Meyer, Knowles ve Shukla, 2000, s. 560; Rapp ve Vollmer, 2005, s. 533).
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Basmakalıp davranışların azaltılması için birçok araştırma yapılmış ve yapılmaya devam
etmektedir. Basmakalıp davranışları azaltmak için yapılan uygulamalar (a) öncüle dayalı
uygulamalar ve (b) sonuca dayalı uygulamalar olmak üzere iki ana grupta toplanabilir.
Öncüle dayalı uygulamalar genel olarak, çevresel zenginleştirme (Piazza vd., 2000, s.
16); Vollmer; Marcus, ve LeBlanc, 1994, s. 334; Rapp, 2004, s. 484), koşula dayalı
olmayan pekiştirme (Britton, Carr, Landaburu ve Romick, 2002, s. 98; Lanovaz, M. J. ve
Argumedes, M. 2010, s. 232) ve fiziksel egzersizdir (Powers, Thibadeau ve Rose, 1992,
s. 18; Rosenthal- Malek ve Mitchell, 1997, s. 194; Watters ve Matters, 1980, s. 383).
Sonuca dayalı uygulamalar ise genel olarak, duyusal uyaran sönmesi (Rapp vd., 2000, s.
124; Dalrymple, 1989, s. 105), ayrımlı pekiştirme (Haring, Pitts- Conway ve GaylordRoss, 1986, s. 698; Lanovaz, Rapp ve Ferguson, 2012, s. 846; Singh, Dawson ve
Manning, 1981, s. 525), ceza (Rapp, 2005, s. 260; Anderson ve Le, 2011, s. 139; Watkins
ve Rapp, 2014, s. 189) ve tepkiyi yarıda kesme ve yeniden yönlendirme yöntemidir
(Ahearn vd., 2007, s. 272).
Son yıllarda yapılan çalışmalarda sözel basmakalıp davranışların azaltılmasında
kullanılan sonuca dayalı uygulamalar arasında yer alan “tepkiyi yarıda kesme ve yeniden
yönlendirme” yöntemi dikkat çekmektedir. Tepkiyi yarıda kesme ve yeniden
yönlendirme yöntemi basmakalıp davranışları azaltmada kullanılan davranışçı yaklaşıma
dayalı müdahalelerden en fazla deneysel kanıtın sunulduğu yöntemlerden biridir
(Lanovaz ve Sladeczek, 2012, s. 152). Tepkiyi yarıda kesme ve yeniden yönlendirmeTYKY (Response Interruption and Redirection-RIRD) yönteminin ilk defa Ahearn,
Clark, MacDonald ve Chung (2007) tarafından işlevi duyusal uyaran elde etme olan sözel
basmakalıp davranışların azaltılmasında etkili bir biçimde uygulandığı görülmektedir.
TYKY

yönteminin

uygulanmasında;

(a)

öğrenci

sözel

basmakalıp

davranış

sergilediğinde durdurulur, (b) öğrenciye ismi söylenip çocuğun dikkati çekilir ve
öğrenciyle göz teması kurulur, (c) öğrenciye sözel olarak bir yönergeyi yerine getirmesi
ve/veya sorulan soruya cevap vermesi istenir (d) bu işlemi yönergeleri arka arkaya üç kez
doğru olarak sözel basmakalıp davranış sergilemeden yapana kadar devam edilir (sözel
basmakalıp davranış sergilerse yönergeler söylenmeye devam edilir) ve (e) öğrencinin
doğru tepkileri pekiştirilir (Ahearn vd., 2007, s. 269). Özetle bu yöntemle problem
davranış engellenerek yarıda kesilir, öğrenci daha uygun bir davranışa yönlendirilerek bu
davranışın pekiştirilmesi sağlanır (Gartland, 2009, s. 18).
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OSB tanısı almış öğrencilerde basmakalıp davranışların, öğrencilerin öğrenme süreçlerini
olumsuz etkilediği ve sosyal etkileşimi sekteye uğrattığı düşünüldüğünde, basmakalıp
davranışları azaltmaya yönelik müdahalelerin OSB tanısı almış öğrencilerin yaşam
kalitelerini yükseltmede oldukça önemli olduğu söylenebilir. Bu nedenle basmakalıp
davranışları azaltmaya yönelik olan TYKY yönteminin etkililiğine ilişkin Türkiye’de
sınırlı sayıda araştırma olması bu araştırmanın yapılması gereksinimini doğurduğu
düşünülmektedir.

1.2.

Amaç/Hipotez

Araştırmanın genel amacı; OSB tanılı öğrencilerde sözel basmakalıp davranışların
azaltılmasına yönelik kullanılan TYKY yönteminin etkililiğini ortaya koymaktır. Bu
amaç doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmıştır:
1. TYKY yöntemi, OSB tanılı öğrencilerin sözel basmakalıp davranışlarının
azaltılmasında etkili midir?
2. TYKY yöntemi, OSB tanılı öğrencilerde bağlama uygun konuşma davranışının
artmasını sağlamakta mıdır?
3. OSB tanılı öğrenciler TYKY yönteminde azalttıkları sözel basmakalıp davranışları
uygulama sonrası da koruyabilmektedirler mi?
4. TYKY yöntemi OSB tanılı öğrencilerin, sözel basmakalıp davranışlarının azaltılması
ve bağlama uygun konuşma davranışların artırılmasına ilişkin ailelerin ve
öğretmenlerin görüşleri nelerdir?

1.3.
1.

Önem
Türkiye’de TYKY yönteminin uygulanmasına yönelik sınırlı sayıda araştırma
olduğu için alan yazına katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.

2.

OSB tanısı almış öğrencilerin eğitim programlarına, TYKY yönteminin de
eklenmesi öğretmenlerin sözel basmakalıp davranışları azaltmak için yaptığı
çalışmalara fayda sağlayabilir.
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3.

OSB tanısı almış öğrencilerde TYKY yönteminin kullanılmasıyla sözel basmakalıp
davranışların azaltılması, öğrencilerin sosyal etkileşimlerini arttırabilir ve öğrenme
süreçlerini olumlu yönde etkileyebilir.

4.

Yapılacak araştırmanın alana katkısıyla yeni araştırmaların başlamasına neden
olabileceği de tahmin edilmektedir.

5.

TYKY yönteminin aileler tarafından da öğrenilmesi ve uygulanması hem
öğrencilerin sözel basmakalıp davranışlarının azaltılmasında daha da etkili olabilir.

1.4. Sınırlılıklar
OSB tanılı öğrencilerde sözel basmakalıp davranışları azaltmaya yönelik TYKY
yönteminin etkililiğinin araştırıldığı bu araştırma;
1.

Araştırma konusu açısından sözel basmakalıp davranışlar, bağlama uygun konuşma
ve tepki yarıda kesme ve yeniden yönlendirme yöntemiyle sınırlıdır.

2.

Araştırma,

zaman

açısından

2016-2017

eğitim

ve

öğretim

yılında

gerçekleştirilmiştir.
3.

Araştırma, katılımcılar açısından 6-9 yaş arasında, sözel basmakalıp davranışları olan
OSB tanısı almış öğrencilerle sınırlıdır.

4.

Araştırma, İstanbul ilindeki özel bir eğitim kurumuna devam eden OSB tanısı almış
ve sözel basmakalıp davranışları olan üç öğrenciyle sınırlıdır.

1.5. Sayıltılar (Varsayımlar)
Rehberlik Araştırma Merkezi’nce değerlendirilip hastaneye yönlendirilen, OSB tanısı
almış ve sonrasında eğitime yönlendirilmiş öğrencilerin, tanılarının doğruyu yansıttığı
varsayılmıştır.

1.6. Tanımlar
Otizm Spektrum Bozukluğu: Otizm spektrum bozukluğu yaşamın ilk yıllarında
başlayan, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim alanlarını olumsuz olarak
etkileyen bir yaygın gelişimsel bozukluktur.

6

Basmakalıp Davranışlar: Basmakalıp davranışlar, yinelenen, tekrarlayıcı davranışlar
olarak tanımlanır ve bu davranışların sosyal bir işlevi yoktur (Ahearn vd., 2007, s. 263;
Jones vd., 1990, s. 261; Liu-Gitz ve Banda, 2010, s. 77; MacDonald vd., 2007, s. 266).
Tepkiyi Yarıda Kesme ve Yeniden Yönlendirme: Duyusal uyaran elde etmek için
oluşan sözel basmakalıp davranışların azaltılmasına yönelik olarak kullanılan bir
müdahaledir.
Bağlama Uygun Konuşma: Öğrencinin gerçekleştirilen etkinliklere uygun sözel
ifadeleri, sorulan sorulara ipucusuz verdiği doğru cevaplar olarak tanımlanmıştır. Buna
örnek olarak etkinliklere uygun taleplerde bulunması, selamlaşması, istediği nesneleri
sözel olarak ifade etmesi ve ‘bitti’, ‘… istiyorum’ gibi ifadelerdir.
Koşula Dayalı Olmayan Pekiştirme: Basmakalıp davranışın devam etmesine neden
olan pekiştirecin, basmakalıp davranıştan bağımsız olarak sabit ya da değişken zaman
aralıklarında bireye sunulmasıdır.
Duyusal Uyaran Elde Etme: Basmakalıp davranışların ortaya çıkmasının ve sürmesinin
nedeni bireylerin basmakalıp davranış sonucunda görme, işitme ya da dokunma
şeklindeki duyusal geri bildirimler elde etmesi ya da bu geri bildirimleri azaltmasıdır.
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BÖLÜM II: ALAN YAZIN
2.1. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)
Otizmin tarihçesini incelediğimizde, ‘otizm’ teriminin ilk defa psikiyatrist Eugan Bleuler
tarafından kullanıldığı tahmin edilmektedir. Otizm terimi Yunancada ‘benlik’, ‘öz’,
‘kendi’ gibi anlamlara gelen ‘otos’ sözcüğünden türetilmiştir. ABD’nin ilk çocuk
psikiyatristi olan Leo Kanner (1943) otizmle ilgili ilk makale olarak kabul edilen
makalesinde, on bir yaşındaki hastasının özelliklerini anlatmıştır. Kanner’in bu çocuğu
otizmli olarak tanımlamasından itibaren, tekrarlayıcı ve basmakalıp davranışlar, ilgiler
ve etkinlikler OSB’nin temel tanı ölçütlerinden birini oluşturmuştur. Kanner, bedenin
ritmik hareketleri, zıplama, dönme de dâhil olmak üzere, bu çocuklarda birçok nesneyle
ve kendi bedeniyle yapılan basmakalıp davranışları tanımlamıştır. Bu gözlemler ve
sonraki çalışmalar, DSM –IV-TR’de de yer alan tekrarlayıcı ve basmakalıp davranışları,
otistik bozukluk ve Asperger sendromunun tanı ölçütlerine dâhil edilmesine neden
olmuştur (Watt, 2008, s. 1518).
Otizm tanı olarak ilk defa Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Association)
tarafından DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)’te yer
almıştır. Daha sonra otizm tanı ölçütleri daha da geliştirilmiştir. 1994’te Amerikan
Psikiyatri Birliği’nin DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre, yaygın gelişimsel bozukluk
(Pervasive Developmental Disorder-PDD) olarak da bilinen otizm spektrum bozuklukları
kapsamında beş ayrı kategori yer almıştır. Bunlar; Otizm (otistik bozukluk), Asperger
sendromu, atipik otizm (başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk/PDDNOS: Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified), çocukluk çağının
dezentegratif bozukluğu ve Rett sendromu olarak belirlenmiştir. 2013’te yayınlanan
DSM-V’te OSB tanısı ilgili birçok değişiklik yapılmıştır. OSB yeniden tanımlanmış ve
diğer alt kategorilerin hepsi bir başlık altında toplanmıştır. Rett Sendromu genetik alt
yapısı nedeniyle OSB tanı ölçütlerinden çıkartılmıştır.
Otizm Spektrum Bozukluğu belirtileri DSM-5’te erken çocukluk çağında başlayan,
sosyal-iletişimsel alanda belirgin yetersizlikler ve sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar ve ilgi
alanları ile seyreden bir bozukluk olarak tanımlanmıştır.
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DSM- 5’e göre Otizm Spektrum Bozukluğu yeni tanımı ile Otizm Açılımı Kapsamında
Bozukluk;
A. Toplumsal iletişim ve toplumsal etkileşimde süregiden eksiklikler:
1. Olağandışı toplumsal yaklaşım ve karşılıklı konuşamamadan, ilgilerini, duygularını
ya da duygulanımını paylaşamamaya, toplumsal etkileşimi başlatamamaya ya da
toplumsal etkileşime girememeye dek değişen aralıkta, toplumsal-duygusal
karşılıklık eksikliği.
2. Sözel ya da sözel olmayan tümleşik iletişim yetersizliğinden, göz iletişi ve beden
dilinde olağandışılıklara ya da el-kol devinimlerini anlama ve kullanma
eksikliklerine, yüz ifadesinin ve sözel olmayan iletişimin hiç olmamasına dek
değişen aralıkta, toplumsal etkileşimin hiç olmamasına dek değişen aralıkta,
toplumsal etkileşim için kullanılan sözel olmayan iletişim davranışlarında
eksiklikler.
3. Değişik toplumsal olaylara göre davranışlarını ayarlama güçlüklerinden, imgesel
oyunu paylaşma ya da arkadaş edinme güçlüklerine, yaşıtlarına ilgi göstermemeye
dek değişen aralıkta, ilişkiler kurma, ilişkilerini sürdürme ve ilişkileri anlama
eksiklikleri.
B. O sırada ya da öyküden alınan bilgilere (ayrıntılamaktan çok örnekleyen) göre,
aşağıdakilerden en az ikisi ile kendini gösteren, sınırlı, yineleyici, davranış
örüntüleri, ilgiler ya da etkinlikler:
1. Basmakalıp ya da yineleyici devinsel (motor) eylemler, nesne kullanımları ya da
konuşma (örn., yalın devinsel basmakalıp davranış örnekleri, oyuncakları ya da
oynar nesneleri sıraya dizme, yankılama (ekolali), kendine özgü deyişler).
2. Aynılık konusunda direnme, sıradanlık dışına esneklik göstermeme ya da törensel
sözel ya da sözel olmayan davranışlar (örn., küçük değişiklikler karşısında sıkıntı
duyma, geçişlerde güçlükler yaşama, katı düşünce örüntüleri, törensel selamlama
davranışları, her gün aynı yoldan gitmek ve aynı yemeği yemek isteme).
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3. Yoğunluğu ve odağı olağandışı olan, ileri derecede kısıtlı, değişkenlik göstermeyen
ilgi alanları (örn., alışılmadık nesnelere aşırı bağlanma ya da bunlarla uğraşıp durma,
ileri derecede sınırlı ya da saplantılı ilgi alanları ).
4. Duyusal girdilere karşı çok yüksek ya da düşük düzeyde tepki gösterme ya da
çevresel duyusal yanlarına olağandışı bir ilgi gösterme (örn., ağrı/ısıya karşı
aldırışsızlık, özgül birtakım seslere ya da dokulara karşı ters tepki gösterme,
nesneleri aşırı koklama ya da nesnelere aşırı dokunma, ışıklardan ya da
devinimlerden görsel büyülenme).
C. Belirtiler erken gelişim evresinde başlamış olmalıdır (toplumsal gerekler sınırlı
yeterliğin üzerine çıkana dek tam olarak kendini göstermeyebilir ya da daha sonraki
yıllarda, öğrenilen yöntemlerle maskelenebilir).
D. Belirtiler, toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında
klinik açıdan belirgin bir bozulmaya neden olur.
E. Bu bozukluklar, anlık yetiyitimi (anlıksal gelişim bozukluk) ya da genel gelişimsel
gecikme ile daha iyi açıklanamaz. Anlıksal yetiyitimi ve otizm açılımı kapsamında
bozukluk sıklıkla yetiyitimi eştanı tanısı koymak için, toplumsal iletişim, genel
gelişim düzeyine göre beklenenin altında olmalıdır (DSM-5, s. 25).

2.2. Otizm Spektrum Bozukluğu ve Basmakalıp Davranışlar
Basmakalıp davranışlar, her ne kadar gelişimsel geriliklerde, psikiyatrik ve nörolojik
bozukluklarda çok sık görülse de OSB tanısı almış öğrencilerde temel tanı ölçütlerinden
birini oluşturmaktadır (Bodfish vd., 2000, s. 237). OSB tanısı olan öğrencilerin davranış
repertuvarlarında basmakalıp davranışlar oldukça sıklıkla görülmektedir (Lovaas, 1987,
s. 4; Cunningham ve Schreibman, 2007, s. 469). Basmakalıp davranışlar, zihinsel gerilik
tanısı almış öğrencilere göre daha sık ve daha fazla çeşitlilikte OSB tanısı almış
öğrencilerde görülür (Bodfish vd., 2000, s. 237). Bodfish vd., (2000) yaptıkları çalışmada
OSB tanısı almış öğrencilerin, daha ciddi derecede basmakalıp ve kendini yaralayıcı
davranışlara sahip olduklarını belirtmiştir.
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OSB’de en sık karşılaşılan sözel basmakalıp davranışlardan biri de ekolalidir (Lewis ve
Bodfish, 1998, s. 83). Ekolalinin iki biçimi ön plana çıkmaktadır. Bunlardan biri papağan
konuşması (duyduğunu tekrar etme) diğeri ise tekrarlayıcı konuşma (ritüel olarak
tekrarlanan kelimeler ya da ifadeler) olarak adlandırılır (Charlop, 1992, aktaran Lewis ve
Bodfish, 1998, s. 82).
Ekolali genel olarak eş zamanlı ekolali (konuşmanın başlar başlamaz tekrar edilmesi) ve
gecikmiş ekolali (diğerlerinin konuşmasının bir süre sonra tekrar edilmesi) olmak üzere
ikiye ayrılır (Shuler, 1979, aktaran Joung, 2011, s. 15).
2.2.1. Eş Zamanlı Ekolali
Karşısındaki kişinin konuşmalarının tamamını veya bir kısmını konuşma tamamlanır
tamamlanmaz yankısal olarak tekrar edilmesidir. Orijinal konuşmanın belirli
bölümlerinin sabit bir şekilde veya yankı şeklinde tekrarlanmasıyla oluşur (Prizant ve
Duchan 1981, aktaran Rydell ve Miranda, 1994, s. 725). Prizant ve Duchan (1981), eş
zamanlı ekolalinin nasıl ortaya çıktığını araştırmak için, dört tane yoğun ekolalisi olan
OSB tanısı almış öğrenciyle sistematik bir çalışma yapmışlardır. Çekilen video
görüntülerinin analizi sonucu, sekiz aylık periyodda öğrenciler okul ve ev hayatlarında
etkileşimde oldukları yetişkinlerle toplamda 1009 kere ekolali yapmışlardır. Çalışmanın
sonunda araştırmacılar (a) herhangi bir konuya odaklanmamış durumda iken ortaya çıkan
ekolali, (b) konuşma sırasında ortaya çıkan ekolali, (c) “Evet” cevabı verirken ortaya
çıkan ekolali, (d) açıklama yaparken ortaya çıkan ekolali, (e) istekte bulunulurken ortaya
çıkan ekolali, (f) konuşma provası yaparken ortaya çıkan ekolali ve (g) kendi kendine
konuşurken ortaya çıkan ekolali olmak eş zamanlı ekolalinin yedi ayrı biçimde ortaya
çıktığını belirlemişlerdir (aktaran Joung, 2011, s. 15).
2.2.2.Gecikmiş Ekolali
Etkileşimde olunan kişinin konuşma içeriğinin tam olarak olmasa da hafızada kaydedilip
uygun bir dil yapısının olmayıp dilbilgisi yönünden basit ve ikiden fazla konuşma
içeriğinin sürekli tekrar edilmesiyle oluşan yankısal bir tepkidir (Prizant ve Rydell, 1984,
s. 183). Baltaxe ve Simmons (1977), OSB tanısı almış öğrencilerde gecikmiş ekolalinin
dilin kazanılmasındaki önemini anlamak için bir araştırma yapmıştır. Sekiz yaşındaki
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OSB tanısı almış öğrencinin yatma vakti yaptığı kendi kendine konuşmalarını
incelemişlerdir. Sonuçta ekolali içerikli konuşmanın, çevrede iletişime geçecek bir kimse
yoksa ortaya çıkmadığını tespit etmişlerdir. Konuşma içeriklerinin derinlemesine
incelenmesi sonucunda, gecikmiş ekolali konuşmalarının bazılarının öğrencinin, dili
alıştırma yapmak için parçalanmış konuşmaları yerine koyma, silme, birleştirme yaparak
dilde yapısal değişiklikler yapmasını sağlamaya yardımcı olduğunu belirlemişlerdir.
Kanner (1973), gecikmiş ekolalinin, eş zamanlı ekolaliden daha esnek ve yaratıcı
olduğunu aynı zamanda konuşmaya geçmek için destek olarak kullanıldığını belirtmiştir
(Joung, 2011, s. 27).
OSB tanısı almış öğrencilerde, sosyal bir işlevi olmayan sözel basmakalıp davranışlar,
problem teşkil edebilmektedir çünkü diğer bireylerden daha yüksek oranda
gerçekleşmekte, öğrenme ve sosyal etkileşimi olumsuz yönde etkilemektedir
(MacDonald vd., 2007, s. 267). Basmakalıp davranışlar yeni becerilerin öğrenilmesinde
engellerden biridir (Koegel ve Covert, 1972, s. 387; Morrison ve Rosales-Ruiz, 1997, s.
128). Aynı zamanda basmakalıp davranışlar, özellikle sınıf içinde, diğer kişiler için dikkat
dağıtıcı etken olabilmektedir (Athens, Vollmer, Sloman ve Pipkin, 2008, s. 291).
Basmakalıp davranışlar, bireyin günlük hayatını sekteye uğratır ve ailelerinde de stres
yaratan bir etmendir (Hsiao, Higgins, Pierce, Whitby ve Tandy, 2017, s. 160). Aileler için
basmakalıp davranışlara sahip çocukla sosyal bir ortama girmek oldukça zor olduğundan,
aileler diğer insanlarla etkileşim kuracakları ortamlardan sakınmayı tercih etmek zorunda
kalmaktadırlar (Cunningham ve Screibman, 2007, s. 472).

2.3. Basmakalıp Davranışların Sınıflandırılması
MacDonald vd., (2006), basmakalıp davranışları motor basmakalıp davranışlar ve sözel
basmakalıp davranışlar olmak üzere iki şekilde sınıflandırmışlardır.
2.3.1. Motor Basmakalıp Davranışlar
Motor basmakalıp davranışların görünürde bir işlevi yoktur ve öğretmenin kontrolünde
değildir. Bedenle ilgili olan motor basmakalıp davranışlar arasında; gövdeyi, ayakları ya
da bedenin tümünü, iki saniyede bir en az iki kere sallama veya sarsma (aşağı-yukarı,
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sağa- sola), işlevsiz olarak gözlerini kapatma ya da gözlerini kısarak bakma, zıplama
(ayaklar yerden ayrılsa da ya da ayrılmasa da ani bir şekilde bedenin yükselmesi, sıçrama,
dans etme ve dörtnala koşma buna dâhil değildir), topukta veya ayakucunda yürüme,
parmakları, elin tümünü ya da bedenin bir bölümünü bir yüzeye bir saniyeden fazla
bastırma veya sürtme, nesnelere, parmakla ya da eller açık bir şekilde iki saniye içinde
iki kereden fazla hafifçe vurma, tıkırdatma ve bütün bedeni iki saniye içinde iki kereden
fazla döndürme yer almaktadır. Elle ilgili motor basmakalıp davranışlar arasında; el
çırpma, el ya da parmakları kasma, anlamı olmayan işaret etme, parmakları açma veya
yelpaze gibi açma, parmakları kulağın ya da ağzın içine götürme, işlevsiz olarak eli 90
dereceden fazla döndürme, elleri yüzün önüne veya kulakların yanına konumlandırma ve
parmakları şıklatma yer almaktadır. Objeleri işlevine uygun olmayan şekilde kullanmayla
ilgili motor basmakalıp davranışlar arasında objeleri döndürme, objeleri (iki ya da daha
fazla) sıraya dizme, objeleri, insanları ve yüzeyleri yalama, koklama veya ağzına sokma
yer almaktadır. Motor basmakalıp davranışlar olarak sınıflandırılmayan davranışlar ise
oyuncakları yürütme (araba, oyuncak hayvan, bebek), belirli bir yana sallanma
(öğretmenin onu geri düzeltmesi), belli bir yerden başlayarak bütün vücuda yayılan
hareketler yapma (belden başlayarak bacağın kıpırdanması), öğretmenin yönergelerine
yanlış tepkiler verme (örn., motor bir tepkiye bağlı olarak yanlış motor tepkiler veya sözel
tepkilere bağlı olarak yanlış sözel tepkiler verme), duyulabilecek bir ses olmadan
gülümseme, yüzü ya da ağzı silme, gözleri ovalama, bedeni kaşıma, öğretmenin dikkatini
çekmek için öğretmenin bedeninde herhangi bir yere hafifçe vurma, hızlı ekolali
(karşısındaki kişin sözleriyle aynı kelimeleri söyleme), nesneleri fırlatma ve oturduğu
yerde kol veya bacak esnetmedir (MacDonald vd., 2007, s. 276).

2.3.2. Sözel Basmakalıp Davranışlar
Sözel basmakalıp davranışların görünürde bir işlevi yoktur ve öğretmenin kontrolünde
değildir. Sözel basmakalıp davranışlar arasında anlaşılır kelimelerden oluşmayan ve
öğretmenin yönergelerine bağlı olmayan sözler söyleme (normal iletişim tonunda ve ses
seviyesinde), duruma uygun olmayan gülme veya kıkırdama (bir materyale ya da
etkileşimde olduğu kişiye bağlı olmayan) ya da duruma uygun olmayan kelime ya da
cümle söyleme (örn., matematik dersi sırasında, öğrencinin “T-shirtünü nerden aldın?”

13

diye sorması, öğrencinin trenle oynarken köpek sesi çıkartması) ve beş saniye arayla bu
ifadeleri tekrarlama yer almaktadır. Sözel basmakalıp davranışlar arasında yer almayan
davranışlar ıslık çalma, mızırdanma (yüksek eğimli uzatılmış sesler), ağlama, çığlık atma,
normal iletişim seviyesinden yüksek sesle konuşma, bir şakaya ya da gıdıklamaya karşılık
kahkaha atma, oyunla alakalı sesler çıkartma (kediyle oynar gibi miyav, arabaları
çarpıştırır gibi gümm), ses çıkmayacak şekilde gülümseme, öğretmenin yönergelerine
yanlış tepkiler verme (motor bir tepkiye bağlı olarak yanlış motor tepkiler veya sözel
tepkilere bağlı olarak yanlış sözel tepkiler verme), kelimenin ya da yönergelerin benzer
hallerini tekrar etme, hızlı ekolali (karşısındaki kişin söylediklerinin aynısını söyleme) ve
öğretmenin dikkatini çekmek için kelime ya da ifade tekrarlamaları yer almaktadır
(MacDonald vd., 2007 s. 276).

2.4. Basmakalıp Davranışın İşlevleri
Problem davranışlarda olduğu gibi basmakalıp davranışlarda da, davranışların işlevlerine
ilişkin en yaygın kabul edilen model, her problem davranışın bir amaca ulaşmak üzere
davranış öncesi ve sonrası uyaranlara bağlı olarak gerçekleştiği görüşüne dayanan
davranışsal modeldir. Davranışsal modele göre, yaptığımız her davranışın bir nedeni
vardır (Erbaş ve Yücesoy Özkan, 2010, s. 13). Problem davranışlarda olduğu gibi
basmakalıp davranışlarda da davranışın işlevini belirlemek oldukça önemlidir. Carr vd.
(1994) problem davranışların işlevlerini; (a) elde etme ve (b) kaçma olmak üzere ikiye
ayırırlar. Buna göre problem davranışlar sosyal olarak güdülenmemiş uyaran elde etme
ya da sosyal olarak güdülenmiş uyaran elde etmek üzere ve sosyal olarak güdülenmemiş
uyarandan kaçma ya da sosyal olarak güdülenmiş uyarandan kaçmak/kaçınmak üzere
gerçekleştirilirler (Erbaş, Kırcaali-İftar ve Tekin-İftar, 2005, s. 14). Rapp ve Vollmer,
(2005), basmakalıp davranışların işlevlerinin de problem davranışlara benzer işlevlere
sahip olduğunu ve bu işlevlerin; sosyal olmayan/otomatik pekiştirme ve sosyal pekiştirme
olduğunu belirtilmektedirler.
2.4.1. Sosyal Olmayan/Otomatik Pekiştirme (Automatic Reinforcement)
Sosyal olmayan/otomatik pekiştirmede, basmakalıp davranış ya bir uyaran elde etme
yoluyla otomatik olumlu pekiştirme ya da bir uyarandan kaçma yoluyla otomatik olumsuz
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pekiştirme sonuçlanmaktadır (Erbaş, 2017, s. 224; Yücesoy-Özkan, Ş, 2016, s. 172).
Davranış, öğrenciye duyusal kaynaklı bir pekiştireç sağlıyorsa davranışın otomatik olarak
pekiştirildiği belirtilmektedir (Vollmer, 1994, s. 332). Örneğin OSB tanısı olan bir
öğrenci ellerini çırparken ellerine bakabilir; çünkü parmakların tekrarlayıcı hareketi
öğrenciye görsel uyaran sağlamaktadır. Bu da el çırpma davranışının işlevinin duyusal
uyaran elde etme yoluyla otomatik olumlu pekiştirme olduğunu göstermektedir.
2.4.1.1. Olumlu, Sosyal Olmayan/Otomatik Pekiştirme (Automatic Positive
Reinforcement)
Bireyin basmakalıp davranışının sonucunda görme, işitme, tatma, koklama, dokunma
veya hareket gibi bir uyaran elde etmesidir (Erbaş, 2017, s. 224). Sosyal olmayan
teriminin kullanılmasının nedeni davranışın pekişmesi için başka birinin davranışına
gerek duyulmamasıdır. Böylece basmakalıp davranışta uyarının oluşması sadece onu
yapan bireyin kendi davranışı nedeniyle olur. Olumlu pekiştirme teriminin
kullanılmasının nedeni ise basmakalıp davranışın oluşturduğu uyaran basmakalıp
davranışın tekrar ortaya çıkma olasılığını arttırır. Olumlu sosyal olmayan/otomatik
pekiştirme yoluyla duyusal uyaran elde etme hipotezini destekleyen çalışmalar
göstermiştir ki, basmakalıp davranışlar; sosyal olarak pekiştirilmediğinde de varlığını
sürdürür.
Alanyazında basmakalıp davranışların işlevleri genellikle duyusal uyaran elde etme
yoluyla olumlu pekiştirme olduğu belirtilmektedir (Ahearn, vd., 2007, s. 263; Piazza vd,
2000, s. 13; Piazza, vd., 2002, s. 234). Basmakalıp davranışların işlevi olan duyusal
uyaran elde etme durumunun azaltılması basmakalıp davranışların da azalmasına neden
olur. Buna yönelik Rapp, Dozier, Carr, Patel ve Enloe (2000), yaptıkları çalışmada, saça
dokunma davranışı olan bir çocuğa eldiven giydirerek, işlevi duyusal uyaran olan
basmakalıp davranışı azaltmışlardır. Benzer şekilde uyaran sönmesi de, kafayı vurma
(Iwata, Pace, Cowdery ve Miltenberg, 1994) ve bedeni sallama (Roscoe, Iwata ve Goh,
1998) gibi kendini yaralayıcı ve tekrar eden davranışlarda duyusal uyaran kaynağını
azaltmak için kullanılmıştır. Uyaran sönmesi kullanılan araştırmalar, basmakalıp
davranışların geçici olarak da olsa saf dışı bırakıldığını göstermiştir. Varsayılan duyusal
uyaran üretimi engellendiğinde veya azaltıldığında, bazı basmakalıp davranış işlevlerinin
duyusal uyaran kaynaklı olduğu belirlenebilmiştir.
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2.4.1.2. Olumsuz, Sosyal Olmayan/Otomatik Pekiştirme (Automatic Negative
Reinforcement)
Basmakalıp davranışın işlevi, içten gelen ağrı ya da acı gibi bir uyaranı durdurma ya da
rahatsızlık veren bir durumdan kaçmadır (Erbaş, 2017, s. 225; Yücesoy-Özkan, Ş, 2016,
s. 172). Olumsuz sosyal olmayan/otomatik pekiştirmede birey basmakalıp davranışıyla
ilgili uyaranı başkalarının davranışına bakmaksızın değiştirebilir. Basmakalıp davranış
kişide zaman zaman itici bir uyaranı azaltmak için de yapılabilir. Örneğin kulağa vurma
basmakalıp davranışı kulak enfeksiyonu nedeniyle oluşan ağrıyı azaltmak için yapılabilir.
Tang, Kennedy, Koppekin ve Caruso (2002), kişinin kulak kapatma basmakalıp
davranışını bir ses olduğunda yaptığını tespit etmişlerdir. Kulak kapatma, çevredeki
seslerden kaçmak veya çevredeki sesleri azaltmak için olumsuz pekiştirme yoluyla
duyusal uyarandan kaçmak için üretilmiştir fakat bu tür göstergeler kısmi olarak geçerli
olabilir çünkü bu tür davranışlar sosyal bir ortamdan kaçmak için de yapılabilmektedir.
Bunun sadece olumsuz pekiştirme yoluyla duyusal uyaran elde etme olduğunu
söyleyebilmemiz için, kulak kapatmanın sesin yokluğunda oluşmadığını, sadece sesin
olduğu süre içinde devam ettiğini ve bu sesi azaltmak ya da ortadan kaldırmak için
herhangi nesneden (örn., kulak tıkacı) yardım alındığını tespit etmek gerekmektedir
(Rapp ve Vollmer, 2005, s. 256).
2.4.2. Sosyal Pekiştirme (Social Reinforcement)
Sosyal pekiştirmede basmakalıp davranışın oluşması için başka bir kişinin davranışına
gereksinim vardır. Sosyal pekiştirme, basmakalıp davranışların işlevini belirlemede çok
fazla kullanılmasa da bazı basmakalıp davranışların sosyal pekiştirme işlevine sahip
olduğu düşünülmektedir.
2.4.2.1. Olumlu Sosyal Pekiştirme (Social Positive Reinforcement)
Olumlu sosyal pekiştirmede basmakalıp davranışın ortaya çıkma olasılığını artıran uyaran
başka bir kişi tarafından yapılır. Örneğin başka bir kişinin dikkatini çekmek için yapılan
parmak şıklatma ya da bilgisayara ulaşmak için öğrencinin bedenini sallamasıdır
(Kennedy, Meyer, Knowles ve Shukla, 2000, s. 560). Örnekte görüldüğü gibi öğrenci
istediği ilgiyi (hoşa giden uyaran) elde etmek için parmak şıklatmakta ya da istediği
etkinliği elde etmek için sallanmaktadır. Her iki durumda da davranışı artıran uyaran
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başka bir kişi tarafında sağlandığı için olumlu sosyal pekiştirme denilmektedir. Kennedy
vd., (2000) OSB tanısı almış iki öğrencide basmakalıp davranışı işlevsel analiz yoluyla
analiz ederek, pekiştirmenin birden fazla kaynaklı olduğunu belirlemişlerdir
(katılımcılardan birinde basmakalıp davranış; olumlu sosyal, olumsuz sosyal ve otomatik
pekiştirme nedeniyle devam etmiştir).
2.4.2.2. Olumsuz Sosyal Pekiştirme (Social Negative Reinforcement)
Olumsuz sosyal pekiştirmede basmakalıp davranışın oluşmasının nedeni diğer kişinin
basmakalıp davranışı oluşturan uyaranı ortadan kaldırması, değiştirmesi ya da
azaltmasıdır. Basmakalıp davranış olumsuz uyaranın durumunun diğer kişi tarafından
değiştirilmesiyle oluşur. Örneğin saç döndürme basmakalıp davranışının öğretmenin
yönergelerinin sonucunda oluşmasıdır (Tang, Patterson ve Kennedy, 2003, s. 442). Bu
kategoride yapılan çalışma Durand ve Carr (1987)’ın gelişim geriliği olan ve basmakalıp
davranışlar sergileyen dört öğrenciyle yaptığı çalışmadır. Sonuçlar göstermiştir ki, en
yüksek basmakalıp davranış oranı çok zor görevlerde ortaya çıkmakta ve aynı zamanda
basmakalıp davranışlar, görevler arasında 10 saniyelik bir ara verildiğinde artma
göstermektedir. Bu artma basmakalıp davranışların görevlerden kaçmak için bir
pekiştirme olduğunu göstermektedir. Ancak iki önemli metodolojik sorun mevcuttur.
Birincisi, basmakalıp davranışlar bir görev verilmediğinde incelenmediğinden o
davranışın sosyal sonuçları olmadığında ne kadar devam ettiği bilinmemektedir. İkincisi
10 saniyelik parçalı zaman aralığı kayıt yönteminin kullanılmasıyla, davranışının oluşup
oluşmama durumunu sadece 10 saniyelik aralıklarda kaydedildiğinden verilen görevler
geri çekildiğinde basmakalıp davranışın azalıp azalmadığıyla ilgili bir çalışma
yapılmamıştır (aktaran, Rapp ve Vollmer, 2005, s. 535).
Basmakalıp davranışların birçok farklı işlevi olabilmektedir ya da tek bir basmakalıp
davranışın birden fazla işleve sahip olduğu da görülmektedir (McLaughlin, 2010, s. 20).
Basmakalıp davranışın işleviyle ilgili yapılan çalışmalarda, basmakalıp davranışların
daha çok duyusal uyaran kaynaklı olduğu belirtilmektedir (Ahearn vd., 2007, s. 263;
Piazza, Adelinis, Hanley, Goh ve Delia, 2000, s. 13; Piazza, Roane, Keeney, Boney ve
Abt, 2002, s. 235); ancak yapılan bazı çalışmalarda ilgi elde etme yoluyla olumlu sosyal
pekiştirmenin de etkili olduğunu ve genelde duyusal uyaran elde etme yoluyla olumlu
pekiştirme ve ilgi elde etme yoluyla olumlu sosyal pekiştirmenin bir arada olduğu
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söylenmektedir (Ahearn vd., 2003, s. 446; Kennedy, vd., 2000, s. 567; Rapp ve Vollmer,
2005, s. 535).

BASMAKALIP
DAVRANIŞLARIN
İŞLEVLERİ

Sosyal Olmayan/
Otomatik Pekiştirme

Olumlu/Sosyal
Olmayan Otomatik
Pekiştirme

Olumsuz/ Sosyal
Olmayan Otomatik
Pekiştirme

Sosyal Pekiştirme

Olumlu Sosyal
Pekiştirme

Olumsuz Sosyal
Pekiştirme

Şekil 2.1. Basmakalıp Davranışların İşlevleri

2.5. Basmakalıp Davranışların İşlevinin Belirlenmesi
İşlevsel davranışsal değerlendirme ve işlevsel davranışsal analiz, bireyin problem
davranışıyla içinde bulunduğu ortamdaki değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi
sürecine denir (Erbaş, 2017, s. 227; Erbaş, Kırcaali-İftar ve Tekin-İftar, 2005, s. 20).
İşlevsel davranışsal değerlendirme ve işlevsel davranışsal analizin amacı; problem
davranışın ne zaman, hangi sıklıkla ve nerede ortaya çıktığını, davranışa zemin hazırlayan
olayları, öncülleri ve sonuçları tespit ederek davranışın işlevini belirlemektir (Cavkaytar
vd., 2016, s. 174).
Problem davranışlarda olduğu gibi basmakalıp davranışların işlevlerini belirlemede de (a)
betimsel (işlevsel davranışsal değerlendirme) ve (b) deneysel değerlendirme (işlevsel
davranışsal analiz) olmak üzere iki yöntem kullanılır. İzleyen bölümde bu iki yönteme
ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.
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2.5.1. Betimsel (İşlevsel Davranışsal Değerlendirme)
Basmakalıp davranışlarla çevresel değişkenler (davranışa zemin hazırlayan olaylar,
öncüller ve sonuçlar) arasında bağıntısal ilişkiler kurup, davranışın işlevine yönelik
denencelerin geliştirildiği sürece işlevsel davranışsal değerlendirme denir. İşlevsel
davranışsal değerlendirme bilgilerini toplamak için dolaylı ve doğrudan değerlendirme
teknikleri olmak üzere iki farklı veri toplama tekniği kullanılmaktadır (Erbaş, 2017, s.
228; Erbaş vd., 2005, s. 20).
2.5.1.1.Dolaylı Değerlendirme Teknikleri
Dereceleme ölçekleri, anketler ve kontrol listeleri basmakalıp davranışların işlevini tespit
etmek için hazırlanan soruların ve sorulara ilişkin derecelemelerin, sıklıkların ya da
yanıtların yer aldığı ve davranışı sergileyen bireyi yakından tanıyan kişilerden bilgi
alınarak gerçekleştirilen değerlendirme teknikleridir (Erbaş, 2017, s. 228; Erbaş vd.,
2005, s. 20).
2.5.1.2.Doğrudan Veri Toplama Teknikleri
Araştırmacının basmakalıp davranış gösteren bireyleri pek çok farklı durumda
gözlemesini içermektedir. Basmakalıp davranışın ne kadar sıklıkla ve/veya ne kadar
süreyle ortaya çıktığı ve basmakalıp davranış öncesi ve sonrası olaylarla ilgili bilgiler
doğrudan veri toplama teknikleri kullanılarak elde edilmektedir. Doğrudan veri toplama
tekniklerinde ABC kaydı analizi, hedef davranış dağılımı kaydı ve işlevsel değerlendirme
doğrudan gözlemi gibi yöntemler yer almaktadır (Erbaş, 2017, s.240; Erbaş vd., 2005, s.
50).
2.5.2.Deneysel Değerlendirme (İşlevsel Davranışsal Analiz)
Basmakalıp davranışların işlevlerini belirlemek için hipotezlerin sınandığı sürece işlevsel
davranışsal analiz denir (Erbaş, 2017, s.250; Erbaş vd., 2005, 20). İşlevsel davranışsal
analiz, işlevsel davranışsal değerlendirmeyle elde edilmiş bilgilerin en net ve en kontrollü
olarak test edildiği tekniktir çünkü davranışla çevresel olaylar/uyaranlar arasındaki
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neden-sonuç ilişkisini en kesin biçimde ortaya koyan tek tekniktir (Cavkaytar, Özkan,
Ergenekon, Çolak ve Kaya, 2016, s. 175).
İşlevsel davranışsal analiz yapılmadan önce, işlevsel değerlendirme sürecinde elde edilen
bilgilerle basmakalıp davranışın işleviyle ilgili hipotezler geliştirilir. Bu hipotezlerde
basmakalıp davranışı sergileyen kişi, sergilenen basmakalıp davranış, basmakalıp
davranışın sergilendiği bağlam ve basmakalıp davranışın işlevine yer verilir. Bu
hipotezler doğrultusunda hangi test oturumlarının düzenleneceğine karar verilir. Test
oturumları; karşılaştırmaların yapılabilmesi için basmakalıp davranışın en fazla ve en az
ortaya çıkacağı test oturumları biçiminde oluşturulur. Test oturumlarında basmakalıp
davranış ortaya çıkarsa, basmakalıp davranışın oluşup oluşmadığına ilişkin kayıt tutulur.
Her bir test oturumundan elde edilen veriler ABAB modeli ya da dönüşümlü uygulamalar
modeli kullanılarak analiz edilir ve sonuçta basmakalıp davranışın işlevine ya da
işlevlerine kesin olarak karar verilir (Cavkaytar vd., 2016, s. 175).

2.6. Basmakalıp Davranışları Azaltmak için Kullanılan Uygulamalar
Basmakalıp davranışların herhangi bir müdahale olmadan azalma olasılığı oldukça
düşüktür (Horner, Carr, Todd ve Reed, 2002, s. 423) ve araştırmalar basmakalıp
davranışlara erken müdahalenin önemine vurgu yapar (Berkson ve Tupa, 2000, s. 16).
Basmakalıp davranışlar normal gelişimin bir parçası olduğundan, bu davranışlara
müdahale edilip edilmemesinin gerekliliğine karar vermek oldukça önemlidir. Bu kararı
vermede yaş, yetersizlik düzeyi, basmakalıp davranışın işlevi ve aile gereksinimleri
önemli yer tutar. Zaman geçtikçe basmakalıp davranışlar daha karmaşık ve müdahale
edilmesi zor hale gelir çünkü davranış sürekli yeni etkilere maruz kalır ve bu da birçok
farklı işlevin meydana gelmesine neden olur (Berkson ve Tupa, 2000, s. 3).
Basmakalıp davranışları etkileyen birçok olay ve durum vardır. Öncüller, bir davranışın
ortaya çıkmasına zemin hazırlayan ve davranışın hemen öncesinde yer alan durumlar
veya uyaranlardır. Sonuçlar ise davranış ortaya çıktıktan sonra sunulan ya da davranışı
izleyen durumlar ve uyaranlardır. Alan yazına baktığımızda basmakalıp davranışları
azaltmak için yapılan uygulamaların bir kısmının öncüllere, bir kısmının ise sonuçlara
dayalı olduğu görülmektedir (Rapp ve Vollmer, 2005, s. 530).
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2.6.1. Öncüle Dayalı Uygulamalar (Antecent- Based İnterventions)
Öncüle dayalı uygulamalar (antecedent-based intervention), basmakalıp davranışların
meydana gelmesini engellemek ya da ortaya çıkma olasılığını en aza indirgemek için
yapılır. Bu tür uygulamalar, basmakalıp davranışlar meydana gelmeden, öncülleri
değiştirerek ya da onları düzenleyerek yapılan uygulamalardır (Cavkaytar vd., 2016, s.
177). Öncüle dayalı uygulamalar çevre ya da ilgili davranışın ortaya çıkmasını sağlayan
uyaranın değiştirilmesinden oluşur. Bu tür uygulamalar basmakalıp davranışlara özel
değildirler fakat uygulamaların sonuçları bu davranışlarda da işe yaradığını göstermiştir.
Öncüle dayalı uygulamaların önemli bir üstünlüğü, davranışın tekrar ortaya çıkmasını
engelleyebilmeleridir. Bu durum basmakalıp davranışın önlenmesinde oldukça önemlidir
çünkü basmakalıp davranışın tekrar oluşmasını önlemek o davranışın sosyal işlev
kazanma olasılığını da engellemek demektir. Basmakalıp davranışlar gösteren bazı
bireylerin bu davranışlarının işlevinin duyusal uyaran elde etme yoluyla olumlu
pekiştirme olduğu düşünülmektedir fakat davranış sosyal kaynaklı sonuçlara maruz
kaldıkça ek işlevlere sahip olmaya başlar.
Basmakalıp davranışları değiştirmede kullanılan öncüle dayalı uygulamalar arasında
genel olarak, çevresel zenginleştirme (Piazza vd., 2000, s. 17; Vollmer vd., 1994, s. 191;
Rapp, 2004, s. 291), koşula dayalı olmayan pekiştirme (Britton vd., 2002, s. 97; Lanovaz
ve Argumedes, 2010, s. 231) ve fiziksel egzersiz yer almaktadır. İzleyen paragraflarda bu
uygulamalara ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Çevresel zenginleştirme (Environmental enrichment). Çevresel zenginleştirme
genellikle otomatik pekiştirmeyle gerçekleştirilen basmakalıp davranışları azaltmak
üzere bireyin alternatif bir uyaran elde etmesini sağlamaktır (Luiselli, 2008, s. 405).
Çevresel zenginleştirmenin amacı, basmakalıp davranışların yerine bağlama uygun
davranışların sergilenmesini sağlamaktır. Çevresel zenginleştirme, öğrencinin sevdiği ya
da tercih ettiği nesnelerin oyuncakların, etkinliklerin ya da sosyal etkileşimlerin
öğrencinin davranışlarından bağımsız olarak sunulmasını içermektedir (Smith, 2011).
Basmakalıp davranışlarda çevresel zenginleştirme uygulamasını kabaca, genel (general
stimuli) ve eşleşmiş uyaran (matched stimuli) olarak ikiye ayırabiliriz (Rapp ve Vollmer,
2005, s. 530). Bireyin sergilediği basmakalıp davranışlar sonucunda elde ettiği nesneler
pekiştireç özelliği kazanabilir (eşleşmiş uyaran) ya da başlangıçtan beri bireyin
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sevdiği/tercih ettiği nesnelerden oluşabilir (genel uyaran) (Rapp ve Vollmer, 2005, s.
530).
Genel uyarana örnek olarak Vollmer, Marcus ve LeBlanc, (1994) basmakalıp
davranışları azaltmak için birçok nesne, özellikle de deneysel olarak tespit edilmiş tercih
edilen oyuncakları kullanmışlardır. Tercih edilen oyuncaklar ulaşılabilir olduğunda
basmakalıp davranışlar önemli ölçüde azalmıştır. Buna karşılık eşleşmiş uyarana örnek
olarak da, Piazza, Adelinis, Hanley, Goh ve Delia, (2000), bireyleri hedef davranışın
oluşmasını sağlayan uyarandan başka bir nesneye yönlendirerek basmakalıp davranışları
azaltmıştır (örn., tıraş kremi kişinin salyasını kontrol etmeyi sağlamıştır). Bu da
göstermiştir ki uyaranın alternatifi olduğunda kişi basmakalıp davranışı yapmaktansa
alternatif olan nesneleri seçmektedir (Rapp ve Vollmer, 2005, s. 531).
Koşula dayalı olmayan pekiştirme (Noncontingent reinforcement). Koşula dayalı
olmayan pekiştirme (noncontingent reinforcement) basmakalıp davranışın devam
etmesine neden olan pekiştirecin, basmakalıp davranıştan bağımsız olarak sabit ya da
değişken zaman aralıklarında bireye sunulmasıdır (Demir, 2017, s. 375). Koşula dayalı
olmayan pekiştirme, basmakalıp davranışın olumlu, olumsuz ve otomatik pekiştirme
işlevine göre kullanılır (Cavkaytar vd., 2016, s. 181).
Öncüllere yönelik yapılan müdahalelerden, eşleşmiş uyaran (matched stimulation) ile
birlikte kullanılan koşula dayalı olmayan pekiştirme (noncontingent reinforcement) sözel
basmakalıp davranışları (Lanovaz, Fletcher ve Rapp, 2009, s.649; Lanovaz, Rapp ve
Ferguson, 2012, s. 847; Lanovaz, Sladeczek ve Rapp, 2011, s. 649; Rapp vd., 2013, s.
559; Saylor, Sidener, Reeve, Fetherston ve Progar, 2012, s. 189) ve motor basmakalıp
davranışları azaltmada (Dozier, Iwata, Wilson, Thomason-Sassi ve Roscoe, 2013, s. 253;
Goh vd., 1995, s. 282; Higbee, Chang ve Endicott, 2005, s. 182; Lanovaz ve Argumedes,
2010, s. 236; Piazza, Adelinis, Hanley, Goh ve Delia, 2000, s. 18; Rapp vd., 1998, s. 301;
Simmons, Smith ve Kliethermes, 2003, s. 543; Tang vd., 2003, s.448) etkili olduğu
bulunmuştur.
Fiziksel egzersiz (Phsical activity). Fiziksel egzersizler, problem davranışlarda olduğu
gibi basmakalıp davranışları azaltmak için de kullanılmıştır. Psikomotor becerileri
geliştirerek fiziksel etkinliklerin arttırılmasını içeren bir uygulamadır (Demir, 2017, s.
370). Egzersizlerde bireyler düzenli olarak belirli zamanlarda hazırlanmış fiziksel
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etkinliklerle meşgul olurlar. Egzersizler genellikle ısınma hareketleri, soğuma hareketleri,
açık ya da kapalı ortamlarda gerçekleştirilen koşma, atlama ve yüzme gibi hareketleri
içerebilir (Cavkaytar vd., 2016, s. 134).
Fiziksel egzersizin etkileri ve faydalarıyla ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Genel olarak
bakıldığında fiziksel egzersiz kişinin sağlık durumu için oldukça önemlidir. Genel
faydasının yanı sıra, fiziksel egzersiz, zarar verici davranışlar gibi davranışların
azaltılmasında (Gordon, Handleman ve Harris, 1987, s. 42) kullanılmıştır. Öncüllere
yönelik yapılan fiziksel egzersiz (koşu, aerobik vb), sözel basmakalıp davranışları ve
özellikle motor basmakalıp davranışları azaltmada kullanılmıştır (Bachman ve Sluyter,
1988, s. 79; Celiberti, Bobo, Kelly, Harris ve Handleman, 1997, s. 148; Kern, Koegel ve
Dunlap, 1984, s. 65; Kern, Koegel, Dyer, Blew ve Fenton, 1982, s. 414; Morrision vd.,
2011, s. 538; Watters ve Watters, 1980, s. 385).
2.6.2. Sonuca Dayalı Uygulamalar (Consequence Based Interventions)
Sonuca dayalı uygulamalar, basmakalıp davranış yapıldıktan sonra hoşa gitmeyen/itici
uyaran sunmak ya da içinde bulunulan ortamdaki hoşa giden uyaranı çekme yoluyla
basmakalıp davranışları azaltmayı amaçlayan uygulamalardır (Cavkaytar vd., s. 191).
Sonuca dayalı uygulamalar, basmakalıp davranışların azaltılmasında oldukça başarılı
olmaktadır. Önemli bir nokta, bu tür uygulamaların cezayla aynı olduğunun
düşünülmesidir. Gerçekte böyle değildir. Bu tür uygulamalar davranışların azaltılmasında
olduğu kadar arttırılmasında da kullanılmaktadır.
Basmakalıp davranışların azaltılmasında sonuca dayalı uygulamalar ise genel olarak,
duyusal uyaran sönmesi (Rapp vd., 2000, s. 124; Dalrymple, 1989, s. 105), ayrımlı
pekiştirme (Haring, Pitts- Conway ve Gaylord- Ross, 1986, s. 289; Lanovaz vd., 2012, s.
147; Singh vd., 1981, s. 525), cezaya dayalı uygulamalar ve tepkiyi yarıda kesme ve
yeniden yönlendirme yöntemini (Ahearn, vd., 2007, s. 263) içermektedir. İzleyen
paragraflarda bu uygulamalara ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Duyusal uyaran sönmesi (Sensory Extinction). Duyusal uyaran sönmesi, basmakalıp
davranışın devam etmesini sağlayan pekiştirecin sonlandırılmasıdır. Basmakalıp
davranışların azaltılması için doğrudan kullanılan uygulamalardan biridir. Örneğin, Rapp
vd., (2000) saç çekme ve saçla oynama basmakalıp davranışlarını azaltılmak için
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katılımcıya eldiven giydirerek, davranışı artıran pekiştireci ortamdan çekip duyusal
uyaran sönmesini sağlamışlardır.
Ayrımlı pekiştirme (Differential reinforcement). Uygun olan davranışların pekiştirilip,
uygun olmayan davranışların pekiştirilmemesidir. Ayrımlı pekiştirme uygulaması (a)
uygun davranışın ortaya çıkması ya da uygun olmayan davranışın belirli bir oranda ortaya
çıkması durumunda pekiştirilmesi ve (b) pekiştirmenin uygun olmayan davranıştan
mümkün olduğunca hızlı bir şekilde geri çekilmesi olmak üzere iki basamaktan oluşur
(İftar, 2014, s. 446). Basmakalıp davranışların azaltılmasında (a) başka davranışların
ayrımlı pekiştirilmesi, (b) karşıt davranışların ayrımlı pekiştirilmesi ve (c) seyrek yapılan
davranışların ayrımlı pekiştirilmesi olmak üzere üç tür ayrımlı pekiştirme uygulaması
kullanılmaktadır.
Başka davranışların ayrımlı pekiştirilmesi (BDAP), azaltılmak istenen uygun olmayan
davranış belirlenen gözlem süresi boyunca yapılmadığında, bu gözlem süresinin sonunda
gerçekleşen herhangi bir davranışın pekiştirilmesidir (Özyürek, 2013, s. 163). Repp,
Felce ve Barton (1988), BDAP’yi basmakalıp davranışları azaltmak için kullanmışlardır.
BDAP’nin başarılı olması için belirlenmiş gözlem süresinin uzunluğu çok önemlidir
(Repp, Felce ve Barton, 1988). Özellikle uygulamanın başlangıcında uygun davranışın
pekiştirilmesini sağlamak üzere gözlem süresinin kısa tutulmasının basmakalıp
davranışın azaltılmasında etkili olacağını belirtmiştir.
Karşıt davranışların ayrımlı pekiştirilmesinde (KDAP), azaltılmak istenen davranışın
karşıtı

gerçekleştiğinde

pekiştirilirken,

azaltılmak

istenen

davranışın

kendisi

gerçekleştiğinde görmezden gelinir (İftar, 2014, s. 448). Charlop, Kurtz ve GrreenbergCasey (1990), fiziksel olarak kendisine ya da çevresindekilere zarar vermeyen
basmakalıp bir davranışı azaltmak için karşıt davranışı pekiştirip, basmakalıp davranışı
kısa zaman görmezden gelerek basmakalıp davranışı azaltmayı sağlamışlardır.
Seyrek yapılan davranışların ayrımlı pekiştirmesi (SDAP), belirli bir gözlem süresi
içinde, istenmeyen davranış daha az meydana geldiğinde pekiştirilir. İstenilenden daha
fazla meydana geldiğinde görmezden gelinir yani pekiştirilmez. Davranış hiç
gerçekleşmemiş gibi davranılır. Dikkat edilmesi gereken nokta SDAP uygulanırken
azaltılmak istenen basmakalıp davranışların kendisine ya da çevresine herhangi zarar
vermeyecek nitelikte olup olmadığının belirlenmesidir (İftar, 2014, s. 468). Singh,
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Dawson ve Manning (1981) SDAP’yi katılımcıların basmakalıp davranışları yapma
süresine göre sorulara yanıt verme süresini arttırarak üç katılımcıda basmakalıp
davranışları azaltmışlardır.
Cezaya dayalı uygulamalar (Punishment). Ceza, bir davranış yapılır yapılmaz sunulan
ve davranışın gelecekte oluşma sıklığını azaltan uyaran değişikliğidir (Özyürek, 2013, s.
135). Cezaya dayalı uygulamalar basmakalıp davranışı engellemek ya da bu davranışı
üreten uyaranı değiştirmek için ortama istenmeyen bir uyaran ekleyerek veya istenen bir
uyaranı kaldırarak yapılır (Cavkaytar vd., s. 192). Böylece basmakalıp davranışın tekrar
oluşma olasılığı azaltılmış olur (Rapp ve Vollmer, 2005, s. 541). Cezayı içeren
uygulamalar arasında; aşırı düzeltme (overcorrection) (Anderson ve Le, 2011, s. 140),
fiziksel düzeltme (physical correction) (Koegel ve Covert, 1972, s. 387) ve tepkiyi
engelleme ve yarıda kesme (response blocking and inturruption) (Haag ve Anderson,
2004, s. 22) gibi çeşitli uygulamalar yer alır.
Aşırı düzeltme, bireyin uygun olmayan davranış sergilediğinde davranışın çevre
üzerindeki etkilerini aşırı biçimde düzeltmesini ya da davranışın uygun biçiminin aşırı bir
şekilde sergilenmesini içerir. Hedef davranış azalana kadar bir durumun defalarca tekrar
edilmesidir de diyebiliriz (Tekin-İftar ve Değirmenci 2016, s. 583). Onarıcı aşırı
düzeltme ve olumlu alıştırma olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Onarıcı aşırı
düzeltme, bireyin hedef davranışı sergilemesinin ardından davranışın o çevre üzerindeki
etkisini onarmasıdır. Eski haline geri getirme şeklindeki uygulama ise, uygun olmayan
davranış sonucu değişen durum ya da ortam, davranış öncesine dönene kadar kişinin
yönlendirilmesidir. Örneğin öğrenci sınıftaki dolabı dağıttıysa dolap davranış öncesi
haline getirtilir. Olumlu alıştırma ise, uygun olmayan davranışın sergilendiği ortamda ya
da durumda o davranışın uygun biçiminin birçok kez sergilemesine denir (aktaran
Değirmenci, 2014, s. 586). Öğrenci davranışı doğru yapana kadar tekrarlar. Foxx ve
Azrin, (1973), elini ağzına götürme davranışını öğrencinin diş eti ve dişlerini gargarayla
ıslatılmış bir diş fırçasıyla iki dakika fırçalatma ve dudaklarını gargarayla ıslatılmış bir
bezle sildirerek azaltmışlardır. Cole, Montegomery, Wilson ve Milan (2000), aşırı
düzeltme uygulamasını kısa (30 saniye), (2 dakika) ve uzun (8 dakika) sürelerle
uygulamış ve problem davranışın azalmasında benzer oranlar tespit etmişlerdir.
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Fiziksel düzeltme, basmakalıp davranış gösteren el tutulup ve sert bir şekilde ‘hayır’
denilerek uygulanmaktadır (Koegel ve Covert, 1972). Koegel ve Covert tarafından
(1972) gerçekleştirilen çalışmadan fiziksel düzeltme kullanılarak öğrencilerin sözel ve
motor basmakalıp davranışları azaltmışlar ve aynı zamanda akademik görevlerde doğru
cevap sayısının da arttığını tespit etmişlerdir.
Tepkiyi engelleme, basmakalıp davranışın oluşmasını veya kişinin davranışın sonuçlarına
ulaşmasını engelleyen bir uygulamadır (Lerman, Kelley, Vorndran ve Van Camp, 2003,
s. 1). Tepkiyi engellemeyle ilgili çalışmalara bakıldığında duyusal uyaran elde etmeyle
pekiştirilmiş basmakalıp davranışları azalttıkları görülmüştür (Fisher, Grace ve Murphy,
1996, s. 104; Lerman ve Iwata, 1996, s. 231; Smith, Russo ve Le, 1999, s. 367). Reid,
Parsons, Philips ve Green (1993), iki öğrencide, ağıza dokunma basmakalıp
davranışlarını azaltmak için tepkiyi engellemeyi incelemişlerdir. Bu çalışmada
uygulamacı, çocuğun elini ağzına yaklaşık iki santimetre kala engellemiş ve ağzına
dokunmasına izin vermemiştir. Bu uygulama her iki öğrencide de davranışın azalmasına
neden olmuştur. Lerman ve Iwata (1996), tepki engelleme uygulamasına hedef davranışı
önlemeyi de ekleyerek yine ağıza dokunma davranışını incelemişlerdir. Uygulamacı
öğrencilerin ellerini ağızlarına dokunmamaları için tutmuştur. Aynı zamanda engelleme
uygulamasının sönme mi ceza mı olduğunu anlamak için engelleme uygulamasını
azaltarak ortamdan silikleştirmişlerdir.. Sonuçta öğrencilerin ağzına dokunma davranışı
azalmıştır ve engelleme uygulaması en az seviyeye indirilmiştir.
Son yıllarda, özellikle sözel basmakalıp davranışların azaltılmasına yönelik tepkiyi yarıda
kesme ve yeniden yönlendirme yöntemi dikkat çekmektedir. Bu müdahale yöntemi ilk
olarak Ahearn, Clark, MacDonald ve Chung, (2007) tarafından kullanılmıştır.
Araştırmacılar

OSB

tanısı

almış

öğrencilerde

sözel

basmakalıp

davranışları

azaltmışlardır.
2.6.2.1.Tepkiyi Yarıda Kesme ve Yeniden Yönlendirme
TYKY yöntemi, 2007 yılında Ahern, Clark, MacDonald ve Chung tarafından geliştirilen,
duyusal uyaran elde etme kaynaklı otomatik pekiştirmeyle sonuçlanan sözel basmakalıp
davranışları engellemek için kullanılan sistematik işlemler bütünüdür. Yapılan
çalışmalarda TYKY özellikle duyusal uyaran kaynaklı olan basmakalıp davranışların
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azaltılmasında etkili olmuştur (Ahearn vd., 2007, s. 271; Ahrens vd., 2011, s. 106; Colón,
Ahearn, Clark ve Masalsky, 2012, s. 117; Cassella, Sidener, Sidener ve Progar, 2011, s.
171; Love, Miguel, Fernand ve LaBrie, 2012, s. 561; Miguel, Clark, Tereshko ve Ahearn,
2009, s. 885; Schumacher ve Rapp, 2011, s. 684). Bu uygulamanın temeli, zihinsel
yetersizliği olan öğrencilerde zarar verici davranışları engellemek için kullanılan tepkiyi
engelleme tekniklerine dayanır (örn., Lerman ve Iwata, 1996, s. 231). Uygulamada,
öğretmen, öğrencinin adını söyler, göz kontağı sağlar, sözel basmakalıp davranışların
oluşumunu hemen yarıda kesip, öğrenciye soru sorarak öğrenciyi yeniden yönlendirir
(örn., “Adın nedir?”). Uygulama öğrenci, sözel basmakalıp davranış kullanmaması
şartıyla arka arkaya sorulan üç soruyu doğru cevaplayana kadar veya uygun üç yönergeyi
yerine getirinceye kadar devam eder. Sorulan sorular ve yerine getirilmesi istenen
yönergeler motor ya da sözel davranışları içerebilir. Örneğin ‘Senin adın ne? gibi
cevaplanması gereken bir soruyu ya da 'Burnuna dokun’ gibi yerine getirilmesi gereken
bir yönergeden oluşabilir. Son olarak öğrencinin uygun dil kullanımı yani bağlama uygun
konuşma pekiştirilir.
Ahearn vd, (2007), ilk çalışmayı, TYKY’nin sözel basmakalıp davranışlara olan etkisini
araştırmak için yapmışlardır. Çalışmaya, yaşları 3-11 arasında olan iki kız ve iki erkekten
oluşan, OSB tanısı almış, sözel basmakalıp davranışları olan, toplamda dört öğrenci
katılmıştır. Öğretmen her bir öğrenciyle birebir çalışmıştır. Sözel basmakalıp davranışlar,
duruma uygun olmayan ve işlevsiz ifadeler, mırıldanmalar, tekrarlayıcı hırıltılar,
babıldamalar ve şarkı söylemeyi de içeren her türlü örnek olarak tanımlanmıştır. İşlevsel
davranışsal analiz sonuçları, iki öğrencide sözel basmakalıp davranışların yalnız
kaldığında en yüksek seviyeye çıktığını göstermiştir. Diğer iki öğrencide ise serbest oyun
sırasında en yüksek seviyeye çıkmaktadır. Sonuçlar, sözel basmakalıp davranışların dört
öğrenci için de duyusal uyaran elde etme yoluyla olumlu pekiştirildiğini göstermiştir.
Çalışmada, ABAB modeli kullanılmıştır. Uygulama, işlevsel olmayan sözel basmakalıp
davranışların hemen yarıda kesilmesi ve uygun sözel ifadelere yönlendirilmesidir.
Öğretmen, öğrenci arka arkaya üç doğru tepki verinceye kadar, bu sırada sözel
basmakalıp davranış kullanmaması şartıyla, öğrencinin uygun dil kullanmasını
pekiştirmiştir. Uygun sözel ifadeler, üç öğrenci için sosyal içerikli sorulara cevap
vermektir (örn., “Adın ne?”), biri için de sözel tekrardır (örn., söyle “Top”). Başlangıç
düzeyi ve uygulama aşamaları beş dakikalık oturumlarda yapılmıştır. Öğretmen TYKY
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uygulamasının hemen ardından kronometreyi durdurmuş ve öğrenci arka arkaya üç doğru
tepki verdikten sonra yeniden başlatmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, bütün öğrencilerde
sözel basmakalıp davranışların azaldığını ve uygun sözel ifadelerinin arttığını
göstermektedir. İzleme evresinde, doğal ortamda sözel basmakalıp davranışların oranı,
uygulama öncesi en yüksek, uygulama sonrası en düşük düzeyde olduğu görülmektedir.
Sonuçlar aynı zamanda TYKY’nin sadece sözel basmakalıp davranışların azaltılmasında
değil uygun sözel ifadelerin artmasında da etkili olduğunu göstermektedir (örn.,
selamlaşma, yorumlar vb).
Ahearn vd., (2007)’nin yaptığı bu çalışmadan sonra, TYKY birçok araştırmacı tarafından
tekrar edilmiştir (Ahrens vd., 2011, s. 106; Cassella vd., 2011, s. 171; Colón vd., 2012, s.
117; Joung, 2011, s. 39; Liu Gitz ve Banda, 2010, s. 82; Love vd., 2012, s. 561; Miguel
vd., 2009, s. 885; Wunderlich ve Vollmer, 2015, s. 760; Schumer ve Rapp, 2011, s. 684;
Shawler ve Miguel, 2015, s. 130). Miguel vd., (2009), TYKY ile ilgili yaptıkları
çalışmada seçici serotonin geri alma inhibitörleri (Selective Serotonin Reuptake
Inhibitors (SSRIs) tedavisiyle beraber uygulanan TYKY ve bu tedavi olmadan uygulanan
TYKY’nin etkilerini dört yaşındaki OSB tanılı bir kız öğrencide incelemiştir. SSRIs
tedavisinde sertraline (Zoloft™) kullanılmaktadır. Bu ilaç alınmadığında sözel ve motor
basmakalıp davranışların oranı artmaktadır. Bu davranışlar çocuğun öğrenme süreçlerini
olumsuz etkilemekte ve yaşıtlarıyla ortak etkinliklere katılmasına engel olmaktadır. Sözel
basmakalıp davranışlar işlevsel olmayan ve ortama uygun olmayan, sesli harflerden
oluşan sesler, çeşitli sesler, tıslama, vınlama gibi duyulabilir seslerin örneklerini
içermektedir. Uygun sözel ifadeler, uygun şekilde bir istek ya da düşünce belirtme olarak
tanımlanmıştır. İşlevsel davranışsal analiz basmakalıp davranışların duyusal uyaran elde
etme yoluyla olumlu pekiştirme olduğunu belirtmektedir. Çalışma, A’da sadece
Sertraline, B’de TYKY ve Sertraline, C’de sadece TYKY şeklinde oluşturulmuştur.
Başlama düzeyinde, Sertraline verilmiş ve her sözel basmakalıp ortaya çıktığında,
öğrencinin ilgilendiği nesne ortamdan kaldırılmıştır. TYKY ve Sertraline uygulamasında,
TYKY, Ahearn vd., (2007)’nin

uygulama süreci gibi yapılmıştır. Sadece TYKY

uygulamasında, TYKY uygulaması boyunca Sertraline beş gün boyunca yavaş yavaş
azaltılmıştır. İzleme aşamasında, Sertraline’siz iki hafta sonra, TYKY tek başına
uygulanmıştır. Sonuçlar Sertraline uygulanmadığı sürede TYKY’nin sözel basmakalıp
davranışları azaltmada etkili olduğunu göstermiştir. Sadece Sertraline’ın uygulandığı
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aşamada sözel basmakalıp davranışların oranı yaklaşık %49’dur. TYKY uygulandığında
bu oran %11.6’ya düşmüştür. TYKY geri çekildiğinde sözel basmakalıp davranışların
oranı %49’a yükselmiş ve izleme evresinde TYKY uygulandığında bu oran 8.8’e inmiştir.
Uygun sözel ifadelerin oranı 6.3’ten 15.8’e yükselmiştir. Bu sonuçlar, TYKY’nin
kullanımıyla sözel basmakalıp davranışların azalıp uygun sözel ifadelerin artması,
Ahearn vd., (2007)’nin yaptığı çalışmayla benzerdir.
Liu Gitz ve Banda (2010), TYKY yöntemini tiz bir şekilde bağırmak, mızırdamak, ıslık
çalmak, gülmek, geğirme sesi çıkartmak, balon sesi çıkartmak gibi sözel basmakalıp
davranışları olan OSB tanılı bir öğrencide etkililiğini incelemişlerdir. Çalışmada, ABAB
modeli kullanılmıştır. TYKY uygulaması, sözel basmakalıp davranışları yarıda kesme ve
öğrenciye ilgi alanlarıyla ilgili sorularak sorarak öğrenciyi uygun sözel ifadelere
yönlendirme şeklinde yapılmıştır. Başlangıç düzeyinde, öğrencide %41 oranında sözel
basmakalıp tespit edilmiştir. TYKY uygulamasında bu oran %10’a düşmüştür. İkinci
başlama düzeyinde öğrencinin basmakalıp davranışları %51’e çıkmıştır. TYKY yeniden
uygulandığında bu oran %9’a inmiştir. Sonuçlar TYKY yönteminin sözel basmakalıp
davranışların azaltılmasında doğal ortamlarda etkili olduğunu ancak uygun sözel
ifadelerin artıp artmadığı hakkında net bir sonuca ulaşılamadığını göstermektedir.
Cassella ve Sidener (2011) TYKY yönteminin, sözel basmakalıp davranışları olan, iki
OSB tanılı dört ve yedi yaşlarında erkek öğrencide sözel basmakalıp davranışları
azaltılmasına ve uygun sözel ifadelerin artmasına olan etkililiğini incelemişlerdir.
Seanslar haftanın beş günü öğrencilerin okullarında yapılmıştır. Sözel basmakalıp
davranışların işlevini tespit etmek için İşlevsel Değerlendirme Görüşmesi (Functional
Assessment Interview-FAI), İşlevsel Değerlendirme Tarama Aracı (Functional
Assessment Screening Tool-FAST) ve Motivasyon Değerlendirme Ölçeği (Motivation
Assessment Scale–MAS) kullanmışlardır. Bu çalışmanın araştırma modeli tek denekli
araştırma modellerinden ABAB modelidir. Bir öğrenci için basmakalıp davranışların
işlevi duyusal uyaran ve ilgi elde etme, diğer öğrenci için de duyusal uyaran elde etmedir.
Sözel basmakalıp davranışlar, duruma uygun olmayan sözel ifadeler ve işlevsel olan
ancak tekrar eden sözel ifadeler olarak tanımlanmıştır. Uygun sözel ifadeler ise tekrar
edilmeden işlevine uygun olarak kullanılan sözel ifadeler olarak tanımlanmıştır. Sonuçlar
her iki öğrencide sözel basmakalıp davranışların azaldığını göstermektedir ancak uygun
sözel ifadelerin arttığına ilişkin yeterli bilgi alınamamıştır.
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Ahrens, Lerman, Kodak, Worsdell ve Keegan (2011), TYKY uygulamasını sözel
basmakalıp davranışlara ek olarak motor basmakalıp davranışlara uygulamışlardır.
Ahrens vd., (2011), Casella vd., (2011)’nde olduğu gibi verilen yönergelerin sözel ya da
motor davranış olduğuna bakmaksızın basmakalıp davranışları azalttığını bulmuşlardır.
Aynı zamana araştırmacılar sözel yönergelerin motor basmakalıp davranışları ya da
motor davranışlar içeren yönergelerin sözel basmakalıp davranışları azalttığını
belirlemişlerdir.
Schumacher ve Rapp, (2011), bu çalışmayı ev ortamında, deneysel olarak düzenlenmiş
evin bir odasında gerçekleştirmişlerdir. Araştırmaya beş ve sekiz yaşlarında OSB tanısı
almış ve sözel basmakalıp davranışlara sahip iki öğrenci katılmıştır. Araştırmaya sözel
basmakalıp davranışın sosyal işlevini etkisiz bırakmak için hiçbir etkileşimin olmaması
durumunu da eklemişlerdir. TYKY ve etkileşimin olmadığı oturumlar üç tane 10
dakikalık ardışık bölümden oluşmuş ve günde sadece bir oturum yapılmıştır. Etkileşimin
olmaması durumunda terapist öğrenciyle hiçbir etkileşimde bulunmamış ve sandalyede
oturup bir şeyler okuyup video çekiminin bitmesini beklemiştir. TYKY üç bölümden
oluşmuş, bir ve üçüncü bölümlerde etkileşimin olmadığı şartlardaki gibi yapılmış, ikinci
bölümde ise sadece TYKY uygulanmıştır. Sonuçlar sözel basmakalıp davranışların etkili
şekilde azaldığı yönündedir.
Love, Miguel, Fernand ve Labrie (2012), OSB tanısı almış ve sözel basmakalıp
davranışları olan iki öğrencide TYKY yönteminin, eşleşmiş uyaran yöntemiyle (Matched
Stimulation-MS) birlikte etkililiğini incelemişlerdir. Yapılan işlevsel davranışsal
değerlendirme sonucunda, kısmi de olsa sözel basmakalıp davranışların kaynağının
duyusal uyaran elde etme olduğu tespit edilmiştir. Iwan için sözel basmakalıp davranışlar,
işlevsel olmayan ve tekrarlayıcı ifadeler, kelimeler, sesler olarak tanımlanmıştır. Troy
için sözel basmakalıp davranışlar, işlevi olmayan ve duruma uygun olmayan
konuşmalardır. Buna nefes sesleri ve tek sesli heceler de dahildir. Iwan ve Troy için
uygun konuşma ise isteğe (nesne, dikkat veya mola) bağlı uygun ifadelerdir (örn., “ ….
istiyorum.). Araştırma modeli, dönüşümlü uygulamalar modelidir. Sonuçlar TYKY
yönteminin her iki öğrencinin sözel basmakalıp davranışlarını azalttığını ve uygun
konuşmayı da arttırdığını göstermiştir. Aynı zamanda eşleşmiş uyaran oturumlarında her
iki öğrencinin sözel basmakalıp davranışlarının azaldığı görülmüştür. TYKY ve eşleşmiş
uyaran (EU) her iki öğrenci için benzer etkiler yaratmıştır. Troy için EU ve TYKY
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uygulamalarının beraber olduğu oturumlar en az basmakalıp davranışların ortaya çıktığı
oturumlardır.
Colon, Ahearn, Clark ve Masalsky (2012), TYKY uygulamasındaki yönergelerin
basmakalıp davranışlar üzerinde aşırı düzeltmeye benzer bir ceza niteliğinde olduğunu
öne sürmüşlerdir. TYKY uygulamasını sözel edimsel davranış öğretimi (verbal operant
training) bağlamında araştırmışlardır. Daha önceki araştırma sonuçları temel alındığında,
sözel edimsel davranış öğretiminin tek başına kullanılmasının sözel basmakalıp davranışı
azaltacağını, buna TYKY uygulamasının da eklenmesiyle her iki uygulamanın tek başına
kullanılmasından daha güçlü bir etki yaratacağını düşünmüşlerdir. Araştırma sonuçları
TYKY uygulamasına sözel edimsel davranış öğretiminin de eklenmesi çalışmaya katılan
üç öğrencinin ikisinde sözel basmakalıp davranışı kabul edilebilir seviyeye indirmiştir.
Aynı zamanda bağlama uygun konuşma oranı da artış göstermiştir.
Shawler ve Miguel (2015), TYKY yönergelerini sözel ve motor olarak ayırarak sözel
basmakalıp davranışları azaltmada etkilerinin nasıl olduğunu ve bağlama uygun
konuşmayı arttırıp arttırmadığını incelemişlerdir. Beş OSB tanısı almış öğrenciyle
yaptıkları çalışma sonucunda motor ya da sözel yönergelerin sözel basmakalıp
davranışları azaltmada ve bağlama uygun konuşmayı arttırmada eşit etkiye sahip
olduğunu ortaya koymuşlardır.
Basmakalıp davranışları azaltmada kullanılan müdahale yöntemleri TYKY yöntemiyle
birlikte kullanıldığında tek başına uygulandıkları duruma göre daha etkili oldukları
görülmektedir. TYKY yöntemiyle birlikte kullanılan yöntemler arasında ayrımlı
pekiştirme (Gavidia, 2010, s. 25; Dickman, Bright, Montgomery ve Miguel, 2012, s. 189),
diğer davranışların pekiştirilmesi (Corry, 2016, s. 20; Gilbride, 2011, s. 16; Korneder,
2014, s. 21), eşleşmiş uyaran (Love vd., 2012, s. 561), uyaran kontrolü ve ayırt etme
(Scully, 2016, s. 24); ayırt etme (O'Connor, Prieto, Hoffmann, DeQuinzio ve Taylor,
2011, s. 236); Yoğunlaştırılmış Erken Davranışsal Müdahale Programı (Early Intensive
Behavioral Intervention) (Perry, 2012, s. 47), mola ve diğer davranışların
pekiştirilmesidir (Korneder, 2014, s. 11).
TYKY yöntemi sadece bireysel eğitim içinde çalışılmamış, okul ortamında (Liu-Gitz ve
Banda, 2010, s. 80; Ahrens vd., 2011, s. 97) ve ev ortamında ailelerin de uygulamacı
olarak katıldığı (Schumacher ve Rapp, 2011, s. 682) ve günlük yaşam becerilerinin de
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çalışıldığı uygulamalarla (Long, 2015, s. 64) birlikte kullanılmıştır. Martinez vd., (2016),
TYKY yöntemini doğal ortamlara uyarlamaya ve etkinlik süresini arttırmaya
çalışmışlardır.
Birçok çalışma TYKY uygulamasının davranış üzerinde zamanla etkisini kaybettiğini
öne sürmektedir (Carrol ve Kodak, 2014, s. 675; Casella vd., 2011, s. 171; Martinez ve
Betz, 2013, s. 553; Schumacher ve Rapp, 2011, s. 684); ancak genelleme çalışması
uygulamanın bir parçası haline getirildiğinde basmakalıp davranışlardaki azalma, etkisini
korumaktadır (Ahearn vd., 2007, s. 270). Başka bir çalışmada da uygulamaya uyaran
kontrolü de eklenmiş ve genelleme basamağında azalan sözel basmakalıp davranışların
etkisini sürdürdüğü belirlenmiştir (Briggson, 2014, s. 25).
TYKY yöntemi uygulandığında aynı zamanda bağlama uygun konuşmada da artma
olduğuna ilişkin bulgular bulunmaktadır (Ahearn vd., 2007, s. 269; Ahrens vd., 2011, s.
104; Cassella vd., 2011, s. 171; Colon vd., 2012, s. 117; Dickman vd., 2012, s. 191; Love
vd., 2012, s. 562; Liu-Gitz ve Banda, 2010, s. 84; Miguel vd., 2009, s. 885) ancak bağlama
uygun konuşmada artma olabilmesine karşın bazı çalışmalarda bu konuşmanın
genellenemediği belirtilmiştir (Cassella vd., 2011, s. 171).
TYKY yöntemi sadece sözel basmakalıp davranışları değil motor basmakalıp davranışları
azaltmak için de kullanılmıştır (Ahrens vd., 2011, s. 98; Cassella vd., 2011, s. 172).
TYKY yöntemiyle yapılan araştırmalarda basmakalıp davranışlarla ilgili verileri
toplarken standart olarak oturumlar boyunca öğrenci sözel basmakalıp davranış
sergilediğinde kronometre durdurulmuş ve TYKY uygulanmaya başlamıştır. TYKY
uygulanırken basmakalıp davranışların verileri toplanmamıştır. Öğrenci sözel basmakalıp
davranış göstermeye devam etse de uygulama sırasında veri kaydedilmemiştir. Sadece
TYKY uygulamasının olmadığı zamandaki yani TYKY dışındaki basmakalıp davranış
verileri toplanmıştır. Wunderlich ve Vollmer (2015) TYKY’yi sözel basmakalıp
davranışların azaltılmasında kullanırken aynı zamanda sözel basmakalıp davranış
verilerini iki farklı şekilde incelemişlerdir. Biri TYKY’nin dışında oluşan sözel
basmakalıp davranışlar diğeri ise bütün oturum boyunca oluşan sözel basmakalıp
davranışlardır. Sonuçlar TYKY’nin sözel basmakalıp davranışların azaltılmasında; sözel
basmakalıp davranışlar sadece TYKY’nin dışında değerlendirildiğinde etkili olduğu
görülmektedir.
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Saini, Uran ve Fantetti, (2015), TYKY uygulamasını farklı bir yönden analiz etmişlerdir.
Araştırmacılar uygulamanın zaman aldığını ve devam eden etkinliği sekteye uğrattığını
öne sürmektedirler. TYKY yöntemi standart olarak üç yönergenin art arda
uygulanmasından oluşur. Bu çalışmada üç yönerge tek yönergeye indirilmiş ve bu haliyle
standart uygulama ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar tek yönergeli TYKY uygulamasının
standart üç yönergeli uygulama kadar etkili olduğunu göstermektedir.
Alanyazında ülkemizde TYKY yönteminin basmakalıp davranışların azaltılmasına
yönelik etkililiğini inceleyen sınırlı sayıda araştırmaya rastlanmıştır. Toper’in (basım
aşamasında) yaptığı çalışmada TYKY yönteminin önce bir sorulu halini uygulamış ve üç
sorunun sorulduğu uygulamayla karşılaştırarak sözel basmakalıp davranışların
azaltılmasında hangi uygulamanın daha etkili olduğunu incelemiştir. Ayrıca uygulama
sırasında oyuncakların geri çekilmesinin ve çekilmemesinin sözel basmakalıp davranışlar
üzerindeki etkilerinin ne olduğunu ve tüm oturum süresince veri toplamak ile TYKY’nin
uygulandığı sürenin dışında veri toplamak arasında sözel basmakalıp davranışların
düzeyleri arasında fark olup olmadığını incelemiştir. Uygulama oturumlarına
başlanmadan önce pekiştireç değerlendirme oturumları, işlevsel davranışsal analiz
oturumları ve soru yoklama oturumları gerçekleştirilmiştir. Bir sorulu TYKY, tüm
katılımcıların sözel basmakalıp davranışlarının azaltılmasında etkili olmuştur. Üç sorulu
TYKY uygulanan katılımcıların sonuçlarıyla, bir sorulu TYKY uygulanan katılımcıların
sonuçları arasında önemli farklılık olmamıştır. En etkili yöntemin oyuncakların geri
çekildiği bir sorulu TYKY olduğu görülmüştür. Ayrıca doğrudan hedeflenmemiş olmakla
birlikte, katılımcıların bağlama uygun konuşmalarında da farklı düzeylerde artış olduğu
gözlenmiştir. Tüm oturum boyunca veri toplamakla TYKY uygulamasının dışındaki
sürede veri toplamak arasında önemli bir fark görülmemiştir. Katılımcıların uygulama
sırasında sorulan sorulara yüksek oranda yanıt verdikleri görülürken, elde edilen veriler
üç sorulu TYKY’nin daha fazla oturum süresi ve daha fazla sayıda soru sormayı
gerektirdiğini göstermiştir.
OSB tanısı almış öğrencilerde sözel basmakalıp davranışların, öğrencilerin öğrenme
süreçlerini etkilediği ve sosyal etkileşimi sekteye uğrattığı düşünülürse, sözel basmakalıp
davranışları azaltmaya yönelik müdahalelerin OSB tanısı almış öğrencilerin yaşam
kalitelerini yükseltmede önemli olduğu söylenebilir. Bu nedenle sözel basmakalıp
davranışlara en yeni müdahale biçimlerinden biri olan tepkiyi yarıda kesme ve yeniden
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yönlendirme yönteminin Türkiye’de etkililiğini inceleyen sınırlı sayıda araştırılmış
olması bu araştırmanın yapılması gereksinimi doğurduğu düşünülmektedir.
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BÖLÜM III: YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın katılımcıları, ortam, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin
tanımları, bu çalışmada kullanılan değerlendirme ve uygulama yöntemleri, verilerin
toplanması, uygulama süreci, güvenirlik analizleri, sosyal geçerlik verileri ve verilerin
analizine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

3.1. Katılımcılar
3.1.1.Çalışma Grubu
Araştırmaya OSB tanısı almış, yaşları altı ile dokuz arasında değişen üç öğrenci
katılmıştır. Öğrenciler daha önceden sözel basmakalıp davranışların azaltılmasına
yönelik bir eğitim almamışlardır. Uygulama, İstanbul ili Bakırköy ilçesinde yer alan özel
bir rehabilitasyon merkezinde gerçekleşmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin önkoşul özellikleri arasında; (a) Rehberlik Araştırma
Merkezi’nden alınmış otizm spektrum bozukluğu tanısına ilişkin rapora sahip olmaları,
(b) sözel basmakalıp davranışlara sahip olmaları ve (c) yapılacak uygulamayla ilgili daha
önceden herhangi bir eğitim almamış olmaları yer almaktadır. Öğrencilerin yukarıda
belirtilen ölçütleri karşıladıklarını belirlemek üzere, öğrencilerin Rehberlik Araştırma
Merkezi’nden alınmış otizm spektrum bozukluğu tanısına ilişkin rapora sahip olup
olmadıkları öğrencilerin kişisel dosyaları incelenerek belirlenmiştir. Daha sonra
öğrencilerin sözel basmakalıp davranışları olup olmadığı İşlevsel Davranışsal
Değerlendirme Formu (Ek-1) ve ders sırasında ABC formu (Ek-2) doldurularak
belirlenmiştir. En son olarak araştırmaya katılan öğrencilerin aileleriyle ve
öğretmenleriyle görüşülüp yapılacak uygulamayla ilgili daha önce eğitim alıp almadıkları
sorulmuştur. Belirtilen ölçütleri karşılayan öğrencilerin ailelerine araştırma hakkında
bilgi verildikten sonra, öğrencilerin araştırmaya katılmaları için yazılı izinleri alınmış ve
sözleşme imzalanmıştır (Ek-3 ve Ek-4). İzleyen bölümde öğrencilere ilişkin ayrıntılı
bilgiler yer almaktadır.
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Rüzgar, altı yaşında OSB tanısı almış erkek öğrencimizdir. Yapılan değerlendirmelerde
GOBDÖ 2 –TV aracına göre Otizm Bozukluk İndeksi 109 puandır. Bu puana göre otizm
düzeyi bakımından %75'lik dilim içerisinde yer almaktadır. Rüzgar 9:00-15:30 saatleri
arası özel bir okulun özel eğitim sınıfına devam etmektedir. Rüzgar, otizmde tipik
biçimde görülen iletişim ve sosyal sınırlıklarına sahiptir. Basit tek sözlüklerle iletişim
kurmaktadır. Rüzgar, “adın ne?” “burnun nerede?” gibi basit sorulara cevap vermekte,
“al” “ver” gibi temel yönergeleri yerine getirmektedir. Renkleri tanımakta, iki heceli
sözcükleri okumaktadır. Yemek yeme ve tuvalet becerisine sahiptir. Rüzgar, yoğun
olarak anlamsız ses, hece ve kelimeleri tekrar etmekte, gülmekte, televizyonda dinlediği
ya da çevresinde duyduğu şarkının ya da cümlenin bir bölümünü tekrar etmektedir.
Rüzgar aynı zamanda eğitim süresi boyunca ayağa kalkmakta, koşmakta ve eline bir
nesne alıp sallamaktadır. Bunun dışında herhangi bir sağlık sorunu yoktur.
Bireyselleştirilmiş öğretim planında yer alan çalışmalar içinden; cümle okuma, mıknatıslı
harflerle hece yazma, resim çizme, üç ve daha fazla kelimeden oluşan cümle kurma, harf
ve rakam çizme becerileri çalışılmıştır.
Kaya, dokuz yaşında OSB tanısı almış öğrencimizdir. Yapılan değerlendirmelerde
GOBDÖ 2 –TV aracına göre Otizm Bozukluk İndeksi 105 puandır. Bu puana göre otizm
düzeyi bakımından %65'lik dilim içerisinde yer almaktadır. Kaya, 9:00-15:30 saatleri
arası özel bir okulun özel eğitim sınıfına devam etmektedir. Kaya otizmde tipik biçimde
görülen iletişim ve sosyal sınırlılıklara sahiptir. Basit tek sözcüklerle iletişim
kurmaktadır. Kaya “ağzını göster” “adını söyle” gibi tek basamaklı yönergeleri yerine
getirmektedir. Birer birer ona kadar saymaktadır. Özbakım becerilerinden tuvalet
becerisine sahiptir. Yemeğini yardımla yemektedir. Akademik becerilerden, nesne-nesne,
resim-resim ve nesne-resim eşleme becerisine sahiptir. Kaya’nın sözel basmakalıp
davranışları; anlamsız sesler, heceler ve gülmedir. Bunun dışında herhangi bir sağlık
sorunu yoktur. Bireyselleştirilmiş öğretim planında yer alan çalışmalar içinden; gösterilen
nesne resmini adlandırma, sorulan basit sorulara cevap verme, basit resim çizme,
söylenen nesne resmini gösterme, şarkı söyleme becerileri çalışılmıştır.
Demir, yedi yaşında OSB tanısı almış erkek öğrencimizdir. Yapılan değerlendirmelerde
GOBDÖ 2 –TV aracına göre Otizm Bozukluk İndeksi 103 puandır. Bu puana göre otizm
düzeyi bakımından üst %59'luk dilim içerisinde yer almaktadır. Demir 9:00-15:30 saatleri
arası özel bir okulun özel eğitim sınıfına devam etmektedir. Demir “göster” “söyle” gibi
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tek basamaklı yönergeleri yerine getirmekte, birer ritmik saymakta, gereksinimlerini bir
ya da iki sözcükle ifade etmektedir. Tuvalet ve yemek yeme becerisine sahiptir. Demir’in
sözel basmakalıp davranışları; anlamsız sesler, tiz ani gülme ve hece tekrarlarıdır. Bunun
dışında herhangi bir sağlık sorunu yoktur. Bireyselleştirilmiş öğretim planında yer alan
çalışmalar içinden; olayı sıraya dizme ve anlatma, resim çizme, rakam ve harf çizme,
sorulan sorulara cevap verme becerileri çalışılmıştır.

3.1.2. Araştırmacı
Çalışmayı yürüten araştırmacı, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden
mezun olmuştur. Mezun olduktan hemen sonra özel bir özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezinde çalışmaya başlamış, uzmanlık alanıyla ilgili birçok eğitime katılmıştır. 2009
yılından beri özel bir okula bağlı olan rehabilitasyon merkezinde eğitim koordinatörü
olarak çalışmaktadır. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihinsel
Engelliler Öğretmenliği yüksek lisans programına başlamıştır.
3.1.3. Gözlemci
Araştırmanın güvenirlik verileri Marmara Üniversitesi 2015 yılında Zihinsel Engelliler
Öğretmenliği mezunu bir öğretmen tarafından toplanmıştır.

3.2. Ortam
Araştırma, İstanbul ilinde özel bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin bireysel
eğitim sınıfında yürütülmüştür. Bireysel sınıf 15 metre kare büyüklüğündedir. Sınıfta bir
adet malzeme dolabı, bir adet etkinlik çizelgeleri rafı, bir adet çekmeceli raf, bir adet
masa, iki adet sandalye, çeşitli oyuncaklar, materyaller, öğretime yönelik ölçekler,
kamera kayıtların yapılabilmesi için bir adet cep telefonu bulunmaktadır.

37

3.3. Araç Gereçler
Araştırmada yer alan her katılımcı için öğretim programı için hazırlanmış materyaller
dışında; işlevsel davranışsal analiz, başlama düzeyi ve uygulama oturumlarındaki verileri
toplamak amacıyla sözel basmakalıp davranışların ve bağlama uygun konuşma
verilerinin yazıldığı parçalı zaman aralığı formları (Ek-5 ve Ek-6), oturumun zamanını ve
toplam zamanı belirlemek için bir adet kronometre, görüntü kayıtlarının yapılabilmesi
için kayıt yapan, Sony marka E6603 model 7.1.1 Android sürümü olan, 23 MP bir cep
telefonu kullanılmıştır.

3.4. Bağımlı Değişken
Bu araştırmanın bağımlı değişkeni sözel basmakalıp davranışlar ve bağlama uygun
konuşma davranışıdır. Sözel basmakalıp davranışlar, ortaya çıktığı bağlama/duruma
uygun olmayan, anlamsız, tekrarlayıcı kelimeler, ifadeler, heceler, çığlıklar, gülmeler ve
sesler olarak tanımlanmıştır. Rüzgar’ın sözel basmakalıp davranışı bağlama uygun
olmayan anlamsız sesleri ve heceleri tekrar etme, öğretmenin yönergelerine bağlı
olmayan sözler söyleme (normal iletişim tonunda ve ses seviyesinde), bir materyale ya
da etkileşimde olduğu kişiye bağlı olmayan gülme, televizyonda dinlediği ya da
çevresinde duyduğu şarkının ya da cümlenin bir bölümünü tekrar etme olarak
tanımlanmıştır. Kaya’nın sözel basmakalıp davranışları; bağlama uygun olmayan
anlamsız sesler ve heceler, bir materyale ya da etkileşimde olduğu kişiye bağlı olmayan
gülme olarak tanımlanmıştır. Demir’in sözel basmakalıp davranışları; bağlama uygun
olmayan anlamsız sesler, tiz ani gülme, hece tekrarları olarak tanımlanmıştır. Sözel
basmakalıp davranış tanımında yer almayan davranışlar ağlama, çığlık atma, normal
iletişim seviyesinden yüksek sesle konuşma, bir şakaya ya da gıdıklamaya karşılık
kahkaha atma, oyunla alakalı sesler çıkartma (kediyle oynar gibi miyav, arabaları
çarpıştırır gibi gümm), ses çıkmayacak şekilde gülümseme, öğretmenin yönergelerine
yanlış tepkiler verme (motor bir tepkiye bağlı olarak yanlış motor tepkiler veya sözel
tepkilere bağlı olarak yanlış sözel tepkiler verme) ve öğretmenin dikkatini çekmek için
kelime ya da ifade tekrarlamaları yer almaktadır (MacDonald vd., 2006, s. 675).
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Bağlama uygun konuşma ise öğrencinin gerçekleştirilen etkinliklere uygun sözel ifadeler
ve sorulan sorulara ipucusuz verdiği doğru cevaplar olarak tanımlanmıştır. Buna örnek
olarak etkinliklere uygun taleplerde bulunması, selamlaşması, istediği nesneleri sözel
olarak ifade etmesi ve ‘bitti’, ‘… istiyorum’ gibi ifadelerdir.

3.5. Bağımsız Değişken
Bu araştırmanın bağımsız değişkeni TYKY yöntemidir. TYKY yönteminin ilk kez
Ahearn vd., (2007) tarafından klinik ortamlarda, işlevi duyusal uyaran elde etme olan
sözel basmakalıp davranışların azaltılmasında etkili bir biçimde kullanıldığı
görülmektedir ve bu yöntem günümüzde bilimsel dayanaklı uygulama olarak kabul
edilmektedir (Odom, Collet-Klingenberg, Rogers ve Hatton, 2010, s. 278).

3.6. Verilerin Toplaması
Araştırmada etkililik verileri, güvenirlik verileri ve sosyal geçerlik verileri toplanmıştır.
Bu bölümde sırasıyla etkililik, güvenirlik ve sosyal geçerlilik bulgularının nasıl
toplandığına ilişkin bilgiler yer almaktadır.
3.6.1. Etkililik Verilerinin Toplanması
Araştırmada TYKY yönteminin sözel basmakalıp davranışları azaltmasına ve bağlama
uygun konuşma davranışlarını artırmasına yönelik etkililik verileri toplanmıştır. Bu
veriler parçalı zaman aralığı kaydı tekniği kullanılarak toplanmıştır.
Bu çalışmadaki öğrencilerin sözel basmakalıp davranışlarına ve bağlama uygun
konuşmaya ilişkin veriler çalışmanın her evresinde yer alan oturumların videoyla
kaydedilmesiyle elde edilmiştir. Daha sonra araştırmacı videoları izleyerek sözel
basmakalıp davranışlar ve bağlama uygun konuşmayla ilgili verileri zaman aralığı kaydı
formuna kaydetmiştir. Bu veri toplama sürecinde, beş dakikalık gözlem süresi 10
saniyelik gözlem aralıklarına bölünmüş (toplam 30 gözlem aralığı) ve bu gözlem
aralıklarının herhangi birinde sözel basmakalıp gerçekleştiğinde, davranış artı olarak
işaretlenmiştir. Gözlem aralığında davranış gerçekleşmezse eksi olarak işaretlenmiştir.
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Davranışın gözlemlendiği gözlem aralığı yüzdesi, davranışın toplam gözlem sayısının,
toplam gözlem aralığına bölünüp 100 ile çarpılmasıyla belirlenmektedir. Daha sonra
davranışın gerçekleştiği gözlem aralığı yüzdesi grafiğe işaretlenmiştir.
3.6.2. Güvenirlik Verilerinin Toplanması
Bu araştırmada gözlemciler arası güvenirlik ve uygulama güvenirliği verileri
toplanmıştır. Güvenirlik verileri; araştırmacı ile aynı kurumda görev yapan zihinsel
engelliler öğretmenliği lisans programından mezun bir öğretmen tarafından yapılmıştır.
Güvenirlik verileri video kayıt yapan bir cep telefonu ile kaydedilen görüntülerin tüm
oturumlarının %30’undan alınmıştır.
3.6.2.1. Gözlemciler Arası Güvenirlik Verilerinin Toplanması
Gözlemciler arası güvenirlik, araştırmanın her evresinde bağımsız iki gözlemci tarafından
yansız olarak seçilmiş oturumlarda, hedef davranışa (bağımlı değişkene) ilişkin veri
toplanması sağlanarak hesaplanır (Erbaş, 2012, s.112). Bu çalışmanın başlama düzeyi
evresi, uygulama evresi ve izleme evresinde gözlemciler arası güvenlik verileri gözlemci
tarafından araştırmanın her evresinde yer alan ve yansız atamayla belirlenen oturumların
%30’undan toplanmıştır. Gözlemci oturumları izlemeden önce gözlemciye kullanılan
veri toplama tekniğine ilişkin kullanılan veri toplama tekniğine ilişkin gözlemci
bilgilendirme formu (Ek-7) okutulup sormak istedikleri cevaplanmış ve formları nasıl
dolduracağını kısaca anlatması istenmiştir. Belirlenen oturumların video kayıtları
gözlemci ve araştırmacı tarafından izlenerek sözel basmakalıp davranışlar ve bağlama
uygun konuşma için hazırlanan parçalı zaman aralığı kayıt formuna (Ek-5 ve Ek-6)
işaretlenmiştir. Daha sonra araştırmacının ve gözlemcinin doldurduğu sözel basmakalıp
davranışlar ve bağlama uygun konuşma için hazırlanan parçalı zaman aralığı kayıt formu
incelenmiş ve gözlemciler arası güvenirlik; ‘görüş birliği/(görüş birliği+görüş ayrılığı)
x100’ formülü kullanılarak hesaplanmıştır.
Araştırmadan elde edilen gözlemciler arası güvenirlik verileri her bir katılımcı için bu
çalışmanın her iki evresinde yer alan her bir aşamaya ilişkin ayrı ayrı Tablo 3.1 ve 3.2’de
verilmiştir.
Tablo 3.1. İşlevsel Analiz Test Oturumlarına İlişkin Gözlemciler Arası Güvenirlik Bulguları
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Oturumlar

Rüzgar

Kaya

Sözel

Sözel

Basmakalıp

Davranış

Duyusal

uyaran elde

etme % 97

Demir
Basmakalıp

Sözel

Basmakalıp

Davranış

Davranış

% 100

%97

%97

%95

oturumu
Nesne ya da etkinlik elde etme % 95
oturumu
İlgi elde etme oturumu

%97

%96

%97

Etkinlikten kaçma oturumu

%95

%97

%96

Tablo 3.2. Başlama Düzeyi, Uygulama ve İzleme Oturumlarına İlişkin Gözlemciler Arası
Güvenirlik Bulguları
Evreler

Başlama

Rüzgar

Düzeyi

Kaya

Demir

Sözel

Bağlama

Sözel

Bağlama

Sözel

Bağlama

Basmakalıp

Uygun

Basmakalıp

Uygun

Basmakalıp

Uygun

Davranış

Konuşma

Davranış

Konuşma

Davranış

Konuşma

%90

%90

%88

%95

%86

%90

%86

%81

%84

%90

%86

%90

%88

%97

%86

%96

%91

%98

%95

%100

%91

%90

%96

%88

%93

%94

%94

%91

%91

%95

Evresi (A1)
Tepkiyi

Yarıda

Kesme ve Yeniden
Yönlendirme
Yönteminin
Uygulandığı evre
(B1)
Başlama

Düzeyi

Evresi (A2)
Tepkiyi

Yarıda

Kesme ve Yeniden
Yönlendirme
Yönteminin
Uygulandığı evre
(B2)
İzleme Evresi
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3.6.2.2. Uygulama Güvenirliği Verilerinin Toplanması
Uygulama güvenirliğinde, uygulamaya ilişkin tüm değişkenlerin uygulama planında
hedeflendiği/yazıldığı gibi uygulanıp uygulanmadığı değerlendirilmektedir (Erbaş, 2012,
s.125). Bu araştırmada öğrencilerin sözel basmakalıp davranışları azaltmada kullanılan
TYKY yönteminin araştırmacı tarafından güvenilir biçimde uygulanıp uygulanmadığını
belirlemek üzere uygulama güvenirliği verileri toplanmıştır.
Uygulama güvenirliği verilerini toplamak için uygulamaya ilişkin oturumların video
kayıtlarının %30’u yansız atama yoluyla seçilmiştir. Uygulama güvenirliği verilerini
toplamada gözlemciye rehberlik etmesi amacıyla araştırmanın birinci aşaması olan
işlevsel analiz oturumlarını izlemeden önce işlevsel analiz oturumları uygulama
güvenirliği veri toplama formunu (Ek-8) nasıl dolduracağına dair işlevsel analiz
oturumlarına ilişkin gözlemci bilgilendirme formu (Ek-9) okutulmuş, sorusu varsa
sorması ve kısaca ne yapması gerektiğini anlatması istenmiştir. Araştırmanın ikinci
aşaması olan tepkiyi yarıda kesme ve yeniden yönlendirme yöntemiyle ilgili uygulama
oturumlarını izlemeden önce tepkiyi yarıda kesme ve yeniden yönlendirme uygulama
güvenirliği veri toplama formunu (Ek-10) nasıl dolduracağına ilişkin tepkiyi yarıda kesme
ve yeniden yönlendirme oturumlarına ilişkin gözlemci bilgilendirme formu (Ek-11)
okutulmuş sorusu varsa sorması ve kısaca ne yapması gerektiğini anlatması istenmiştir.
Uygulama güvenirliği verileri, işlevsel analiz oturumları uygulama güvenirliği veri
toplama formu (Ek-8), başlama düzeyi ve izleme oturumlarında uygulama güvenirliği
veri formu (Ek-12) ve tepkiyi yarıda kesme ve yeniden yönlendirme uygulama
güvenirliği veri toplama formu (Ek-10) kullanılarak toplanmıştır. Gözlemci videoları
izlerken, araştırmanın veri toplama formunda yer alan basamaklardan hangilerini
gerçekleştirip gerçekleştirmediğini forma işaretlemiştir. Daha sonra toplanan veriler
‘gözlenen uygulamacı davranışı/planlanan uygulamacı davranışı x 100’ formülü
kullanılarak uygulama güvenirliği katsayıları hesaplanmıştır.
Bu araştırmanın ilk evresinde yer alan dört test oturumunda ve ikinci evresinde yer alan
başlama düzeyi (A1), uygulama (B1), başlama düzeyi (A2) ve uygulama (B2) oturumları
ve izleme oturumlarından elde edilen uygulama güvenirliği verileri, her bir katılımcı için
ayrı ayrı verilmiştir.
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Tablo 3.3. İşlevsel Analiz Test Oturumlarına İlişkin Uygulama Güvenirliği Verilerinin
Ortalamaları
Rüzgar

Duyusal uyaran elde %100

Kaya

Demir

%100

%100

%100

%100

etme %100

%100

%100

kaçma %100

%100

%100

etme oturumu
Nesne ya da etkinlik %100
elde etme oturumu
İlgi

elde

oturumu
Etkinlikten
oturumu
Tablo 3.4. Başlama Düzeyi ve Uygulama Oturumlarına İlişkin Uygulama Güvenirliği Verilerinin
Ortalamaları

Başlama Düzeyi Evresi

Rüzgar

Kaya

Demir

%95

%93

%95

%88

%100

%94

%95

%94

%100

%96

%92

(A1)
Tepkiyi Yarıda Kesme ve

%88

Yönlendirme Yönteminin
Uygulandığı evre (B1)
Başlama Düzeyi Evresi
(A2)
Tepkiyi Yarıda Kesme ve
Yönlendirme Yönteminin
Uygulandığı evre (B2)

3.6.3. Sosyal Geçerlik Verilerinin Toplanması
Sosyal geçerlik, ilişkili kişilerin bir uygulamanın önemine, etkililiğine, uygunluğuna
ve/veya yaratmış olduğu hoşnutluk düzeyine ilişkin yaptıkları değerlendirmedir (Kurt,
2012, s. 398). Bir çalışmanın sosyal geçerliğini belirlerken dikkate alınması gerektiği
belirlenen a) çalışma amaçlarının önemli olması, b) çalışmada kullanılan yöntemlerin
kabul edilebilirliği ve c) elde edilen sonuçların çalışmanın katılımcıları ve çevresindeki
kişiler açısından önemi, sosyal geçerlik konusunda dikkat edilmesi gereken unsurlardır.
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Bu çalışmada uygulanan yönteminin etkililiğini belirlemeye yönelik olarak sosyal
geçerliğe ilişkin veri toplamak amacıyla katılımcıların öğretmenlerinin ve ailelerinin
görüşleri alınmıştır. Öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla ‘Öğretmen Görüşlerine
Yönelik Sosyal Geçerlik Formu’ (Ek-13) ve ailelerin görüşlerini belirlemek için ‘Aile
Görüşlerine Yönelik Sosyal Geçerlik Formu’ (Ek-14) kullanılmıştır.

3.7.Veri Toplama Araçları
Araştırma kapsamında; sözel basmakalıp davranış ve bağlama uygun konuşma verilerini
toplamak için on saniyelik parçalı zaman aralığı formu (Ek-5 ve Ek-6) kullanılmıştır.
Parçalı zaman aralığı kaydı formunda, gözlenen, gözleyen, tarih, gözlem zamanı, durum,
gözlem süresi, hedef davranış tanımı ve on saniyelik zaman aralıklarından oluşan tablo
yer almaktadır. (Tekin- İftar, 2012, s. 81). Bu veri toplama sürecinde, 5 dakikalık gözlem
süresi 10 saniyelik gözlem aralıklarına bölünmüş (toplam 30 gözlem aralığı) ve bu
gözlem aralıklarının herhangi birinde sözel basmakalıp gerçekleştiğinde, davranış artı
olarak işaretlenmiştir. Gözlem aralığında davranış gerçekleşmezse eksi olarak
işaretlenmiştir. Davranışın gözlemlendiği gözlem aralığı yüzdesi, davranışın toplam
gözlem

sayısının,

toplam

gözlem

aralığına

bölünüp

100

ile

çarpılmasıyla

belirlenmektedir. Daha sonra davranışın gerçekleştiği gözlem aralığı yüzdesi grafiğe
işaretlenmiştir.
Katılımcıların sözel basmakalıp davranışının işlevini belirlemeye yönelik işlevsel analiz
öğretmen görüşme formu (Ek-1) kullanılmıştır. İşlevsel analiz öğretmen görüşme formu
Prof. Dr. Dilek Erbaş tarafından çeşitli formların incelenmesi ve uyarlanması sonucunda
oluşturulmuştur. İşlevsel analiz görüşme formu, problem davranışı etkileyen değişkenleri
belirlemek amacıyla sekiz alandan oluşmuştur: (1) kimlik bilgileri, (2) problem davranışa
ilişkin bilgiler, (3) problem davranışın ortaya çıkmasına neden olan çevresel faktörler, (4)
problem davranışların meydana gelme ve gelmeme olasılığını etkileyen davranış öncesi
olaylar, (5) problem davranışları sürdüren olaylar, (6) çocuğun sahip olduğu iletişim
biçimleri, (7) çocuğun tercih ettiği durumlar ve nesneler ve (8) her bir davranış için
davranış öncesi ve sonrası olayları belirlemede kullanılan özet ifadelerdir.
Sosyal geçerlik verilerini toplamak için öğretmenlere öğretmen görüşlerine yönelik
sosyal geçerlik formu (Ek-13) ve ailelere ise aile görüşlerine yönelik sosyal geçerlik
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formu (Ek-14) kullanılmıştır. Sosyal geçerlik formu toplam beş sorudan oluşmaktadır.
Formda yer alan sorular sözel basmakalıp davranışın azalıp azalmadığı ve bağlama uygun
konuşma davranışının artıp atmadığıyla ilgili bilgi almaya yöneliktir. Diğer sorular ise
sözel basmakalıp davranışın azalmasının önemi hakkında sorulardır. Son soru ise TYKY
yöntemini kullanmak isteyip istemedikleriyle ilgilidir.
İşlevsel analiz sürecinin uygulama güvenirliği için işlevsel analiz oturumları uygulama
güvenirliği veri toplama formu (Ek-8) kullanılmıştır. Öğrenciler için hazırlanmış dört
farklı durumda (duyusal uyaran elde etme, nesne ya da etkinlik elde etme, ilgi elde etme
ve etkinlikten kaçma) gözlemcinin nelere bakacağı kısaca özetlenmiştir.
Başlama düzeyi ve tepkiyi yarıda kesme ve yeniden yönlendirme yönteminin uygulama
güvenirliği için başlama düzeyi uygulama güvenirliği veri formunda (Ek-12)
uygulamacının oturum boyunca yapması gereken davranışlar, TYKY uygulama
güvenirliği veri formunda (Ek-10) da TYKY boyunca izlemesi gereken davranışlar
sırayla belirtilmiştir.

3.8. Araştırmanın Modeli
OSB tanılı öğrencilere sözel basmakalıp davranışların azaltılmasına yönelik kullanılan
TYKY yönteminin etkililiğinin değerlendirildiği bu çalışma pilot çalışma, ön çalışma ve
ana çalışma olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. İzleyen bölümlerde bu çalışmalara
ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.
3.8.1. Pilot Çalışma
Bu araştırmanın pilot çalışması, 17 yaşında OSB tanısı almış bir erkek öğrenciyle özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezinin bireysel sınıfında gerçekleştirilmiştir. Öğrenciye
öncelikle sözel basmakalıp davranışı ve bu davranışı etkileyen uyaranları belirlemeye
yönelik ABC Formu (Ek-2) ve İşlevsel Davranışsal Değerlendirme Görüşme Formu (Ek1) doldurulmuştur. Daha sonra sözel basmakalıp davranışın işlevini belirlemek için tek
denekli araştırma modellerinden dönüşümlü uygulamalar modeli kullanılarak dört farklı
durumla (duyusal uyaran elde etme, nesne ya da etkinlik elde etme, ilgi elde etme ve
etkinlikten kaçma) karşı karşıya bırakılmıştır. İşlevsel analiz sonuçlarına göre sözel
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basmakalıp davranışların işlevi duyusal uyaran elde etme olarak tespit edilmiştir.
TYKY’de kullanılacak sözel ve motor yönergeler belirlenmiştir. Başlama düzeyinde
normal bir okul gününde öğrenci ile nasıl zaman geçiriyorsa aynı şekilde davranılmıştır.
Uygulama evresinde TYKY süreci uygulanmış ve sözel basmakalıp davranışların
başlama düzeyi evresine göre azalıp azalmadığına bakılmıştır. Haftanın her günü beşer
dakikalık oturumlar gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen pilot çalışma, araştırma
öncesinde yapılacak hazırlıkların ve uygulama sırasındaki sürecin açık ve ayrıntılı olarak
belirlenmesi açısından faydalı olmuştur.

3.8.2. Ön Çalışma
Uygulama oturumlarına başlamadan önce bazı ön değerlendirme oturumları
gerçekleştirilmiştir. Bu ön değerlendirme oturumları arasında pekiştireç değerlendirme
oturumları ve yönerge yoklama oturumları yer almaktadır.
3.8.2.1 Pekiştireç Değerlendirme Oturumları
Bu oturumlarda uygulama sırasında ve işlevsel davranışsal analiz oturumları sırasında
kullanmak üzere katılımcıların orta ve yüksek düzeyde tercih ettikleri oyuncakların ve
etkinliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, öğrencilere oturumlarda vermek
üzere kullanılacak pekiştireçleri belirleyebilmek amacıyla Pekiştireç Listesi (Ek- 15)
hazırlanarak ailelerinden en çok tercih ettikleri pekiştireçleri belirlemeleri istenmiştir. Bu
bilgiler doğrultusunda, öğrencilerin en çok tercih ettikleri pekiştireçler pekiştireç tercih
değerlendirmesi yapılarak belirlenmiştir. Öğrencilerin en çok tercih ettikleri pekiştireçleri
belirleyebilmek amacıyla “Pekiştireç Tercih Oranı Formu” kullanılmıştır (Ek-16).
Değerlendirme oturumlarında öğrencinin önüne iki farklı pekiştireç konulmuş ve tercih
ettiğini alması istenmiştir. Öğrencilerin tercih ettiği pekiştireçler form üzerine
işaretlenmiştir. Her bir katılımcı için yüksek düzeyde tercih ettikleri pekiştireçler
uygulama oturumlarında kullanılmak üzere belirlenmiştir.
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3.8.2.2. Yönerge Belirleme Oturumları
Bu oturumlarda uygulama sırasında öğrencilere sunulacak olan ve en az %90 doğruluk
düzeyinde yerine getirebildikleri yönergelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
yönergeler; öğrencilerin sorulduğunda her defasında doğru yaptığı davranışları
içermektedir. Bu yönergeler belirlenirken tek basamaklı yönergelerden oluşmasına dikkat
edilmiştir. Bir hafta boyunca yönergeler birçok öğretmen tarafından öğrencilere
yöneltilmiş ve her öğretmen tarafından sunulduğunda on denemenin dokuzunda
gerçekleştirilen yönergelerden oluşturulmuştur. Rüzgar için oluşturulan yönergeler
arasında “Nasılsın?” “Annenin adı ne?”, “Senin adın ne?”, “Kaç yaşındasın?”, “Alkış
yap.”, “Ne istiyorsun?”, “Bu ne?” (Nesne gösterilerek), söyle “Bir”, “Babanın adı ne?”
yer almaktadır. Kaya için oluşturulan yönergeler arasında söyle “Anne”, “Öpücük ver”,
“Çak yap.”, “Nasılsın?”, “Kollarını bağla” “Ceee yap”, “Birer birer say”, “Alkış yap”,
“Kulağını göster” ve “Burnunu göster” yer almaktadır. Demir için oluşturulan yönergeler
arasında “Gözünü göster”, “Ayağa kalk”, “Annenin adı ne?”, “Nasılsın?”, “Ellerini
göster”, “Bu ne?” söyle “1”,“Adın ne”?, “Alkış yap” ve “Ne istiyorsun?” yer almaktadır.
3.8.2.3. Ana Çalışma
Bu araştırmanın ana çalışması iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde öğrencilerin sözel
basmakalıp davranışlarının işlevinin belirlendiği işlevsel davranışsal analiz süreci yer
almaktadır. İkinci bölümde ise sözel basmakalıp davranışların azaltılması ve bağlama
uygun konuşma davranışlarını artırma amacıyla kullanılan TYKY yönteminin etkililiği
belirlenmiştir.
3.8.2.4. İşlevsel Davranışsal Analiz
İşlevsel davranışsal analiz süreci iki bölümden oluşmuştur. Bunlar; işlevsel davranışsal
değerlendirme ve işlevsel davranışsal analizdir. İşlevsel davranışsal değerlendirme
aşamasında katılımcıların sözel basmakalıp davranışlarını değerlendirmek amacı için
İşlevsel Davranışsal Değerlendirme Görüşme Formu (Ek-1) kullanılmıştır. Daha sonra
öğrencinin sınıfında sözel basmakalıp davranışların nasıl ortaya çıktığı ve hangi
uyaranlardan etkilendiğini belirlemek üzere doğrudan gözlemler gerçekleştirilerek ABC
gözlem formu doldurulmuştur (Ek- 2). Elde edilen bilgilere dayalı olarak sözel

47

basmakalıp davranışların tanımı yapılmış ve sözel basmakalıp davranışları etkileyen
değişkenlere ilişkin bilgiler elde edilmiş ve öğrencilerin sözel basmakalıp davranışlarının
nedenlerine ilişkin hipotezler geliştirilmiştir.
İşlevsel davranışsal analiz sürecindeyse öğrencilerin sözel basmakalıp davranışlarının
nedenlerine ilişkin geliştirilen hipotezleri sınamak için tek denekli araştırma
modellerinden dönüşümlü uygulamalar modeli kullanılmıştır. İzleyen bölümde
dönüşümlü uygulamalar modeline ilişkin ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.
3.8.3. Dönüşümlü Uygulamalar Modeli
Katılımcıların sözel basmakalıp davranışlarının işlevlerini belirlemek üzere işlevsel
davranışsal analiz sürecinde tek denekli araştırma modellerinden dönüşümlü uygulamalar
modeli kullanılmıştır. Dönüşümlü uygulamalar modeli, iki ya da daha fazla bağımsız
değişkenin bir bağımlı değişken üzerindeki etkilerinin incelendiği karşılaştırmalı tek
denekli araştırma modelidir. Modelde karşılaştırma yapabilmek amacıyla uygulama
evresinde iki ya da daha fazla bağımsız değişken eş zamanlı olarak uygulanır ve ardından
karşılaştırma yapılır (Tekin- İftar, 2012, s. 313).
Bu araştırmada dönüşümlü uygulamalar modeli kullanılarak katılımcıların sözel
basmakalıp davranışlarının işlevlerini belirlemek için, farklı çevresel düzenlemelerin
yapıldığı duyusal uyaran elde etme, nesne ya da etkinlik elde etme, ilgi elde etme ve
etkinlikten kaçma olmak üzere dört farklı test durumu oluşturulmuştur (Erbaş, 2005, s.
62). İzleyen paragraflarda bu test oturumlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Duyusal uyaran elde etme durumunda; öğrencilerin, yalnız ve tüm etkinliklerden/
materyallerden uzak bir ortamda, sözel basmakalıp davranışları ne sıklıkta ve ne kadar
süreyle gösterdiği belirlenmiştir. Bu durumda öğrenci, açık kapıdan öğrenciye
görünmeden gözlemlenmiştir.
Nesne ya da etkinlik elde etme durumunda; istenilen nesnenin ya da etkinliğin yer
aldığı durumlar yaratılmıştır. Pekiştireç belirleme oturumlarında belirlenen öğrencinin
sevdiği etkinlik ve nesneler bu test durumunda kullanılmıştır. Öğrencinin kısa süreyle
(20-30 sn.) istediği nesneyle ya da etkinlikle oynamasına izin verilerek daha sonra istediği
nesne öğrenciden alınarak öğrencinin görebileceği ancak ulaşamayacağı yere
konulmuştur. Öğrenci sözel basmakalıp davranışı gösterdiğinde ise otuz saniye kadar
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istediği nesne ile oynamasına izin verilmiştir. Öğrenci tarafından yapılan diğer tüm
davranışlar görmezden gelinmiştir.
İlgi elde etme durumunda; çeşitli oyuncaklar olan bir odada öğrenci, oyuncaklara
yönlendirilip odanın diğer köşesine geçilerek öğrenci ile ilgilenilmemiştir. Öğrenci sözel
basmakalıp davranış gösterdiğinde öğrenciye yaklaşıp ‘yapma’ ‘şşşş’ gibi onaylamama
ifadeleri kullanılmış ve öğrencinin yaptığı diğer tüm davranışlar görmezden gelinmiştir.
Etkinlikten kaçma durumunda; öğrenciye zor ya da istenmeyen bir görev ya da etkinlik
verilmiştir. Beceri yönergesi sunulduğunda öğrencinin tepki göstermesi için 5 sn
beklenmiştir. Tepki göstermezse model olunmuş ve öğrenci 5 sn içinde yine tepki
göstermezse fiziksel yardımla etkinlik tamamlatılmıştır. Öğrenci bu süreçte sözel
basmakalıp davranış gösterirse etkinlik hemen kaldırılmış ve 15 saniye öğrenciyle
ilgilenilmemiştir. 15 saniyede etkinlik tekrar hazırlanıp beceri yönergesinin sunulmasıyla
sürece tekrar başlanılmıştır.
Bu evrede yer alan test durumlarının sırası kura çekilerek belirlenmiş, herhangi bir test
durumunun art arda gelmemesine ve durumlar arasında en az bir saat süre geçmesine
dikkat edilmiştir. Ayrıca her bir test oturumu öğrencilerin her birine eşit sayıda
uygulanarak oturumların dengeli dağılımı sağlanmıştır. Bu çalışmada dönüşümlü
uygulamalar deseninin deneysel kontrolü, uygulanan her bir test oturumunun
katılımcıların sözel basmakalıp davranış düzeylerindeki etkisi ve bu etkinin tutarlı olarak
gözlenmesiyle sağlanmaktadır.
Bu çalışmanın ikinci bölümde ise, sözel basmakalıp davranışların azaltılması ve bağlama
uygun konuşma davranışını artırmaya yönelik uygulanan TYKY yönteminin etkililiği,
eşit zaman aralıklı model olarak da bilinen A-B-A-B Modeli kullanılarak
değerlendirilmiştir. İzleyen paragrafta ABAB modeline ilişkin ayrıntılı bilgiler yer
almaktadır.
3.8.4. ABAB Modeli
OSB tanısı almış öğrencilerin sözel basmakalıp davranışların azaltılması amacıyla TYKY
yönteminin etkililiğinin araştırıldığı bu araştırmada tek denekli araştırma modellerinden
A-B-A-B Modeli kullanılmıştır. Bu model bağımlı değişken ile bağımsız değişken
arasındaki işlevsel ilişkiyi güçlü kuran modellerden biridir ve farklı evrelerde yinelenen
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ölçümlerin alınmasıyla diğer değişkenlerin etkisini en aza indiren modeldir (Tekin-İftar,
2012, s. 168). A-B-A-B Modeli, birinci başlama düzeyi evresi (A1 evresi), birinci
uygulama evresi (B1 evresi), ikinci başlama düzeyi evresi (A2 evresi) ve ikinci uygulama
düzeyi evresi (B2 evresi) olmak üzere dört evreden oluşmaktadır (Tekin- İftar, 2012, s.
168). ABAB modelinde deneysel kontrol, bağımsız değiş ken uygulanmasıyla bağımlı
değiş kende bir değiş iklik olması ve bağımsız değiş kenin uygulanmadığı durumlarda elde
edilen veriler baş lama düzeyi verilerine benzemesi ve ikinci kez bağımsız değiş kenin
uygulanması ile bağımlı değiş kende istendik değiş ikliğin tekrar elde edilmesiyle sağlanır
(Tekin-İftar, 2012, s. 175).
Araş tırmanın iç geçerliliğini tehdit edebileceği düş ünülen bazı etmenler aş ağıda
özetlenen ş ekilde kontrol altına alınmaya çalış ılacaktır.
A.

Dış etmenler: Katılımcıların araş tırma süresince, basmaklalıp davranışların
azaltılmasına ya da TYKY uygulamasına yönelik herhangi bir öğretim
yapılmamasına yönelik olarak ailenin ve öğretmenin bilgilendirilmesi yapılmıştır.

B.

Olgunlaş ma: Haftanın beş günü ve günde en az üç oturum çalış ılarak ve
araş tırmanın kısa sürede tamamlanmasına çaba gösterilerek bu etmen kontrol
altına alınmaya çalış ılmıştır.

C.

Ölçme: Bu etmeni kontrol altına almak üzere, araş tırma süresince gerçekleş tirilen
oturumların %30’ unda gözlemciler arası güvenirlik verisi toplanmıştır.

D.

Uygulama güvenirliği: Bu etmeni kontrol altına almak için araş tırma süresince
gerçekleş tirilen oturumların %30’unda uygulama güvenirliği verisi toplanmıştır.

E.

Denek yitimi: Katılımcı yitimini önlemek için dört denekle çalış maya
baş lanmıştır.

3.9. Deney Süreci
Otizmli çocukların TYKY uygulamasının sözel basmaklıp davranışların azaltılmasına
bağlama uygun konuşma davranışlarının artırılmasına etkisinin incelendiği bu çalışmanın
deney süreci başlama düzeyi (A1 ve A2), uygulama evresi (B1 ve B2) ve izleme
evrelerinden oluşmaktadır. TYKY yönteminin (Bağımsız Değişken) etkililiğinin
incelendiği bu araştırmada, birinci başlama düzeyi evresinde sözel basmakalıp
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davranışlara ilişkin kararlı veri elde edilene kadar gözlem yapılıp veri toplanmıştır.
Birinci uygulama evresinde TYKY uygulanmış ve sözel basmakalıp davranışlar (Bağımlı
Değişken) için belirlenen ölçüt karşılanıncaya kadar uygulama devam etmiştir. Ölçüt
karşılandıktan sonra uygulama sonlandırılmış ve ikinci başlama düzeyi evresine
dönülmüştür. İkinci başlama düzeyi evresindeki verilerle birinci uygulama düzeyindeki
veriler karşılaştırılmış ve bu iki evrede sözel basmakalıp davranışların düzey, miktar,
şiddet ve/veya yüzdesindeki artma ve azalma değerlendirilmiştir. Birinci ve ikinci
başlama düzeyi evrelerindeki veriler karşılaştırılıp bu evrelerle sözel basmakalıp
davranışların düzey, miktar, şiddet ve/veya yüzdesi karşılaştırılmıştır. İkinci uygulama
düzeyi evresinde TYKY uygulanmış ve sözel basmakalıp davranışların için belirlenen
ölçüt karşılanıncaya kadar uygulamaya devam edilmiştir. Birinci ve ikinci uygulama
evrelerindeki veriler karşılaştırılıp bu evrelerdeki sözel basmakalıp davranışların düzey,
miktar, şiddet ve/veya yüzdesi karşılaştırılmıştır. TYKY ile sözel basmakalıp
davranışların azalıp azalmadığıyla ilgili işlevsel ilişkiye bakılmıştır.
Başlama düzeyi evresi, uygulama evresi ve izleme evresi her saat başı olmak üzere gün
boyunca gerçekleştirilmiştir (9:00-15:00). Bu zaman dilimine ilk oturum 9:00 ve 9:30
arasında, yer alan özbakım çalışması zamanı, öğle yemeği zamanı (12:00-13:00) ve
ikindi kahvaltısı zamanı (15:00-15:30) dâhil edilmemiştir. Her bir oturum beş dakika
sürmüş ve cep telefonu kamerası belirli bir yere sabitlenerek kaydedilmiştir.
Aşağıda bu evrelere ilişkin bilgiler yer almaktadır.
3.9.1.Başlama Düzeyi Evresi
Araştırmada uygulama oturumlarına başlamadan önce her bir öğrenciden sözel
basmakalıp davranışlar ve bağlama uygun konuşma davranışları için kararlı veri elde
edene kadar başlama düzeyi verisi (A1) alınmıştır.
Başlama düzeyi oturumlarında uygulamacı her öğrenciyle günlük öğretim planına uygun
şekilde çalışmıştır. Öğrenciler sözel basmakalıp davranışlar gösterirlerse davranış
değiştirme planında belirtildiği gibi öğrenciye “sessiz olmasını söylemiş” ya da öğrenciyi
görmezden gelmiştir. Öğrenciler bağlama uygun konuşma davranışı gösterdiklerinde de
sözel olarak pekiştirilmişlerdir.
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Başlama düzeyinde kararlı veri elde edildikten sonra uygulama evresine geçilmiştir (B1).
Ayrıca birinci uygulama evresinde belirlenen ölçüt karşılandıktan sonra da yukarıda
belirtilen süreç kullanılarak ikinci başlama düzeyinde de kararlı veri elde edilene kadar
veri toplanmıştır.
3.9.2. TYKY Uygulama Evresi
TYKY uygulama oturumları haftanın beş günü rehabilitasyon merkezinde bulunan
bireysel eğitim sınıfında gerçekleştirilmiştir. Her bir oturum videoya kaydedilmiştir.
Uygulamacı oturum öncesinde öğrencinin öğretim planında kullanılacak araç gereci,
pekiştireç malzemelerini, kronometreyi ve kayıt için kullanılan cep telefonunu
hazırlamıştır. Her öğrenci ile öğretim programlarına uygun olarak çalışılmış, bu sırada
öğrenciler sözel basmakalıp davranış sergilediğinde uygulamacı kronometreyi
durdurmuş, öğrencinin ismini söyleyerek kendisi ile göz teması kurmasını sağlamış ve
öğrenci sözel basmakalıp davranış sergilemeden art arda üç sözel ya da motor davranışı
içeren yönergeyi tamamlayana kadar yönergeleri yapmasını desteklemiştir. Öğrenciler art
arda üç yönergeyi sözel basmakalıp davranış olmadan tamamladıklarında, uygulamacı
“Çalışmaya devam edelim.” demiş, kronometreyi başlatmış ve kronometre beş dakikayı
doldurana kadar aynı şekilde çalışmaya devam etmiştir. Öğrenciler bağlama uygun
konuşma davranışı gösterdiklerinde de sözel olarak sürekli pekiştirilmişledir. Şekil 3.1
TYKY yöntemin uygulama basamakları yer almaktadır. TYKY uygulama oturumları
katılımcılar için belirlenen ölçüt sözel basmakalıp davranışların başlama düzeyi verilerine
göre %30 ve altına düşmesidir. Ölçüt karşılanıncaya kadar uygulamaya devam edilmiştir.
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Öğrenciye bir başlangıç
yönergesi verilerek
(örn., "Haydi
başlayalım.)
programdaki öğretime
başlanır.

Uygulamacı öğretim
başladığında
kronometreyi de
başlatır.

Öğrenci sözel
basmakalıp davranış
gösterdiğinde
kronometre durdurulur.

Öğrenci yönergeyi yerine
getirirse veya yapmaya
niyetlenirse ve sözel
basmakalıp davranış
sergilemezse, uygulamacı
ona ikinci ve üçüncü
yönergeyi verir.

Uygulamacı TYKY
yönergelerinden birini
söyler.

Uygulamacı öğrencinin
ismini söyleyerek
dikkatini çekip göz
kontağı kurar.

Yönerge verildiğinde
öğrenci yapmadıysa
uygulamacı model olur
ve öğrenciden de
yapması istenir.

Öğrenci TYKY müdahalesi
sırasında basmakalıp
davranış gösterirse,
basmakalıp davranış
olmadan arda arda üç
yönergeyi yerine getirene
kadar devam edilir.

Yönergeler yerine
getirildikten sonra
uygulamacı ‘Çalışmaya
devam edelim lütfen.’
diyerek kronometreyi
tekrar başlatır ve 5 dakika
dolana kadar eğitime
devam edilir.

Şekil 3.1.Tepkiyi Yarıda Kesme ve Yönlendirme Yönteminin Uygulama Basamakları

3.10. İzleme Evresi
İzleme oturumları son uygulama oturumundan sonra ikinci, dördüncü ve altıncı haftalarda
gerçekleştirilmiştir. İzleme oturumlarının amacı sözel basmakalıp davranışların
düzeyinin TYKY yöntemi uygulaması sonlandıktan sonrada korunup korumadığını
ortaya koymaktır. İzleme oturumları uygulamanın yapıldığı sınıfta başlama düzeyinde
veri alınırken uygulanan basamaklar takip edilerek gerçekleştirilmiştir.
3.11.Verilerin Analizi
Araştırma sonunda elde edilen işlevsel davranışa analiz, başlama düzeyi ve uygulama
oturumlarına ait veriler grafiksel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma bulgularının
analiz edildiği grafikte yatay eksen (x ekseni) oturum sayısını, düşey eksen (y ekseni) ise
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bağımlı değişkene ilişkin olan sözel basmakalıp davranış ve bağlama uygun konuşma
yüzdesini ifade etmektedir.
Bu çalışmanın ilk evresinde öğrencilerin sözel basmakalıp davranışlarının işlevleri
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle sözel basmakalıp davranışların düzeyi ve eğilimi
işlevsel davranışsal analiz uygulamasıyla çeşitli durumlarla test edilmiştir. Sözel
basmakalıp davranışın düzeyi belirli bir test durumunda daha fazla ise sözel basmakalıp
davranışın işlevi davranışın en fazla gözlendiği test durumu olarak belirlenmiştir.
Bu çalışmanın ikinci bölümünde TYKY yönteminin uygulanmasıyla sözel basmakalıp
davranışların azalıp azalmadığı incelenmiştir. Uygulamanın etkililiğinin belirlenmesinde
öğrencilerin sözel basmakalıp davranış düzeyleri görsel olarak başlama düzeyi (A1 ve
A2) ve uygulama evrelerinde (B1 ve B2) incelenmiştir.
Çalışmanın izleme evresinde uygulama oturumlarının tamamlanmasından sonra ikinci,
dördüncü ve altıncı haftalarda haftanın beş günü birer oturum yapılarak sözel basmakalıp
davranışlarla bağlama uygun konuşma verileri incelenmiştir.
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BÖLÜM IV: BULGULAR
Bu bölümde TYKY yönteminin OSB tanısı almış öğrencilerde sözel basmakalıp
davranışları azaltmasına ve bağlama uygun konuşmanın artmasına olan etkisine ilişkin
bulgulara yer verilmiştir. Her bir öğrenci için sözel basmakalıp davranışların nedenlerini
belirlemeye yönelik işlevsel davranışsal analiz bulgularına yer verilmektedir. Ayrıca, her
bir öğrencinin bağımsız değişkenlere ilişkin birinci başlama düzeyi, birinci uygulama
düzeyi, ikinci başlama düzeyi, ikinci uygulama düzeyi bulguları ve uygulama bittikten
sonra bağımsız değişken düzeylerinin korunup korunmadığına ilişkin ikinci, dördüncü ve
altıncı haftalarda yapılan izleme oturumlarının bulgularına ayrı ayrı yer verilmektedir.
Araştırmanın sosyal geçerlik bulguları da bu bölümde yer almaktadır.

4.1. İşlevsel Analiz Sürecine İlişkin Bulgular
Bu çalışmanın birinci evresi işlevsel analiz süreci; görüşmeler, doğrudan gözlemler ve
analiz olmak üzere üç aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir.
4.1.1 Katılımcı 1’in İşlevsel Analiz Sürecinde Elde Edilen Bulguları
Uygulanan ABC Formu ve öğretmenle görüşme sırasında doldurulan İşlevsel
Değerlendirme Görüşme Formu’yla Rüzgar için sözel basmakalıp davranış tanımı;
görünürde bir işlevi olmayan ve duruma uygun olmayan, anlamsız, tekrarlayıcı kelimeler,
ifadeler, heceler, çığlıklar, gülmeler ve sesler olarak belirlenmiştir. Bu davranışların
yapılmamasına ilişkin sözel uyarıların ve engellemeye yönelik davranışların işe
yaramadığı ve davranışların azaltılmasına ilişkin sistematik bir davranış değiştirme
programının uygulanmadığı belirtilmiştir.
Sınıf içinde farklı zaman dilimlerinde yapılan doğrudan gözlemler sonunda Rüzgar’ın
özellikle hiçbir etkinlik olmadığı zamanlarda sözel basmakalıp davranışlarının arttığı ve
bu zaman aralığı uzadıkça çevresinde gördüğü ipe benzer herhangi bir nesneyi eline
alarak sallamaya, salya akıtmaya ve çiş kaçırmaya başladığı görülebilmektedir. Görüşme
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ve ABC kaydı gözlemlerine dayanarak Rüzgar’ın sözel basmakalıp davranışlarının
işlevinin duyusal uyaran kaynaklı olduğuna ilişkin bir hipotez geliştirilmiştir.
Şekil 4.1’de Rüzgar’ın sözel basmakalıp davranışlarının işlevini belirlemek için
gerçekleştirilen işlevsel davranışsal analiz sürecinin bulguları yer almaktadır. İşlevsel
davranışsal analiz sürecinde; duyusal uyaran elde etme, nesne ya da etkinlik elde etme,
ilgi elde etme ve etkinlikten kaçma test oturumlarının her biri beşer dakika süreyle altı
kez uygulanmıştır. Hipotezin test edildiği işlevsel davranışsal analiz bulgularına göre
Rüzgar’ın sözel basmakalıp davranışlarının görüldüğü gözlem aralıkları yüzdelerinin
ortalaması sırayla; duyusal uyaran elde etme durumunda %80.5, nesne ya da etkinlik elde
etme durumunda %52.5, ilgi elde etme durumunda %34.6, etkinlikten kaçma durumunda
%22.3’tür. İşlevsel davranışsal analiz sürecinde elde edilen bulgulara dayalı olarak
Rüzgar’ın sözel basmakalıp davranışlarının en çok duyusal uyaran elde etme durumunda
meydana geldiği için bu davranışların işlevinin duyusal uyaran elde etme olduğu
belirlenmiştir.

Sözel Basmakalıp Davranışların Görüldüğü
Gözlem Aralıklarının Yüzdesi
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Şekil 4.1. Rüzgar’ın İşlevsel Analiz Sürecinde Her Bir Test Oturumunda Göstermiş Olduğu
Sözel Basmakalıp Davranışların Görüldüğü Gözlem Aralıklarının Yüzdeleri
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4.1.2. Katılımcı 2’nin İşlevsel Analiz Sürecinde Elde Edilen Bulguları
Uygulanan ABC Formu ve öğretmenle görüşme sırasında doldurulan İşlevsel
Değerlendirme Görüşme Formu’yla Kaya için sözel basmakalıp davranış tanımı;
görünürde bir işlevi olmayan ve duruma uygun olmayan, anlamsız, tekrarlayıcı kelimeler,
ifadeler, heceler, çığlıklar, gülmeler ve sesler olarak belirlenmiştir. Bu davranışların
yapılmamasına ilişkin sözel uyarıların ve engellemeye yönelik davranışların işe
yaramadığı ve davranışların azaltılmasına ilişkin sistematik bir davranış değiştirme
programının uygulanmadığı belirtilmiştir.
Sınıf içinde farklı zaman aralıklarında yapılan doğrudan gözlemlerde Kaya’nın sözel
basmakalıp davranışları engellenmeye çalışıldığında saldırgan davranışlar sergileyerek
karşısındaki kişiyi ısırma, tırnaklama gibi davranışların meydana geldiği gözlenmiştir.
Görüşme ve ABC kaydı gözlemlerine dayanarak Kaya’nın sözel basmakalıp
davranışlarının işlevinin duyusal uyaran elde etme olduğuna ilişkin bir hipotez
geliştirilmiştir.
Şekil 4.2.’de Kaya’nın sözel basmakalıp davranışlarının işlevini belirlemek için
gerçekleştirilen işlevsel davranışsal analiz sürecinin bulguları yer almaktadır. İşlevsel
davranış analiz sürecinde; duyusal uyaran elde etme, nesne ya da etkinlik elde etme, ilgi
elde etme ve etkinlikten kaçma test oturumlarının her biri beşer dakika süreyle altı kez
uygulanmıştır. Hipotezin test edildiği işlevsel davranışsal analiz bulgularına göre
Kaya’nın sözel basmakalıp davranışlarının görüldüğü gözlem aralıklarının yüzde
ortalaması sırayla; duyusal uyaran elde etme durumunda %88.5, nesne ya da etkinlik elde
etme durumunda %71.1, ilgi elde etme durumunda %54.1, etkinlikten kaçma durumunda
%52.5’tir. İşlevsel davranışsal analiz sürecinde elde edilen bulgulara dayalı olarak
Kaya’nın sözel basmakalıp davranışlarının en çok duyusal uyaran elde etme durumunda
meydana geldiği için bu davranışların işlevinin duyusal uyaran elde etme olduğu
belirlenmiştir.

Sözel Basmakalıp Davranışların Görüldüğü
Gözlem Aralıklarının Yüzdesi
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Şekil 4.2. Kaya’nın İşlevsel Analiz Sürecinde Her Bir Test Oturumunda Göstermiş Olduğu Sözel
Basmakalıp Davranışların Görüldüğü Gözlem Aralıklarının Yüzdeleri

4.1.3. Katılımcı 3’ün İşlevsel Analiz Sürecinde Elde Edilen Bulguları
Uygulanan ABC Formu ve öğretmenle görüşme sırasında doldurulan İşlevsel
Değerlendirme Görüşme Formu’yla Demir için sözel basmakalıp davranış tanımı:
görünürde bir işlevi olmayan ve duruma uygun olmayan, anlamsız, tekrarlayıcı kelimeler,
ifadeler, heceler, çığlıklar, gülmeler ve sesler olarak belirlenmiştir. Bu davranışların
yapılmamasına ilişkin sözel uyarıların ve engellemeye yönelik davranışların işe
yaramadığı ve davranışların azaltılmasına ilişkin sistematik bir davranış değiştirme
programının uygulanmadığı belirtilmiştir.
Sınıf içinde farklı zaman aralıklarında yapılan doğrudan gözlemlerde Demir’in özellikle
etkinliklerin olmadığı zamanlarda sözel basmakalıp davranışların arttığı ve adına
seslenme, sözel olarak yapmaması gerektiği şeklinde uyarıların Demir tarafından
duyulmadığı ya da duymamazlıktan gelindiği gözlenmiştir.

Görüşme ve ABC kaydı

gözlemlerine dayanarak Demir’in sözel basmakalıp davranışlarının işlevinin duyusal
uyaran kaynaklı olduğuna ilişkin bir hipotez geliştirilmiştir.
Şekil 4.3.’te Demir’in sözel basmakalıp davranışlarının işlevini belirlemek için
gerçekleştirilen işlevsel analiz sürecinin bulguları yer almaktadır. İşlevsel analiz
sürecinde; duyusal uyaran elde etme, nesne ya da etkinlik elde etme, ilgi elde etme ve
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etkinlikten kaçma test oturumlarının her biri beşer dakika süreyle altı kez uygulanmıştır.
Hipotezin test edildiği işlevsel analiz bulgularına göre Demir’in sözel basmakalıp
davranışlarının görüldüğü gözlem aralıklarının yüzdelik ortalaması sırayla; duyusal
uyaran elde etme durumunda %62, nesne ya da etkinlik elde etme durumunda %36.3, ilgi
elde etme durumunda %21.8, etkinlikten kaçma durumunda %30.8’dir. İşlevsel analiz
sürecinde elde edilen bulgulara dayalı olarak Demir’in sözel basmakalıp davranışlarının
en çok duyusal uyaran elde etme durumunda meydana geldiği için bu davranışların

Sözel Basmakalıp Davranışların Görüldüğü
Gözlem Aralıklarının Yüzdesi
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Şekil 4.3. Demir’in İşlevsel Analiz Sürecinde Her Bir Test Oturumunda Göstermiş Olduğu Sözel
Basmakalıp Davranışların Görüldüğü Gözlem Aralıklarının Yüzdeleri

4.2. Tepkiyi Yarıda Kesme ve Yeniden Yönlendirme Yönteminin Etkililiğine
İlişkin Bulgular
TYKY yönteminin OSB tanısı almış öğrencilerde sözel basmakalıp davranışları
azaltmasına olan etkisine ilişkin bulguların grafiği Rüzgar, Kaya ve Demir için sırasıyla
Şekil 4.4, 4.5 ve 4.6’da yer almaktadır. Bu grafiklerde başlama düzeyi, uygulama ve
izleme oturumlarında sözel basmakalıp davranışların ve bağlama uygun konuşmanın
gözlendiği gözlem aralıklarının yüzdesi sunulmuştur. Grafiklerin görsel analizinde her üç
katılımcının da TYKY yönteminin uygulandığı oturumlarda ve izleme oturumlarında
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başlama düzeyi oturumlarına göre daha az sözel basmakalıp davranışlar gösterdikleri
gözlenmiştir. Bağlama uygun konuşma verileri TYKY yönteminin uygulandığı
oturumlarda ve izleme oturumlarında başlama düzeyi oturumlarına benzer düzeyde
gerçekleşmiştir. Bu da TYKY yönteminin bağlama uygun konuşma verilerinde artışa
neden olmadığını göstermektedir.
4.2.1. Birinci Katılımcıda Tepkiyi Yarıda Kesme ve Yeniden Yönlendirme
Yönteminin Etkililiğine İlişkin Bulgular
Rüzgar’ın başlama düzeyi evresi (A1 evresinde) verilerinde, sözel basmakalıp
davranışların görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması %27.6 düzeyinde, bağlama
uygun konuşmanın görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması ise %19.2’dir.
TYKY yönteminin uygulandığı evrede (B1 evresinde) ise, Rüzgar’ın sözel basmakalıp
davranışlarının görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması %8.7, bağlama uygun
konuşmanın görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması ise %14.5’tir.
İkinci başlama evresi (A2 evresinde) verilerinde sözel basmakalıp davranışların
görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması %55.1 düzeyinde, bağlama uygun konuşmanın
görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması ise %17.5’tir.
TYKY yönteminin ikinci uygulanmasının yer aldığı evrede (B2 evresinde) Rüzgar’ın
sözel basmakalıp davranışlarının görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması %15.4
düzeyinde, bağlama uygun konuşmanın görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması ise
%28.9’dur.
Bu bulgulardan Rüzgar’ın sözel basmakalıp davranışlarının düzeyi TYKY yönteminin
uygulandığı oturumlarda daha az meydana geldiği görülmektedir. Bağlama uygun
konuşma verileri TYKY yönteminin uygulandığı oturumlarda ve izleme oturumlarında
başlama düzeyi oturumlarına benzer düzeyde gerçekleşmiştir. Bu da TYKY yönteminin
bağlama uygun konuşma verilerinde artışa neden olmadığını göstermektedir.
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Şekil. 4.4. Rüzgar’ın Hedef Davranışlarının Başlama Düzeyi ve Tepkiyi Yarıda Kesme ve
Yeniden Yönlendirme Yönteminin Uygulandığı Evrelerdeki Düzeyleri

4.2.2.İkinci Katılımcıda Tepkiyi Yarıda Kesme ve Yeniden Yönlendirme
Yönteminin Etkiliğine İlişkin Bulgular
Kaya’nın başlama düzeyi evresi (A1 evresinde) verilerinde, sözel basmakalıp
davranışların görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması %76.4 düzeyinde, bağlama
uygun konuşmanın görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması ise %14.2’dir.
TYKY yönteminin uygulandığı evrede (B1 evresinde) ise, Kaya’nın sözel basmakalıp
davranışlarının görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması %19.2, bağlama uygun
konuşmanın görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması ise %23’tür.
İkinci başlama evresi (A2 evresinde) verilerinde sözel basmakalıp davranışların
görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması %73.5 düzeyinde, bağlama uygun konuşmanın
görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması ise %17.5’tir.
TYKY yönteminin ikinci uygulanmasının yer aldığı evrede (B2 evresinde) Kaya’nın
sözel basmakalıp davranışlarının görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması %30.1
düzeyinde, bağlama uygun konuşmanın görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması ise
%14.3’tür.
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Bu bulgulardan Kaya’nın sözel basmakalıp davranışlarının düzeyi TYKY yönteminin
uygulandığı oturumlarda daha az meydana geldiği görülmektedir. Bağlama uygun
konuşma verileri TYKY yönteminin uygulandığı oturumlarda ve izleme oturumlarında
başlama düzeyi oturumlarına benzer düzeyde gerçekleşmiştir. Bu da TYKY yönteminin
bağlama uygun konuşma verilerinde artışa neden olmadığını göstermektedir.
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Şekil. 4.5. Kaya’nın Hedef Davranışlarının Başlama Düzeyi ve Tepkiyi Yarıda Kesme ve
Yeniden Yönlendirme Yönteminin Uygulandığı Evrelerdeki Düzeyleri

4.2.3.Üçüncü Katılımcıda Tepkiyi Yarıda Kesme ve Yeniden Yönlendirme
Yönteminin Etkililiğine İlişkin Bulgular
Demir’in başlama düzeyi evresi (A1 evresinde) verilerinde, sözel basmakalıp
davranışların görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması %37.3 düzeyinde, bağlama
uygun konuşmanın görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması ise %18.3’tür.
TYKY yönteminin uygulandığı evrede (B1 evresinde) ise, Demir’in sözel basmakalıp
davranışlarının görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması %26.8, bağlama uygun
konuşmanın görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması ise %11.3’tür.
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İkinci başlama evresi (A2 evresinde) verilerinde sözel basmakalıp davranışların
görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması %41.2 düzeyinde, bağlama uygun konuşmanın
görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması ise % 9.8’dir.
TYKY yönteminin ikinci uygulanmasının yer aldığı evrede (B2 evresinde) Demir’in
sözel basmakalıp davranışlarının görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması %17.4
düzeyinde, bağlama uygun konuşmanın görüldüğü gözlem aralıklarının ortalaması ise
%23.1’dir.
Bu bulgulardan Demir’in sözel basmakalıp davranışlarının düzeyi TYKY yönteminin
uygulandığı oturumlarda daha az meydana geldiği görülmektedir. Bağlama uygun
konuşma verileri TYKY yönteminin uygulandığı oturumlarda ve izleme oturumlarında
başlama düzeyi oturumlarına benzer düzeyde gerçekleşmiştir. Bu da TYKY yönteminin
bağlama uygun konuşma verilerinde artışa neden olmadığını göstermektedir.
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Şekil. 4.6. Demir’in Hedef Davranışlarının Başlama Düzeyi ve Tepkiyi Yarıda Kesme ve
Yeniden Yönlendirme Yönteminin Uygulandığı Evrelerdeki Düzeyleri

4.3.İzleme Oturumlarında Elde Edilen Bulgular
Araştırmada katılımcıların TYKY yöntemi uygulandıktan sonra sözel basmakalıp
davranışlarındaki azalmayı koruyup korumadıklarını ortaya koymak için izleme
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oturumları gerçekleştirilmiştir. İzleme oturumları uygulamanın tamamlanmasından sonra
her katılımcı için ikinci, dördüncü ve altıncı haftalarda haftanın beş günü günde bir
oturum yapılarak gerçekleştirilmiştir. Haftalık oturumların ortalamaları alınarak üç hafta
ayrı ayrı grafiğe işlenmiştir.
Rüzgar’ın izleme oturumlarında sözel basmakalıp davranışlarının görüldüğü gözlem
aralıklarının yüzdesinin ortalaması %20.6’dır. Rüzgar’ın birinci başlama düzeyi
oturumlarında sözel basmakalıp davranışlarını görüldüğü gözlem aralıklarının yüzdesi ise
%27.6’dır. Rüzgar’ın sözel basmakalıp davranışlarının oranı izleme evresinde başlama
düzeyine göre daha azdır; ancak ikinci, dördüncü ve altınca haftalarda yapılan izleme
evresinde Rüzgar’ın sözel basmakalıp davranışlarının izleme evresinin son haftasında ilk
haftaya göre artma gösterdiğini söyleyebiliriz. Kaya’nın izleme oturumlarında sözel
basmakalıp davranışlarının görüldüğü gözlem aralıklarının yüzdesinin ortalaması
%17.3’tür. Kaya’nın birinci başlama düzeyi oturumlarında sözel basmakalıp
davranışlarını görüldüğü gözlem aralıklarının yüzdesi ise %76.4’tür. Kaya’nın sözel
basmakalıp davranışlarının oranı izleme evresinde başlama düzeyine göre oldukça
azaldığı görülmektedir; ancak ikinci, dördüncü ve altınca haftalarda yapılan izleme
evresinde Kaya’nın sözel basmakalıp davranışlarının izleme evresinde her hafta az da
olsa artma gösterdiği söylenebilir. Demir’in izleme oturumlarında sözel basmakalıp
davranışlarının görüldüğü gözlem aralıklarının yüzdesinin ortalaması %17.3’tür.
Demir’in birinci başlama düzeyi oturumlarında sözel basmakalıp davranışlarını
görüldüğü gözlem aralıklarının yüzdesi ise

%37.3’tür. Demir’in sözel basmakalıp

davranışlarının oranı izleme evresinde başlama düzeyine göre daha azdır. İkinci,
dördüncü ve altınca haftalarda yapılan izleme evresinde Demir’in sözel basmakalıp
davranışlarının izleme evresinin ikinci haftasında artmasına rağmen son haftada tekrar
azaldığı görülmektedir.
Sonuç olarak izleme oturumlarında her üç katılımcının da sözel basmakalıp davranış
yüzdesinin başlama düzeyindeki basmakalıp davranış yüzdesine göre düşük olduğu
görülmektedir. Bağlama uygun konuşma verileri TYKY yönteminin uygulandığı
oturumlarda ve izleme oturumlarında başlama düzeyi oturumlarına benzer düzeyde
gerçekleşmiştir. Bu da TYKY yönteminin bağlama uygun konuşma verilerinde artışa
neden olmadığını göstermektedir.
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BÖLÜM V: SONUÇ
5.1.Yargı
Bu araştırmanın sonucunda aşağıda yer alan yargılara ulaşılabilir. Araştırmanın birinci
amacına ilişkin bulgulara göre TYKY yönteminin uygulanmasından sonra öğrencilerin
sözel basmakalıp davranışlarında azalma meydana gelmiştir. Araştırmanın ikinci amacına
ilişkin bulgulara göre öğrencilerde TYKY yönteminin uygulanmasından sonra bağlama
uygun konuşmada artış gözlenmemiştir. Araştırmanın üçüncü amacına ilişkin bulgulara
göre TYKY yönteminin uygulanmasından sonraki zamanda da öğrencilerdeki sözel
basmakalıp davranışlardaki azalma korunmuştur. Araştırmanın dördüncü amacına ilişkin
bulgulara göre TYKY yönteminin uygulanmasından sonra öğrencilerdeki sözel
basmakalıp davranışlardaki azalmaya ilişkin öğretmen ve aile görüşleri genel olarak
olumlu yönde olmuş, öğretmenler ve ebeveynler TYKY yöntemini öğrenip uygulamak
istediklerini belirtmişlerdir.

5.2. Tartışma
Bu araştırmada OSB tanısı olan üç öğrencinin sözel basmakalıp davranışlarının işlevi
belirlenmiş, öğrencilerin sözel basmakalıp davranışlarını azaltılmasında ve bağlama
uygun konuşmanın arttırılmasında TYKY yönteminin uygulanmasının etkili olup
olmadığı incelenmiştir.
Bu araştırma iki bölümden oluşmuştur. İlk bölümde işlevsel analiz süreci uygulanarak
öğrencilerin sözel basmakalıp davranışlarının işlevleri belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci
bölümde ise, öğrencilerin sözel basmakalıp davranışlarının azaltılıp bağlama uygun
konuşmanın arttırılmasında TYKY yöntemi uygulanmıştır.
Bu araştırmanın ilk bölümünde tek denekli araştırma modellerinden dönüşümlü
uygulamalar modeli kullanılarak yapılan işlevsel davranışsal analizle elde edilen
bulgulara dayalı olarak Rüzgar, Kaya ve Demir’in sözel basmakalıp davranışları en çok
duyusal uyaran elde etme durumunda ortaya çıktığı söylenebilir. Bu nedenle Rüzgar,
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Kaya ve Demir’in sözel basmakalıp davranışlarının işlevinin duyusal uyaran elde etme
olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular TYKY yönteminin etkililiğini incelerken yapılan
işlevsel analiz sürecinin kullanıldığı Ahern vd., (2007) yaptığı çalışma bulgularıyla
tutarlılık göstermektedir. Ahearn vd., (2007) yürüttükleri bu çalışmada, işlevsel
davranışsal analiz sonuçları, iki öğrencide sözel basmakalıp davranışların yalnız
kaldığında en yüksek seviyeye çıktığını göstermiştir. Diğer iki öğrencide ise serbest oyun
sırasında en yüksek seviyeye çıkmaktadır. Sonuçlar, sözel basmakalıp davranışların dört
öğrenci için de duyusal uyaran elde etme yoluyla olumlu pekiştirme olduğunu
göstermiştir. TYKY yönteminin kullanıldığı diğer çalışmalara baktığımızda araştırmaya
katılan öğrencilerin çoğunda basmakalıp davranışların işlevinin duyusal uyaran kaynaklı
olduğu görülmektedir (Ahrens vd., 2011, s. 97; Carrol ve Kodak, 2014, s. 274; Cassella
vd., 2011, s. 270; Colon vd., 2012, s. 110; Dickman vd., 2012, s. 189; Liu Gitz ve Banda,
2010, s. 81; Love vd., 2012, s. 550; Martinez vd., 2016, s. 146; Miguel vd., 2009, s. 885;
Schumacher ve Rapp, 2011, s. 682; Wunderlich ve Vollmer, 2015, s. 756).
Bu araştırmanın ikinci bölümünde katılımcıların sözel basmakalıp davranışlarını azaltıp
bağlama uygun konuşmayı arttırmada TYKY yönteminin etkililiği incelenmiştir.
Araştırmanın bu evresinde yöntemin etkililiği tek denekli araştırma modellerinden ABAB
modeli kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu bölümden elde edilen bulgular Rüzgar, Kaya
ve Demir’in sözel basmakalıp davranışlarının TYKY yönteminin uygulandığı
oturumlarda uygulanmadığı oturumlara göre daha az meydana geldiğini göstermiştir. Bu
bulgulara dayalı olarak OSB tanısı almış öğrencilerin sözel basmakalıp davranışlarını
azaltmada TYKY yönteminin etkili olduğu söylenebilir. Bu bölümün bulguları TYKY
yönteminin uygulanmasının sözel basmakalıp davranışların azaltılmasında etkili
olduğunu belirten araştırmalarla tutarlılık göstermektedir (Ahearn vd., 2007, s. 269;
Ahrens vd., 2011, s. 106; Cassella vd., 2011, s. 171; Colon vd., 2012, s. 117; Joung, 2011,
s. 39; Love vd., 2012, s. 561; Miguel vd., 2009, s. 885; Schumacher ve Rapp, 2011, s.
684; Shawler ve Miguel, 2015, s. 131; Wunderlich ve Vollmer, 2015, s. 760).
Katılımcılardan Rüzgar’ın başlama düzeyi oturumlarında ikinci ve dördüncü oturumda
sözel basmakalıp davranışlarında ani bir artış olduğu dikkat çekmektedir. Bu oturumlara
baktığımızda yapılan akademik çalışmaların diğer oturumlara göre benzer olduğu, verilen
yönergeler, uygulanan pekiştireçlerde dikkat çekici bir değişiklik olmadığı fakat diğer
oturumlara göre Rüzgar’ın başlama düzeyi oturumlarındaki video kayıtlarında anektod
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kaydı yapıldığında bu artışın nedeninin içten gelen uyarılma yani duyusal uyaran
yoğunluğu olduğu söylenebilir. Katılımcılardan Demir’in birinci başlama düzeyiyle
ikinci başlama düzeyi oturumlarının bazılarında sözel basmakalıp davranışlarında ani
yükselmeler dikkat çekmektedir. Bu oturumlara baktığımızda yapılan akademik
çalışmaların diğer oturumlara göre benzer olduğu, verilen yönergeler, uygulanan
pekiştireçlerde dikkat çekici bir değişiklik olmadığı görülmüştür. Bu artmanın içten gelen
uyarılmanın yani duyusal uyaran kaynağının yoğunluğundan kaynaklandığı söylenebilir.
Bağlama uygun konuşmayla ilgili verilere baktığımızda; Rüzgar ve Demir’in ikinci
uygulama evresindeki bağlama uygun konuşma verilerinin yüzdesi birinci uygulama
evresindeki bağlama uygun konuşma verilerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
Bununla ilgili anektod kaydı yapıldığında dikkat çekici bir nokta görülmemiştir ancak üç
katılımcının da çekilen videolarda ifade edici dil becerilerine baktığımızda Rüzgar ve
Demir’in Kaya’ya göre isteklerini daha fazla ifade etmede istekli oldukları görülmektedir.
Bu da bağlama uygun konuşmanın artmasının nedeni olabilir.
Araştırmanın uygulama kısmında başlangıçta katılımcı sayısı dört olarak belirlenmişti
ancak dördüncü katılımcı olan Sarp’ın sözel basmakalıp davranışları ikinci başlama
düzeyinde oldukça az görülmüştür. Sarp’ın birinci başlama düzeyinde sözel basmakalıp
davranışlarının yüzdesi %41.5’dır. Birinci uygulama oturumlarında Sarp’ın sözel
basmakalıp davranışlarının yüzdesi 5.2’dir. İkinci başlama düzeyi oturumlarında Sarp’ın
sözel basmakalıp davranışlarının yüzdesi ise 5.8 olarak görülmekte; bu da Sarp’ın sözel
basmakalıp davranışlarının yüzdesi ikinci başlama düzeyinde birinci başlama düzeyinin
de altında olduğunu göstermektedir. Sarp’ın sözel basmakalıp davranışları ikinci başlama
düzeyinde beklenen ölçüde artmadığı için araştırmadan çıkarılmasına karar verilmiştir.
Bunun birkaç olası nedeni vardır. Sarp’ın sözel basmakalıp davranışlarındaki azalma,
araştırma dışında devam eden öğretim süreci ve/veya Sarp’ın GOBDÖ 2 –TV aracına
göre otizm yüzdelik diliminde %28 ile diğer katılımcılara göre daha aşağıda yer alması
olabilir. Sarp bir süre sonra uygulamacının ondan ne yapmamasını istediğini farkına
varmış ve sözel basmakalıp davranışlarını azaltmış olabilir.
Bu araştırmada, TYKY yöntemi net bir şekilde basamaklandırılıp basamaklara uygun
şekilde uygulanmıştır. TYKY kullanılan araştırmalara baktığımızda bazılarında TYKY
yönteminin basamaklarının belirlenip bu basamaklara uygun şekilde uygulandığı
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çalışmalarla tutarlılık göstermektedir (Ahearn vd., 2007, s. 268; Ahrens vd., 2011, s. 443;
Cassella vd., 2011, s. 171; Love vd., 2012, s. 555; Shawler ve Miguel, 2015, s. 221;
Wunderlich ve Vollmer, 2015, s. 755) ancak bazı çalışmalarda TYKY yönteminin
basamaklarının net bir şekilde açıklanmadığı görülmektedir (Colon vd., 2012, s. 113;
Miguel vd., 2009, s. 885; Schumacher ve Rapp, s. 682). TYKY yönteminin doğru şekilde
uygulanıp uygulanmadığı; elde edilecek verileri etkileyebileceğinden ve gelecek
araştırmacıların yöntemi doğru şekilde uygulamasını etkileyebileceğinden TYKY
yönteminin net bir şekilde basamaklandırılarak basamaklara uygun şekilde uygulanması
önemli görülmektedir.
Bu araştırmada sözel basmakalıp davranışları azaltmak için TYKY yöntemindeki
yönergeler motor ya da sözel yönergeler olarak ayrılıp sözel basmakalıp davranışları
azaltmada hangi tür yönergenin daha fazla etkili olduğuna ilişkin bir inceleme
yapılmamıştır ancak alanyazın incelendiğinde Shawler ve Miguel (2015) motor ya da
sözel yönergenin sözel basmakalıp davranışları azaltmada eşit etkiye sahip olduğunu
ortaya koymuştur.
TYKY yöntemi uygulanmasıyla bağlama uygun konuşmada artma olduğuna ilişkin
bulgular mevcut olsa da (Ahearn vd., 2007, s. 270; Ahrens vd., 2011, s. 100; Colon vd.,
2012, s. 117; Dickman vd., 2012, s. 189; Love vd., 2012, s. 561; Miguel vd., 2011, s.
885) bu araştırmada TYKY yöntemi bağlama uygun konuşmanın artmasında olumlu etki
yaratmamıştır. Bunun nedeni, bağlama uygun konuşma verilerini toplarken kullanılan
parçalı zaman aralığı formunun davranışı olduğundan az göstermesi olabilir. Aynı
zamanda TYKY yöntemi uygulanırken seçilen yönergeler hem motor hem de sözel
içerikli olduğundan yönergelerin bağlama uygun konuşmayı yeteri kadar destekleyici
olmadığı söylenebilir. Her üç öğrencinin de sözel ifade becerilerinin sınırlı düzeyde
olması ve GOBDÖ 2 –TV aracına göre otizm yüzdelik diliminde üst seviyede yer
almaları, bağlama uygun konuşmanın artmamasının diğer bir nedeni olabilir.
Uygulamacının katılımcıların bağlama uygun konuşmalarını yeterince pekiştirmemesi de
bağlama uygun konuşmanın artmamasının nedenlerden biri olabileceği söylenebilir.
TYKY yönteminin kullanıldığı bazı çalışmalarda bağlama uygun konuşmanın ya
artmadığı ya da katılımcıların bir kısmında bağlama uygun konuşmayla ilgili ilerlemenin
olmadığı görülmektedir (Ahrens vd., 2011, s. 117; Carol ve Kodak, 2014, s. 274; Casella
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ve Sidener, 2011, s. 172; Martinez ve Betz, 2016, s. 159; Saini, Uran ve Fantetti, 2015, s.
105; Schumacher ve Rapp, 2011, s. 684).
TYKY yönteminin sözel basmakalıp davranışları azaltmada etkili olsa bile bu etkiyi uzun
vadede koruyamadığına ilişkin çalışmalar yapılmıştır (Carol ve Kodak, 2014, s. 275;
Casella ve Sidener, 2011, s. 172; Schumacher ve Rapp, 2011, s. 684) ancak bu çalışmada
izleme evresi bulgularına göre tüm katılımcılarda sözel basmakalıp davranışların yüzdesi
başlama düzeyindeki sözel basmakalıp davranışların yüzdesine göre düşük olduğu
görülmektedir. Sözel basmakalıp davranışların izleme oturumlarında da düşük olması
TYKY yönteminin etkisini uygulama sonrasında da koruduğunu göstermektedir. Bu da
TYKY yönteminin kullanıldığı ve izleme oturumlarının da yapıldığı araştırmalarla
tutarlılık göstermektedir (Ahearn vd., 2007, s. 269; Miguel vd., 2009, s. 885).
Alanyazına baktığımızda Ahearn vd., (2007) ve Miguel vd., (2009) dışında izleme
yapılan başka araştırmaya rastlanmamıştır. Ahearn vd., (2007) izleme çalışmalarında,
doğal ortamda sözel basmakalıp davranışların oranı, uygulama öncesi en yüksek,
uygulama sonrası en düşük seviyede olduğunu belirlemişlerdir. Miguel vd., (2009) ise
izleme aşamasında, Sertraline kullanmadan geçen iki hafta sonrasında, TYKY’yi tek
başına uygulamışlardır. Sözel basmakalıp davranışların yüzdesi uygulama öncesine göre
düşük olduğu belirlenmiştir.
Bu araştırmada yapılan sosyal geçerlik çalışmasında öğretmen ve ailelerin TYKY’yi
denemek istediklerini belirtmişler ve özellikle öğretmenler öğrencilerin sözel basmakalıp
davranışlarının

azaldığını

gözlemlediklerini

belirtmişlerdir.

TYKY

yönteminin

kullanılmasıyla yapılan çalışmaların sadece üç tanesinde sosyal geçerlik çalışması
yapılmış ve yapılan sosyal geçerlilik çalışmalarında ailelerin ve öğretmenlerin TYKY’yi
olumlu buldukları ve denemek istediklerini belirtmişlerdir (Casella ve Sidener, 2011, s.
171; Liu Gitz ve Banda, 2010, s. 83; Love vd., 2012, s. 556).
Bu araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak, OSB tanısı olan öğrencilerde TYKY
yönteminin sözel basmakalıp davranışları azaltmada etkili bir yöntem olduğu öne
sürülebilir. Dolayısıyla bu yöntemin OSB tanılı öğrencilerde sözel basmakalıp
davranışların azaltılmasında kullanımının yaygınlaştırılması, OSB tanısı almış
öğrencilerin öğretim süreçlerinin kolaylaştırılmasında etkili olabilir.
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5.3. Sınırlılıklar
Yukarıdaki bulguların dışında araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır.
1. Bu

araştırmada

TYKY

yönteminin

etkililiğine

ilişkin

sözel

basmakalıp

davranışlardaki azalmanın farklı kişilere, ortamlara ve nesnelerle de devam edip
etmediğini belirlemeye yönelik yapılan genelleme basamağı yer almamıştır.
Uygulamanın ve izlemenin ön görülen zamandan uzun sürmesi ve öğrencilerin
hastalık, doktor randevusu vb nedenlerle devamsızlık yapmaları nedeniyle eğitim
öğretim dönemi sona ermiş ve genelleme verileri toplanamamıştır.
2. Araştırmada TYKY uygulamasında sadece TYKY uygulamasının dışında oluşan
sözel basmakalıp davranışlar incelenmiştir.
3. Bağlama uygun konuşma verileri parçalı zaman aralığı kayıt formuyla tutulduğundan
olduğundan az gösterilmiş olabilir.
4. İşlevsel analiz bölümünde kontrol oturumları gerçekleştirilmemiştir.

5.4. Öneriler
Bu araştırmanın bulguları doğrultusunda ileri araştırmalara yönelik bazı önerilerde
bulunulabilir.
5.4.1.Uygulamaya Yönelik Öneriler
1. Bu çalışmanın ilk bölümünde uygulanan işlevsel analiz süreci, uygulamacılara hedef
davranışın işlevini belirlemede yol gösterebilir.
2. Sözel basmakalıp davranışları azaltmada kullanılan TYKY yöntemi özel eğitim
alanında çalışan öğretmenlere yönelik düzenlenen kurs ve hizmet içi eğitim
programlarına dâhil edilebilir.
3. TYKY yöntemi hem özel eğitim öğretmenleri hem de aileler tarafından sözel
basmakalıp davranışları azaltmada kullanılabilir.
4. TYKY yöntemi, uygulamacı ve öğretmenlerin, sadece sözel basmakalıp davranışların
azaltılmasına değil bağlama uygun konuşmanın arttırılmasına da odaklanmalarına
yardımcı olabilir.
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5. Bu araştırmada kullanılan işlevsel analiz ile TYKY yönteminin uygulanması sırasında
kullanılan formlar uygulamacı ve öğretmenler tarafından kullanılabilir.
6. TYKY uygulanırken kronometre tutulması ve video kaydı yapılması sözel basmakalıp
davranışların azalıp azalmadığının belirlenmesi açısından faydalı olabilir.
5.4.2. İleri Araştırmalara Yönelik Öneriler
1. Bu araştırma farklı yaş grubuyla, farklı ortamlarda ve farklı uygulamacılarla
yinelenerek çalışmanın bulguları genellenebilir.
2. Bu araştırmaya katılan öğrencilerin hepsi OSB tanısı almıştır. Basmakalıp davranışlar
başka tanı türlerinde de görülebilmektedir. İleri araştırmalarda basmakalıp davranışlar
gösteren başka tanı gruplarıyla da basmakalıp davranışların azaltılmasına yönelik
TYKY yönteminin etkililiği incelenebilir.
3. TYKY yönteminin kullanıldığı basmakalıp davranışlar duyusal uyaran kaynaklıdır.
Gelecekteki araştırmalar farklı işleve sahip basmakalıp davranışların azaltılmasında
TYKY yönteminin etkililiğini inceleyebilir.
4. TYKY yönteminin kullanıldığı araştırmalarda seans süreleri genelde 5-10 dakika
arasındadır (Martinez ve Betz, 2013, s. 551). Gelecekteki araştırmalar daha uzun
süren seans zamanı kullanarak TYKY yönteminin etkililiğini inceleyebilir.
5. Bu araştırmada kullanılan TYKY yönteminin sözel basmakalıp davranışların
azaltılmasındaki etkiyi arttırmasına yönelik başka yöntemlerin de araştırmaya dâhil
edilmesi düşünülebilir.
6. Bu araştırmada TYKY yönteminin sadece sözel basmakalıp davranışları azaltmaya
yönelik etkililiği incelenmiş, öğrencilerin akademik performanslarına olan etkisi
değerlendirmeye alınmamıştır. Gelecekteki araştırmalar TYKY yönteminin akademik
performansa olan etkisini de inceleyebilir.
7. Bu araştırmada incelenen sözel basmakalıp davranışların azaltılmasında TYKY
yönteminin motor basmakalıp davranışların ya da hem sözel hem de motor
basmakalıp davranışların azaltılmasında etkili olup olmadığı incelenebilir.
8. TYKY yönergelerinin sözel ya da motor içerikli olmasının basmakalıp davranışları
azaltmada farklı etkiye sahip olup olmadığı incelenebilir.
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9. Wunderlich ve Vollmer (2015) sözel basmakalıp davranışları oturum boyunca,
TYKY uygulaması olmadığı süre içinde oluşan ve bütün oturum boyunca oluşan sözel
basmakalıp davranışlar olarak ikiye ayırmışlardır. Sonuçlar TYKY’nin sözel
basmakalıp davranışların azaltılmasında, sözel basmakalıp davranışlar TYKY’nin
uygulanmadığı süre boyunca değerlendirildiğinde etkili olduğunu göstermektedir. Bu
nedenle gelecekteki araştırmalarda bu farklı etki karşılaştırılabilir.
10. Bu araştırmaya katılan öğrencilerle yapılan uygulama, gittikleri okul ortamında
gerçekleştirilmiştir. İleri araştırmalarda TYKY’nin etkililiği ev, sınıf ve oyun alanı
gibi farklı ortamlarda da incelenebilir.
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EK-1- A
İŞLEVSEL DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME GÖRÜŞME FORMU
KİMLİK BİLGİLERİ

I.

Öğrencinin adı:
Yaşı:
Cinsiyeti:
Görüşülen kişi:
Görüşme Tarihi:
II.

PROBLEM DAVRANIŞLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Problem Davranışın Tanımı
1. Öğrencinin problem davranışının biçimini (davranışın nasıl meydana geldiğini)
tanımlar mısınız?
2. Öğrencinizin problem davranışı ne zaman başlar?
3. Öğrencinizin problem davranışı ne zaman sona erer?
4. Öğrencinizde problem davranışın başlayacağını gösteren işaretler var mı?
5. Öğrencinizin problem davranışının gidişatını tanımlayınız.

6. Öğrencinizin problem davranışı gerçekleştirebilmesi için ne kadar fiziksel
güce ihtiyacı vardır?
7. Öğrencinizin problem davranışı hangi sıklıkta meydana geliyor?
8. Öğrencinizin problem davranışı ne kadar sürüyor?
9. Öğrenciniz problem davranışıyla kendine ya da çevresine zarar veriyor mu?
10. Öğrencinizin problem davranışı öğrenmesini engelliyor mu?

Problem davranışın geçmişi
1. Öğrencinizin problem davranışı ne zaman başladı?
2. Öğrencinizin problem davranışının son birkaç gün/hafta/ay/yıldaki seyrini
tanımlar mısınız?
3. Öğrencinizin problem davranışının artışına neden olduğunu düşündüğünüz
herhangi bir olay var mı?
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4. Öğrencinizin problem davranışı için uygulanan davranış değiştirme programı var
mı?
5. Uygulanan davranış değiştirme programının etkilerini açıklar mısınız?
III.

PROBLEM DAVRANIŞLARIN ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN
OLAN ÇEVRESEL OLAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Öğrencinin bulunduğu çevreye ilişkin bilgiler
Sınıf
1. Öğrencinin sırasının sınıftaki konumu nedir?
2. Sınıftaki araç gereçlerin, sıraların, tahtanın, öğretmen masasının konumu nasıl?

3. Sınıf gürültülü mü?
4. Sınıfın ısısı çok mu, az mı?
2. Okulda öğrenci ile etkileşimde bulunan kişiler
Öğrencilerin Özellikleri
1. Sınıfınızda kaç öğrenci var?
2. Sınıfınızdaki öğrenciler hangi yaş grubundalar?
3. Öğrencilerin derse katılımları için gerekli olan yardımların derecesini açıklar
mısınız?
4. Sınıfınızdaki öğrencilerin engellerinin derecesi nedir?
Öğrencilerle etkileşen personelin özellikleri
1. Sınıfta kaç kişi öğrenci ile ilgilenmektedir?
2. Sınıfta öğrenci ile ilgilenen personelin ve/veya sizin gelişimsel yetersizliği

olan öğrencilerle deneyimizin var mı?
3. Sınıfta öğrenci ile ilgilenen personelin ve/veya sizin problem davranışları
azaltma tekniklerini uygulamada deneyiminiz var mı?
4. Sınıfta bulunan kişilerin sayısı ya da diğer bireylerle olan ilişkileri problem
davranışları etkiliyor mu?
3. Öğrencinin devam ettiği okulda uygulanan eğitim programına ilişkin bilgiler
Sınıf kuralları
1. Sınıfta uyulması gereken kurallar öğrencinin görebileceği ve anlayabileceği
şekilde listelenmiş mi?
2. Listelenmeyen kurallar varsa, bunlardan çocuğunuz/öğrenciniz nasıl haberdar
olmaktadır?
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3. Sınıf kurallarını koyan ve uyup uyulmadığını takip eden kişi kimdir?
Kurallara uyulmadığında ortaya çıkan sonuçlar
1. Sınıf kurallarına uyulmadığında sonuçların ne olacağın belirtilmiş midir?
2. Sınıf kurallarına uyulmadığında kullanılan disiplin teknikleri nelerdir?
3. Öğrenciler kurallara uyduğunda ne yapılıyor?
4. Öğrencinin günlük rutinleri
1. Öğrencinin bir gün boyunca sınıfta yaptığı etkinlikleri düşünerek aşağıdaki
tabloyu doldurunuz.

Zaman

Etkinlik

Etkinlikler

Etkinlikler

İşlevsel mi?

yaşa
mu?

Öğretim

uygun biçimi
(Birebir, grup
eğitimi)

9:00- 9:45
10:00- 10:45
11:00- 11:45
12:00- 13:00
13:00- 13:45
14:00- 14:45

2. Öğrenciler günlük rutin etkinliklerin ne zaman olacağını biliyor mu?
5. Yönergeler
1. Öğrenciden bir ders saati boyunca, kaç tane etkinlik yapmasını istiyorsunuz?

2. Öğrenci yönergelerinizi, ipucu ya da diğer yönerge verilmeye gerek kalmadan
yerine getiriyor mu? Eğer getiriyorsa örnek verin.
3. Öğrencinizin izlemediği yönergeler var mı?
4. Öğrencinin etkinlikler sırasında, diğer zamanlara göre yönergeleri izlemesi
nasıldır?
Az…..

Fazla…….

Aynı…..
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5. Öğrenci sırasında otururken ya da fiziksel olarak hareketlerinin kısıtlı olduğu
zamanlarda verilen yönergeleri diğer zamanlara göre nasıl yerine getirmektedir?
Az……

Fazla……

Aynı……..

6. Problem davranışların en çok ve en az görüldüğü öğretim etkinliklerini, sosyal ve
boş zaman etkinlikleri ile dersleri sıralar mısınız?
7. Öğretim oturumlarının problemsiz geçmesi için ne yapardınız?
8. Öğretim etkinlikleri küçük grup ya da tüm sınıf ile mi gerçekleşiyor?
IV.

PROBLEM DAVRANIŞLARIN MEYDANA GELME VE GELMEME
OLASILIĞINI ETKİLEYEN DAVRANIŞ ÖNCESİ OLAYLAR

1. Problem davranış en çok ne zaman meydana geliyor?
2. Problem davranış en az ne zaman meydana geliyor?
3. Problem davranış en çok kimlerle meydana geliyor?
4. Problem davranış en az kimlerle meydana geliyor?
5. Hangi etkinlikler sırasında, davranış en fazla meydana gelmektedir?
6. Hangi etkinlikler sırasında davranış en az meydana gelmektedir?
7. Problem davranışların meydana gelmesine neden olan ve yukarıda listelenmeyen
belirli istekler, gürültüler, ışıklar, giysiler gibi özel durumlar ve olaylar var mıdır?
8. Rutinlerindeki değişiklikler problem davranış üzerinde ne derece etkili?
Çok etkili…..

Az etkili….

Etkisiz…..

9. Öğrencinizden zor bir görev ya da beceri yapmasını istendiğinde, bu istek problem
davranışı nasıl etkilemektedir?
Çok etkili…..

Az etkili…….

Etkisiz…….

10. Öğrencinizin yanında olduğunuzda ve yaklaşık 15 dakika hiç onunla
ilgilenmediğinizde, bu davranış problem davranışı nasıl etkilemektedir?
Çok etkili…………….. Az etkili………..

Etkisiz…………..

11. Öğrencinizin çevresinde kimse olmaksızın yalnız kalması, problem davranışı
nasıl etkilemektedir?
Çok etkili……………..

Az etkili………..

Etkisiz…..

12. Öğrencinizin sevdiği bir etkinliği yerine getirirken, etkinlik bölünürse problem
davranışı nasıl etkilemektedir?
Çok etkili………..

Az etkili………..

Etkisiz..…..
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13. Öğrencinizin istediği bir nesnenin yakında ancak ulaşamayacağı bir uzaklıkta
olması problem davranışı nasıl etkilemektedir?
14. Çok etkili………..

Az etkili………..

Etkisiz....

PROBLEM DAVRANIŞLARI SÜRDÜREN OLAYLAR

V.

1. Öğrencinizin problem davranış sonunda ilgi elde ettiği ( öğrenciye bakma, yanına
yaklaşma, ya da ona uyarı sözleri söyleme) ya da sevdiği bir nesneyi elde ettiği
oluyor mu?
Her zaman……….

Bazen…………

Hiç…………..

2. Öğrencinizin problem davranış sonunda verilen görev ya da işten uzaklaştığı
oluyor mu?
Her zaman……….

Bazen…………

Hiç…………..

3. Öğrencinizde problem davranış meydana geldiğinde diğer kişilerin tepkisi ne
oluyor?
4. Öğrenciniz problem davranış meydana geldiğinde, hemen mi yoksa birkaç dakika
sonra mı davranışın sonuçlarını elde ediyor?
5. Sizce öğrenciniz problem davranışları yaparken, duyusal açıdan hoşnutluk
hissediyor mu?
6. Sizce öğrenciniz problem davranışı ile bize ne anlatmak istiyor?
ÖĞRENCİNİN SAHİP OLDUĞU İLETİŞİM BİÇİMLERİ

VI.

1. Alıcı dil becerileri
1. Öğrenciniz ‘evet- hayır’ sorularına cevap veriyor mu? ( Örneğin, Acıktın mı?
İstiyor musun? )
Sesle…

Jestle….

Ses ve jest birlikte…

Bir ya da daha fazla kelime…..

Diğerleri…….
2. Öğrenciniz soru kelimelerinin kullanıldığı (ne, nasıl, niçin) sorulara cevap veriyor
mu? (Örneğin, ne açmak istersin?)
Sesle…

Jestle….

Diğerleri…….

Ses ve jest birlikte…

Bir ya da daha fazla kelime..…..
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3. Öğrenciniz yönergelere/emirlere nasıl tepki veriyor? (Örneğin, yemeğini ye,
sütünü iç)
Sesle…

Jestle….

Ses ve jest birlikte…

Bir ya da daha fazla kelime..…..

Diğerleri…….
4. Öğrenciniz dinleyen birinin olması ve bu kişinin yakınlığı/uzaklığı, çocuğunuzun
iletişim kurmaya çalışmasını etkiliyor mu?
2. İfade edici dil becerileri
1. Öğrenciniz hangi kelimeleri ya da sesleri kullanarak sizinle iletişim kuruyor?
Bunları anlamak kolay mı?
2. Öğrenciniz ses çıkarma ve jest kullanma dışında başka iletişim biçimlerini
kullanarak size bir şeyler söylemeye çalışıyor mu?
İstek bildirme
1. Öğrenciniz aç ve susuz olduğunda ne yapar?
2. Yiyecek ve içeceklerin görünür bir yerde olması farklılık yaratır mı?
3. Öğrenciniz istediği/sevdiği bir etkinlikle ilgilenirken etrafındaki diğer kişileri de
etkinliğe katmaya çalışır mı? Çalışırsa bunu nasıl yapar?

4. Öğrencinizin üzerinde çalıştığı bir iş /etkinlik söyleyin, bunun bitirilmesi için
yardıma ihtiyacı olduğunda ne yapar?
5. Öğrencinizin istediği bir şeyi alma konusunda yardıma ihtiyacı varsa, ne yapar?
İstediği şeyin görünürde olup olmaması ve yakınındaki bir kişinin olup olmaması
farklılık yaratır mı?
6. Öğrencinizin birlikte olmaktan hoşlandığı kişiler ve onlarla birlikte yapmak

istediği etkinlikleri söyler misiniz? Bu isteğini ne zamanlar yapar ve nasıl ifade
eder?
Reddetme
1. Öğrencinizin istediği kişilerle sevdiği bir etkinlikte birlikteyken, yakındaki kişi
etkinlikten ayrılırsa, çocuğunuz ne yapar?
2. Öğrenciniz istemediği bir şeyi yapmak zorunda kalırsa ne yapar?
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3. Öğrencinize istemediği bir yiyecek ya da içecek sunarsanız ne yapar?
4. Öğrenciniz etkinliği durdurmak ya da bırakmak istiyorsa ne yapar?
5. Öğrencinizin sizin emirlerinize ya da isteklerinizi tamamlamak istemediği oldu
mu? Bunu bildirmek için ne yapar?
6. Öğrencinizin reddettiği olayı siz kabul etmezseniz ne olur? (Örneğin öğrenci
dişçiye gitmek istemiyor olsa bile, siz onu götürürseniz.)
Görüş bildirme/Sosyal etkileşim
1. Öğrenciniz tadına baktığı şeyden hoşlanırsa, yanındaki kişiye söyler mi? Nasıl
söyler.
2. Öğrenciniz size bildiği bir şeyi aktarmayı hiç denedi mi? (Örneğin, camda bir kuş
ya da yerde bir kedi gördüğünde)
3. Öğrenciniz sizin onu anlamadığınızı nasıl söyler?
4. Öğrenciniz tanıdığı kişileri selamlar mı? Nasıl?
5. Öğrenciniz tanımadığı kişileri selamlama girişiminde bulundu mu? Nasıl?
6. Öğrenciniz tanıdığı kişiler onu selamlarsa, ne yapar?
7. Öğrenciniz tanımadığı kişiler onu selamlarsa ne yapar?
8. Aşağıda yazılı olan duygulardan hangilerini öğrenciniz nasıl ve ne zaman
gösteriyor?
Sinirlilik:
Mutluluk:
Üzüntü:
9. Aşağıda verilmiş olan durumları, çocuğunuz nasıl gösteriyor?
Hastalık:
Rahatsızlık:
VII.

ÖĞRENCİNİN TERCİH ETTİĞİ ŞEYLER
Sevdiği

Ortamlar
Kişiler
Nesneler
Yiyecekler/İçecekler
Etkinlikler

Sevmediği
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EK-1- B
İŞLEVSEL DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME GÖRÜŞME FORMU
I.

KİMLİK BİLGİLERİ

Öğrencinin adı: Kaya
Yaşı: 9
Cinsiyeti: Erkek
Görüşülen kişi: Öğretmen
Görüşme Tarihi: Eylül 2016
II.

PROBLEM DAVRANIŞLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Problem Davranışın Tanımı
1. Öğrencinin problem davranışının biçimini (davranışın nasıl meydana geldiğini)
tanımlar mısınız?
Sürekli anlamsız ses ve heceler söyleme, kafasını sallama, elini ağzına götürerek
anlamsız sesler çıkartma.
2. Öğrencinizin problem davranışı ne zaman başlar?
Genelde her zaman vardır.
3. Öğrencinizin problem davranışı ne zaman sona erer?

Bir etkinlikle (ilgisini çekiyorsa) meşgul olduğunda daha az meydana gelir.
4. Öğrencinizde problem davranışın başlayacağını gösteren işaretler var mı?

Hayır.
5. Öğrencinizin problem davranışının gidişatını tanımlayınız.

Biz onu uyarıncaya kadar ya da dikkatini başka yöne çekinceye kadar devam eder.
6. Öğrencinizin problem davranışı gerçekleştirebilmesi için ne kadar fiziksel güce
ihtiyacı vardır?
Çok fazla değil.
7. Öğrencinizin problem davranışı hangi sıklıkta meydana geliyor?
Hemen hemen her zaman
8. Öğrencinizin problem davranışı ne kadar sürüyor?
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Sürekli devam ediyor.
9. Öğrenciniz problem davranışıyla kendine ya da çevresine zarar veriyor mu?
Hayır.
10. Öğrencinizin problem davranışı öğrenmesini engelliyor mu?

Evet.
Problem davranışın geçmişi
1. Öğrencinizin problem davranışı ne zaman başladı?
Kuruma başladığından beri gözlemliyoruz.
2. Öğrencinizin problem davranışının son birkaç gün/hafta/ay/yıldaki seyrini
tanımlar mısınız?
Genelde anlamsız sesler hep vardı. Alıcı dil becerisi geliştikçe yeni hece ve kelimeler de
duyabiliyoruz.
3. Öğrencinizin problem davranışının artışına neden olduğunu düşündüğünüz
herhangi bir olay var mı?
Kendi başına kaldığında daha fazla olduğunu düşünüyoruz.
4. Öğrencinizin problem davranışı için uygulanan davranış değiştirme programı var
mı?
Hayır.
5. Uygulanan davranış değiştirme programının etkilerini açıklar mısınız?
III.

PROBLEM DAVRANIŞLARIN ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN
OLAN ÇEVRESEL OLAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Öğrencinin bulunduğu çevreye ilişkin bilgiler
Sınıf
1. Öğrencinin sırasının sınıftaki konumu nedir?
Bireysel ve grup sınıfında oluyor. Grup sınıfında yuvarlak masada oturuyorlar. Genelde
kalkmaya çalıştığı için grup öğretmeninin yanında oturtuyoruz.
2. Sınıftaki araç gereçlerin, sıraların, tahtanın, öğretmen masasının konumu nasıl?
Bireysel sınıf olduğu için oldukça yakın.

3. Sınıf gürültülü mü?
Hayır.
4. Sınıfın ısısı çok mu, az mı?
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Normal
2. Okulda öğrenci ile etkileşimde bulunan kişiler
Öğrencilerin Özellikleri
1. Sınıfınızda kaç öğrenci var?
Bireysel sınıf
2. Sınıfınızdaki öğrenciler hangi yaş grubundalar?
3. Öğrencilerin derse katılımları için gerekli olan yardımların derecesini açıklar
mısınız?
Bireysel olduğundan bütün ilgi ve dikkatimiz öğrencide oluyor.
4. Sınıfınızdaki öğrencilerin engellerinin derecesi nedir?
Öğrencilerle etkileşen personelin özellikleri
1. Sınıfta kaç kişi öğrenci ile ilgilenmektedir?
Bir kişi.
2. Sınıfta öğrenci ile ilgilenen personelin ve/veya sizin gelişimsel yetersizliği

olan öğrencilerle deneyimizin var mı?
Evet.
3. Sınıfta öğrenci ile ilgilenen personelin ve/veya sizin problem davranışları
azaltma tekniklerini uygulamada deneyiminiz var mı?
Hayır.
4. Sınıfta bulunan kişilerin sayısı ya da diğer bireylerle olan ilişkileri problem
davranışları etkiliyor mu?
Hayır.
3. Öğrencinin devam ettiği okulda uygulanan eğitim programına ilişkin bilgiler
Sınıf kuralları
1. Sınıfta uyulması gereken kurallar öğrencinin görebileceği ve anlayabileceği
şekilde listelenmiş mi?
Sınıf kuralları ile ilgili görseller var; ancak öğrenci bunlarla ilgilenmez.
2. Listelenmeyen kurallar varsa, bunlardan çocuğunuz/öğrenciniz nasıl haberdar
olmaktadır?
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Söyleyerek ya da uygulatarak.
3. Sınıf kurallarını koyan ve uyup uyulmadığını takip eden kişi kimdir?
Sınıftan sorumlu öğretmen.
Kurallara uyulmadığında ortaya çıkan sonuçlar
1. Sınıf kurallarına uyulmadığında sonuçların ne olacağı belirtilmiş midir?
Evet
2. Sınıf kurallarına uyulmadığında kullanılan disiplin teknikleri nelerdir?
Sözlü uyarma, etkinlikten uzaklaştırma
3. Öğrenciler kurallara uyduğunda ne yapılıyor?
Sözel olarak pekiştiriliyor ya da fiziksel pekiştireçler veriliyor.
4. Öğrencinin günlük rutinleri
1. Öğrencinin bir gün boyunca sınıfta yaptığı etkinlikleri düşünerek aşağıdaki
tabloyu doldurunuz.

Zaman

Etkinlik

Etkinlikler

Etkinlikler

İşlevsel mi?

yaşa
mu?

Öğretim

uygun biçimi
(Birebir, grup
eğitimi)

9:00- 9:45

Özbakım

Evet

Evet

Grup

10:00- 10:45

İfade Edici Dil Evet

Evet

Bireysel

Becerileri
Çalışmaları
11:00- 11:45

Resim

Evet

Evet

Bireysel

12:00- 13:00

Öğle yemeği

Evet

Evet

Bireysel

13:00- 13:45

Alıcı

Dil Evet

Evet

Bireysel

Oyun ve Müzik Evet

Evet

Grup

Becerileri
14:00- 14:45

3. Öğrenciler günlük rutin etkinliklerin ne zaman olacağını biliyor mu?
Hayır
5. Yönergeler
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1. Öğrenciden bir ders saati boyunca, kaç tane etkinlik yapmasını istiyorsunuz?
Bir ya da iki tane
2. Öğrenci yönergelerinizi, ipucu ya da diğer yönerge verilmeye gerek kalmadan
yerine getiriyor mu? Eğer getiriyorsa örnek verin.
Sadece basit tek basamaklı yönergeleri yerine getirir.
3. Öğrencinizin izlemediği yönergeler var mı?
Çoğunlukla dinlemez
4. Öğrencinin etkinlikler sırasında, diğer zamanlara göre yönergeleri izlemesi
nasıldır?
Az…..

Fazla…….

Aynı…X..

5. Öğrenci sırasında otururken ya da fiziksel olarak hareketlerinin kısıtlı olduğu
zamanlarda verilen yönergeleri diğer zamanlara göre nasıl yerine getirmektedir?
Az……

Fazla…X…

Aynı……..

6. Problem davranışların en çok ve en az görüldüğü öğretim etkinliklerini, sosyal ve
boş zaman etkinlikleri ile dersleri sıralar mısınız?
Genelde aynı
7. Öğretim oturumlarının problemsiz geçmesi için ne yapardınız?
Pekiştirme uyguluyoruz
8. Öğretim etkinlikleri küçük grup ya da tüm sınıf ile mi gerçekleşiyor?
Bireysel ve grup çalışmaları yapılıyor.

IV.

PROBLEM DAVRANIŞLARIN MEYDANA GELME VE GELMEME
OLASILIĞINI ETKİLEYEN DAVRANIŞ ÖNCESİ OLAYLAR

1. Problem davranış en çok ne zaman meydana geliyor?
Kendi kendine kaldığında
2. Problem davranış en az ne zaman meydana geliyor?
Etkinlikle meşgul olduğunda
3. Problem davranış en çok kimlerle meydana geliyor?
Değişiklik göstermiyor.
4. Problem davranış en az kimlerle meydana geliyor?
Değişiklik göstermiyor.
5. Hangi etkinlikler sırasında, davranış en fazla meydana gelmektedir?
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6. Hangi etkinlikler sırasında davranış en az meydana gelmektedir?
Sevdiği bir etkinlik olduğunda
7. Problem davranışların meydana gelmesine neden olan ve yukarıda listelenmeyen
belirli istekler, gürültüler, ışıklar, giysiler gibi özel durumlar ve olaylar var mıdır?
Hayır
8. Rutinlerindeki değişiklikler problem davranış üzerinde ne derece etkili?
Çok etkili…..

Az etkili….

Etkisiz…X..

9. Öğrencinizden zor bir görev ya da beceri yapmasını istendiğinde, bu istek problem
davranışı nasıl etkilemektedir?
Çok etkili…..

Az etkili…….

Etkisiz…X….

10. Öğrencinizin yanında olduğunuzda ve yaklaşık 15 dakika hiç onunla
ilgilenmediğinizde, bu davranış problem davranışı nasıl etkilemektedir?
Çok etkili……X……….. Az etkili………..

Etkisiz…………..

11. Öğrencinizin çevresinde kimse olmaksızın yalnız kalması, problem davranışı
nasıl etkilemektedir?
Çok etkili……X……..

Az etkili………..

Etkisiz…..

12. Öğrencinizin sevdiği bir etkinliği yerine getirirken, etkinlik bölünürse problem
davranışı nasıl etkilemektedir?
Çok etkili………..

Az etkili…X……..

Etkisiz..…..

13. Öğrencinizin istediği bir nesnenin yakında ancak ulaşamayacağı bir uzaklıkta
olması problem davranışı nasıl etkilemektedir?
14. Çok etkili………..

V.

Az etkili………..

Etkisiz..X..

PROBLEM DAVRANIŞLARI SÜRDÜREN OLAYLAR

1. Öğrencinizin problem davranış sonunda ilgi elde ettiği ( öğrenciye bakma, yanına
yaklaşma, ya da ona uyarı sözleri söyleme) ya da sevdiği bir nesneyi elde ettiği
oluyor mu?
Her zaman……….

Bazen…X………

Hiç…………..
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2. Öğrencinizin problem davranış sonunda verilen görev ya da işten uzaklaştığı
oluyor mu?
Her zaman……….

Bazen…X………

Hiç…………..

3. Öğrencinizde problem davranış meydana geldiğinde diğer kişilerin tepkisi ne
oluyor?
Bir davranışta bulunmuyorlar
4. Öğrenciniz problem davranış meydana geldiğinde, hemen mi yoksa birkaç dakika
sonra mı davranışın sonuçlarını elde ediyor?
Genelde elde etmiyor
5. Sizce öğrenciniz problem davranışları yaparken, duyusal açıdan hoşnutluk
hissediyor mu?
Evet
6. Sizce öğrenciniz problem davranışı ile bize ne anlatmak istiyor?
Beni rahat bırakın!
ÖĞRENCİNİN SAHİP OLDUĞU İLETİŞİM BİÇİMLERİ

VI.

1. Alıcı dil becerileri
1. Öğrenciniz ‘evet- hayır’ sorularına cevap veriyor mu? ( Örneğin, Acıktın mı?
İstiyor musun? ) Hayır
Sesle…

Jestle….

Ses ve jest birlikte…

Bir ya da daha fazla kelime…..

Diğerleri…….
2. Öğrenciniz soru kelimelerinin kullanıldığı (ne, nasıl, niçin) sorulara cevap veriyor
mu? (Örneğin, ne açmak istersin?)
Sesle…

Jestle….

Ses ve jest birlikteX…

Bir ya da daha fazla kelime..…..

Diğerleri…….
3. Öğrenciniz yönergelere/emirlere nasıl tepki veriyor? (Örneğin, yemeğini ye,
sütünü iç)
Sesle…

Jestle….

Ses ve jest birlikte…X

Bir ya da daha fazla kelime..…..

Diğerleri…….
4. Öğrencinizi dinleyen birinin olması ve bu kişinin yakınlığı/uzaklığı, öğrencinizin
iletişim kurmaya çalışmasını etkiliyor mu?
Bazen

99

2.İfade edici dil becerileri
1. Öğrenciniz hangi kelimeleri ya da sesleri kullanarak sizinle iletişim kuruyor?
Bunları anlamak kolay mı?
Ses ve jestsel harketler.
Hayır kolay değil
2. Öğrenciniz ses çıkarma ve jest kullanma dışında başka iletişim biçimlerini
kullanarak size bir şeyler söylemeye çalışıyor mu?
Bazen işaret eder.
İstek bildirme
1. Öğrenciniz aç ve susuz olduğunda ne yapar?
Gerginleşir ama istemez. Genelde yemek olabilecek yerlere gidip bakar.
2. Yiyecek ve içeceklerin görünür bir yerde olması farklılık yaratır mı?
Evet. Ulaşmaya çalışır.
3. Öğrenciniz istediği/sevdiği bir etkinlikle ilgilenirken etrafındaki diğer kişileri de
etkinliğe katmaya çalışır mı? Çalışırsa bunu nasıl yapar?
Hayır
4. Öğrencinizin üzerinde çalıştığı bir iş /etkinlik söyleyin, bunun bitirilmesi için
yardıma ihtiyacı olduğunda ne yapar?
Tableti açmaya çalışma. Elimi alıp tabletin üstüne koyar.
5. Öğrencinizin istediği bir şeyi alma konusunda yardıma ihtiyacı varsa, ne yapar?
İstediği şeyin görünürde olup olmaması ve yakınındaki bir kişinin olup olmaması
farklılık yaratır mı?
Elimi tutup istediği şeyin yanına götürür ya da olduğunu düşündüğü yerin yanına
götürür.
6. Öğrencinizin birlikte olmaktan hoşlandığı kişiler ve onlarla birlikte yapmak

istediği etkinlikleri söyler misiniz? Bu isteğini ne zamanlar yapar ve nasıl ifade
eder?
Tercih ettiği bir kişi genelde yok. Sevilip okşanmak ve/veya şarkı söylendiğinde dinlemek
hoşuna gider.
Reddetme
1. Öğrencinizin istediği kişilerle sevdiği bir etkinlikte birlikteyken, yakındaki kişi
etkinlikten ayrılırsa, çocuğunuz ne yapar?
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Bir şey yapmaz
2. Öğrenciniz istemediği bir şeyi yapmak zorunda kalırsa ne yapar?
Gerginleşir, bağırır, cimcikler, ısırır.
3. Öğrencinize istemediği bir yiyecek ya da içecek sunarsanız ne yapar?
Gerginleşir, bağırır, cimcikler, ısırır.
4. Öğrenciniz etkinliği durdurmak ya da bırakmak istiyorsa ne yapar?
Kalkar gider
5. Öğrencinizin sizin emirlerinize ya da isteklerinizi tamamlamak istemediği oldu
mu? Bunu bildirmek için ne yapar?
Evet. Gerginleşir, bağırır, cimcikler, ısırır.
6. Öğrencinizin reddettiği olayı siz kabul etmezseniz ne olur? (Örneğin öğrenci
dişçiye gitmek istemiyor olsa bile, siz onu götürürseniz.)
Gerginleşir, bağırır, cimcikler, ısırır.
Görüş bildirme/Sosyal etkileşim
1. Öğrenciniz tadına baktığı şeyden hoşlanırsa, yanındaki kişiye söyler mi? Nasıl
söyler.
Hayır
2. Öğrenciniz size bildiği bir şeyi aktarmayı hiç denedi mi? (Örneğin, camda bir kuş
ya da yerde bir kedi gördüğünde)
Hayır
3. Öğrenciniz sizin onu anlamadığınızı nasıl söyler?
Söylemez
4. Öğrenciniz tanıdığı kişileri selamlar mı? Nasıl?
Hayır
5. Öğrenciniz tanımadığı kişileri selamlama girişiminde bulundu mu? Nasıl?
Hayır
6. Öğrenciniz tanıdığı kişiler onu selamlarsa, ne yapar?
Bir şey yapmaz
7. Öğrenciniz tanımadığı kişiler onu selamlarsa ne yapar?
Bir şey yapmaz
8. Aşağıda yazılı olan duygulardan hangilerini öğrenciniz nasıl ve ne zaman
gösteriyor?
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Sinirlilik: Genelde çoğu zaman. İstediği bir şey olmadığında ya da istemediği bir şey
yapıldığında. Vurur, ısırır, cimcikler, bağırır.
Mutluluk: Sık sık. Güler.
Üzüntü: Çok nadir. Bir yeri ağrıdığında. Ağlar
9. Aşağıda verilmiş olan durumları, çocuğunuz nasıl gösteriyor?
Hastalık: Ağlar ve çok hareket etmez. Zaman zaman gerginleşir de.
Rahatsızlık: Vurur, ısırır, cimcikler, bağırır.
10. ÖĞRENCİNİN TERCİH ETTİĞİ ŞEYLER

Ortamlar
Kişiler

Sevdiği

Sevmediği

Park

Sınırlandığı ortamlar

-

Bir şey yaptırmak isteyen
kişiler

Nesneler

Sallanacak her şey

Akademik

çalışma

materyalleri
Yiyecekler/İçecekler

Cips, kraker

Çorba,

yumuşak

taneli

gıdalar
Etkinlikler

Gıdıklama, şarkı söyleme

Akademik
hepsi

etkinliklerin
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EK-2-A
ABC KAYDI FORMU

Öğrencinin adı:

Başlama Tarihi:

Gözleyenin adı:
Başlama Zamanı:
Bitiş Zamanı:
Toplam Süre:
Tarih

Ortam

Davranış
Öncesi

Davranış

Davranış
Sonrası
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EK-2-B
ABC KAYDI FORMU

Öğrencinin adı:

Demir

Gözleyenin adı:

Dilek

Başlama Tarih: 05.05.2016

Başlama Zamanı: 11.00
Bitiş Zamanı: 11.30
Toplam Süre: 30 dakika
Tarih

Ortam

Davranış

Davranış

Sonrası

Öncesi
Sınıfa girmeden
05.05.2016

Sınıf

Davranış

Anlamsız sesler

başlamıştı.

Demir beni
dinle diyerek
müdahale
edildi.

Sınıf
06.05.2016

Sınıfa girmeden

Anlamsız

Sürekli ders

başlamıştı.

sesler, gülme

yapıldı ve
pekiştireç
kullanıldı; ama
azalmadı.

09.05.2016

Sınıf

Defterini

Aaaaa,ooooo

Demir kalemi

hazırlarken

gibi sesler

al, derse

masada

başlıyoruz

oturmuş,

dediğimde sustu

camdan dışarı

ve kalemi aldı.

baktığında
başladı.
10.05.2016

Sınıf

Grup sınıfında

Anlamsız sesler

Demir masaya

gezinirken

gel dediğimde

başlamıştı.

sustu ve geldi.
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10.05.2016

10.05.2016

Sınıf

Sınıf

Çöp adam

Anlamsız sesler

Kollarını da çiz

çizerken

dediğimde

başladı.

sustu.

Sınıfa giderken

Anlamsız sesler

vardı.

Dikkatini
çekmeye
çalıştım.
Yönerge
verdim.

11.05.2016

Sınıf

Sınıfa giderken

Anlamsız sesler

Birkaç kez

vardı.

ve kendi

Demir beni

kendine gülme

dinle deyince
sustu.

13.05.2016

16.5.2016

Sınıf

Sınıf

Defterini

Anlamsız sesler

Demir hadi gel

hazırlarken

dediğimde sustu

başladı.

ve geldi.

Sınıfa giderken
vardı.

Anlamsız sesler

Demir derse
başlıyoruz
dediğimde
sustu.

105

EK-3
ANNE-BABA İZİN BELGESİ

Prof. Dr. Dilek Erbaş yürütücülüğünde Dilek Kanak tarafından gerçekleştirilen ‘Otizm
spektrum bozukluğuna sahip öğrencilerin sözel basmakalıp davranışların azaltılması
amacıyla TYKY yönteminin etkililiği’ isimli yüksek lisans tez çalışması hakkında
bilgilendirildim. Çocuğumun bu çalışmaya katılmasına ve çalışma esnasında video
görüntüleri ile fotoğraflarının çekilmesine; video görüntüleri ve fotoğrafların yalnızca
bilimsel amaçlı ve derslerde öğretim amaçlı olarak kullanılması, çocuğumun isminin
çalışmanın hiçbir yerinde rapor edilmemesi ve çocuğumun dilediğim zaman çalışmadan
çekilebilmesi koşulları ile izin veriyorum. Çalışma süresince çocuğumun okula devamı
konusunda özen göstereceğimi taahhüt ediyorum.

İmza
Adı Soyadı
Tarih
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EK-4
SÖZLEŞME
Prof. Dr. Dilek Erbaş danışmanlığında Dilek Kanak tarafından gerçekleştirilen ‘Otizm
spektrum bozukluğuna sahip öğrencilerin sözel basmakalıp davranışların azaltılması
amacıyla TYKY yönteminin etkililiği’ isimli yüksek lisans tezi hakkında bilgi sahibiyim.
Araştırmanın sosyal geçerliğine ilişkin verilerin toplanması amacıyla gerçekleştirilen bu
görüşmeye katılmayı kabul ediyorum.
Söylediklerimin yalnızca bilimsel araştırma amacıyla kullanılması, adımın hiçbir yerde
rapor edilmemesi ve görüşme kayıtlarının görüşmeyi yapan görevli dışında hiç kimse
tarafından dinlenilmemesi koşulu ile görüşme esnasında ses kaydı alınmasına izin
veriyorum.
İmza
Adı-Soyadı
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EK-5- A
PARÇALI ZAMAN ARALIĞI KAYDI FORMU

Öğrenci:

Uygulamacı:

Hedef Davranış: Sözel Basmakalıp Davranışlar

Tarih:

Gözlem Zamanı:
Gözlem Aralığı: 10 saniye
Ortam:
Durum:

Kayıt tutulan gözlem aralığı sayısı:
Davranışın gerçekleştiği gözlem aralığı sayısı:
Gözlem Aralığı yüzdesi:
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EK-5-B
PARÇALI ZAMAN ARALIĞI KAYDI FORMU

Öğrenci:

Demir

Uygulamacı: Dilek

Hedef Davranış: Sözel Basmakalıp Davranışlar

Tarih: 19.10.2016

Gözlem Zamanı: 09.19
Gözlem Aralığı: 10 saniye
Ortam: Sınıf
Durum: Yalnız Kalma

-

-

+

-

+

-

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

-

-

+
+

Kayıt tutulan gözlem aralığı sayısı: 30
Davranışın gerçekleştiği gözlem aralığı sayısı:20
Gözlem Aralığı yüzdesi: 66.6
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EK-6-A
PARÇALI ZAMAN ARALIĞI KAYDI FORMU
Öğrenci:
Hedef Davranış: Bağlama Uygun Konuşma
Gözlem Zamanı:
Gözlem Aralığı: 10 saniye
Durum:

Kayıt tutulan gözlem aralığı sayısı:
Davranışın gerçekleştiği gözlem aralığı sayısı:
Gözlem aralığı yüzdesi:

Uygulamacı:
Tarih:
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EK-6-B
PARÇALI ZAMAN ARALIĞI KAYDI FORMU
Öğrenci:

Uygulamacı: Dilek

Demir

Hedef Davranış: Bağlama Uygun Konuşma

Tarih: 24.03.2017

Gözlem Zamanı: 09.47
Gözlem Aralığı: 10 saniye
Durum: 1. İzleme

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kayıt tutulan gözlem aralığı sayısı: 30
Davranışın gerçekleştiği gözlem aralığı sayısı:3
Gözlem aralığı yüzdesi: 10
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EK-7
KULLANILAN VERİ TOPLAMA TEKNİĞİNE İLİŞKİN GÖZLEMCİ
BİLGİLENDİRME FORMU
Davranış kayıt tekniklerinden biri olan parçalı zaman aralığı kayıt tekniği özellikle
azaltılmak istenen davranışların kayıt edilmesinde tercih edilir.
Bu çalışmada parçalı zaman aralığı tekniği kullanılarak sözel basmakalıp davranışların
kaydı yapılacaktır. Parçalı zaman aralığı kayıt formunda; öğrencinin adı, hedef davranış,
uygulamacı, tarih, gözlem zamanı, gözlem aralığı, ortam durum ve on saniyelik zaman
aralığından oluşan tablo yer almaktadır.
Bu kayıt tekniği şu basamakları izleyerek gerçekleştirilir:
1. Video başlatılıp zaman aralıkları yürütücüden gözle takip edilir.
2. Tanımlanan sözel basmakalıp davranış gözlem aralığı içinde oluşup oluşmadığı
takip edilir.
3. Tanımlanan sözel basmakalıp davranış oluşuyorsa ilgili zaman aralığına ait
kutucuğa davranış için artı (+) tanımlanan sözel basmakalıp davranış oluşmuyorsa
ilgili zaman aralığına ait kutucuğa davranış için eksi (-) işareti konulur.

112

EK-8-A
İŞLEVSEL ANALİZ OTURUMLARI UYGULAMA GÜVENİRLİĞİ VERİ
TOPLAMA FORMU

•

Duyusal Uyaran Elde Etme Durumu:

Katılımcı:

Tarih:

Oturumlar Tüm

materyal

etkinlikleri
çıkarılır.
1
2
3
4
5
Toplam
Yüzde

ve Öğrenci
sınıftan geçilmez.

Gözlemci:

ile

iletişime Öğrencinin

tüm

davranışları

görmezden

gelinir.
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•

Nesne ya da Etkinlik Elde Etme Durumu:

Katılımcı:

Oturumlar

İstenilen

Tarih:

nesne Öğrencinin

ya da etkinliğin istediği
yer

kısa

nesne

Gözlemci:

süreyle Öğrenci
ya

da basmakalıp

verilip daha sonra istediği gösterdiğinde

yaratılır.

nesne öğrenciden alınarak otuz saniye kadar görmezden

konulur.

3
4
5
Toplam
Yüzde

yapılan

durumlar

verilir.

diğer

ise tüm davranışlar

görebileceği istediği nesne ile gelinir.

ancak ulaşamayacağı yere oynamasına

2

tarafından

aldığı etkinlikle oynamasına izin davranışı

öğrencinin

1

sözel Öğrenci

izin
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•

İlgi Elde Etme Durumu:

Katılımcı:

Oturumlar

Öğrenci,

Tarih:

sevdiği Öğrenci

diğer

odanın yaklaşıp ‘yapma’ ‘şşşş’ gibi gelinir.
köşesine onaylamama ifadeleri kullanılır.

geçilerek öğrenci ile
ilgilenilmez.
1
2
3
4
5
Toplam
Yüzde

basmakalıp Öğrencinin yaptığı diğer tüm

davranış gösterdiğinde öğrenciye davranışlar

oyuncaklara
yönlendirilip

sözel

Gözlemci:

görmezden
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•

Etkinlikten Kaçma Durumu:

Katılımcı:

Oturumlar

Tarih:

Öğrenciye zor ya Beceri

yönergesi Öğrenci

da istenmeyen bir sunulduğunda
görev

ya

etkinlik verilir.

öğrencinin sözel

Gözlemci:

bu

süreçte 15 saniyede etkinlik

basmakalıp tekrar

da tepki göstermesi için 5 sn davranış
beklenir. Tepki göstermezse etkinlik

hazırlanıp

gösterirse beceri yönergesinin
hemen sunulmasıyla sürece

model olunur ve öğrenci 5 sn kaldırılır ve 15 saniye tekrar başlanılır.
içinde

yine

göstermezse

fiziksel ilgilenilmez.

yardımla

etkinlik

tamamlatılır.
1
2
3
4
5
Toplam
Yüzde

tepki öğrenciyle
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EK-8-B
İŞLEVSEL ANALİZ OTURUMLARI UYGULAMA GÜVENİRLİĞİ VERİ
TOPLAMA FORMU

•

Duyusal Uyaran Elde Etme Durumu:

Katılımcı:

Rüzgar

Oturumlar Tüm

Tarih:

materyal

etkinlikleri

12.07.2017

ve Öğrenci
sınıftan geçilmez.

çıkarılır.

Gözlemci: Gayenur Şimşek

ile

iletişime Öğrencinin

tüm

davranışları

görmezden

gelinir.

1

+

+

+

2

+

+

+

3

+

+

+

4
5
Toplam

9

Yüzde

100
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•

Nesne ya da Etkinlik Elde Etme Durumu:

Katılımcı:

Oturumlar

İstenilen

Rüzgar

Tarih:

nesne Öğrencinin

ya da etkinliğin istediği
yer

12.07.2017

kısa

nesne

Gözlemci: Gayenur Şimşek

süreyle Öğrenci
ya

sözel Öğrenci

da basmakalıp

tarafından

aldığı etkinlikle oynamasına izin davranışı

yapılan

durumlar

verilip daha sonra istediği gösterdiğinde

yaratılır.

nesne öğrenciden alınarak otuz saniye kadar görmezden
öğrencinin

ise tüm davranışlar

görebileceği istediği nesne ile gelinir.

ancak ulaşamayacağı yere oynamasına
konulur.

verilir.

izin

1

+

+

+

+

2

+

+

+

+

3

+

+

+

+

4
5
Toplam

12

Yüzde

100

diğer
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•

İlgi Elde Etme Durumu:

Katılımcı:

Oturumlar

Rüzgar

Öğrenci,

Tarih:

12.07.2017

sevdiği Öğrenci

sözel

diğer

basmakalıp Öğrencinin yaptığı diğer tüm

davranış gösterdiğinde öğrenciye davranışlar

oyuncaklara
yönlendirilip

Gözlemci: Gayenur Şimşek

odanın yaklaşıp ‘yapma’ ‘şşşş’ gibi gelinir.
köşesine onaylamama ifadeleri kullanılır.

geçilerek öğrenci ile
ilgilenilmez.
1

+

+

+

2

+

+

+

3

+

+

+

4
5
Toplam

9

Yüzde

100

görmezden
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•

Etkinlikten Kaçma Durumu:

Katılımcı:

Oturumlar

Rüzgar

Tarih:

Öğrenciye zor ya Beceri

ya

etkinlik verilir.

Gözlemci: Gayenur Şimşek

yönergesi Öğrenci

da istenmeyen bir sunulduğunda
görev

12.07.2017

öğrencinin sözel

bu

süreçte 15 saniyede etkinlik

basmakalıp tekrar

da tepki göstermesi için 5 sn davranış
beklenir. Tepki göstermezse etkinlik

hazırlanıp

gösterirse beceri yönergesinin
hemen sunulmasıyla sürece

model olunur ve öğrenci 5 sn kaldırılır ve 15 saniye tekrar başlanılır.
içinde

yine

tepki öğrenciyle

göstermezse

fiziksel ilgilenilmez.

yardımla

etkinlik

tamamlatılır.
1

+

+

+

+

2

+

+

+

+

3

+

+

+

+

4
5
Toplam

12

Yüzde

100
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EK-9
İŞLEVSEL ANALİZ OTURUMLARINA İLİŞKİN GÖZLEMCİ
BİLGİLENDİRME FORMU
İşlevsel analiz bireyin bulunduğu ortamdaki uyaranlar ile hedef davranış arasındaki
ilişkiyi ortaya çıkaran süreçtir. Amacı, hedef davranışın öncesinde ve sonrasında
uyaranlarda oluşan değişikliklerin hedef davranış üzerindeki etkilerini belirlemektir.
Duyusal uyaran elde etme durumunda; öğrenciler, yalnız ve tüm etkinlik/
materyallerden uzak bir ortamda, sözel basmakalıp davranışları ne sıklıkta ve süreyle
gösterdiği belirlenmek amacıyla yapılır. Bu durumda öğrenci açık kapıdan öğrenciye
görünmeden gözlem yapılır.
Nesne ya da etkinlik elde etme durumunda; istenilen nesne ya da etkinliğin yer aldığı
durumlar yaratılır. Öğrencinin kısa süreyle istediği nesne ya da etkinlikle oynamasına
izin verilerek daha sonra istediği nesne öğrenciden alınarak öğrencinin görebileceği ancak
ulaşamayacağı yere konulur. Öğrenci sözel basmakalıp davranışı gösterdiğinde ise otuz
saniye kadar istediği nesne ile oynamasına izin verilmiştir. Öğrenci tarafından yapılan
diğer tüm davranışlar görmezden gelinir.
İlgi elde etme durumunda; çeşitli oyuncaklar olan bir odada öğrenci, oyuncaklara
yönlendirilip odanın diğer köşesine geçilerek öğrenci ile ilgilenilmez. Öğrenci sözel
basmakalıp davranış gösterdiğinde öğrenciye yaklaşıp ‘yapma’ ‘şşşş’ gibi onaylamama
ifadeleri kullanılır ve öğrencinin yaptığı diğer tüm davranışlar görmezden gelinir.
Etkinlikten kaçma durumunda; öğrenciye zor ya da istenmeyen bir görev ya da etkinlik
verilir. Beceri yönergesi sunulduğunda öğrencinin tepki göstermesi için 5 sn beklenir.
Tepki göstermezse model olunur ve öğrenci 5 sn içinde yine tepki göstermezse fiziksel
yardımla etkinlik tamamlatılır. Öğrenci bu süreçte sözel basmakalıp davranış gösterirse
etkinlik hemen kaldırılır ve 15 saniye öğrenciyle ilgilenilmez. 15 saniyede etkinlik tekrar
hazırlanıp beceri yönergesinin sunulmasıyla sürece tekrar başlanılır.

121

EK-10-A
TEPKİYİ YARIDA KESME VE YENİDEN YÖNLENDİRME UYGULAMA
GÜVENİRLİĞİ VERİ TOPLAMA FORMU
Gözlemci:
Öğrenci:
Tarih:

Oturumlar
Öğrenciye bir başlangıç yönergesi verilerek (Ö: ‘Haydi
başlayalım.’) programdaki öğretime başlanır.
Uygulamacı öğretim başladığında kronometreyi de başlatır.
Öğrenci sözel basmakalıp davranış gösterdiğinde kronometre
durdurulur.
Uygulamacı öğrencinin ismini söyleyerek dikkatini çekip göz
kontağı kurar.
Uygulamacı TYKY yazılı yönergelerinden birini söyler.
Öğrenci yönergeyi yerine getirirse veya yapmaya niyetlenirse
ve sözel basmakalıp davranış sergilemezse, uygulamacı ona
ikinci ve üçüncü yönergeyi verir.
Yönerge verildiğinde öğrenci yapmadıysa uygulamacı model
olur ve öğrenciden de yapması istenir.
Öğrenci TYKY müdahalesi sırasında basmakalıp davranış
gösterirse, basmakalıp davranış olmadan arda arda üç
yönergeyi yerine getirene kadar devam edilir.
Yönergeler yerine getirildikten sonra uygulamacı ‘Çalışmaya
devam edelim lütfen.’ diyerek kronometreyi tekrar başlatır ve
5 dakika dolana kadar eğitime devam edilir.
Toplam
Yüzde
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EK-10-B
TEPKİYİ YARIDA KESME VE YENİDEN YÖNLENDİRME UYGULAMA
GÜVENİRLİĞİ VERİ TOPLAMA FORMU
Gözlemci: Gayenur Şimşek
Öğrenci: Demir
Tarih:11.08.2017

Oturumlar

1

2

3

Öğrenciye bir başlangıç yönergesi verilerek (Ö: ‘Haydi

+

+

+

Uygulamacı öğretim başladığında kronometreyi de başlatır.

+

+

+

Öğrenci sözel basmakalıp davranış gösterdiğinde kronometre

+

+

+

+

+

+

Uygulamacı TYKY yazılı yönergelerinden birini söyler.

+

+

+

Öğrenci yönergeyi yerine getirirse veya yapmaya niyetlenirse

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

başlayalım.’) programdaki öğretime başlanır.

durdurulur.
Uygulamacı öğrencinin ismini söyleyerek dikkatini çekip göz
kontağı kurar.

ve sözel basmakalıp davranış sergilemezse, uygulamacı ona
ikinci ve üçüncü yönergeyi verir.
Yönerge verildiğinde öğrenci yapmadıysa uygulamacı model
olur ve öğrenciden de yapması istenir.
Öğrenci TYKY müdahalesi sırasında basmakalıp davranış
gösterirse, basmakalıp davranış olmadan arda arda üç
yönergeyi yerine getirene kadar devam edilir.
Yönergeler yerine getirildikten sonra uygulamacı ‘Çalışmaya
devam edelim lütfen.’ diyerek kronometreyi tekrar başlatır ve
5 dakika dolana kadar eğitime devam edilir.
Toplam

27

Yüzde

100

4

5

123

EK-11
TEPKİYİ YARIDA KESME VE YENİDEN YÖNLENDİRME
OTURUMLARINA İLİŞKİN GÖZLEMCİ BİLGİLENDİRME FORMU
Bu çalışmada katılımcıların sözel basmakalıp davranışlarını azaltmaya yönelik kullanılan
tepkiyi yarıda kesme ve yönlendirme yöntemi,

aşağıdaki basamakları izlenerek

uygulanmıştır.
1)

Başlangıç olarak öğrenciye bir başlangıç yönergesi verilecek (Ö: ‘Haydi

başlayalım.’) ve programdaki öğretime başlanacaktır.
2)

Uygulamacı öğretim başladığında kronometreyi de başlatacaktır.

3)

Öğrenci sözel basmakalıp davranış gösterdiğinde TYKY süreci başlayacak ve

kronometre TYKY süreci başladığında durdurulacak, TYKY süreci tamamlandığında
kronometre tekrar başlatılacaktır.
4)

Öğrenci arda arda üç TYKY yönergesini sözel basmakalıp davranışları yapmadan

yerine getirdikten sonra uygulamacı ‘Çalışmaya devam edelim.’ diyerek kronometreyi
tekrar başlatacaktır.
5)

Kronometre beşinci dakika ulaştığında sözel basmakalıp davranışlar için veri

toplama sürecine ait TYKY müdahaleleri sonlandırılacaktır.
Sözel basmakalıp davranışlar ortaya çıktığında uygulamacı TYKY işlemlerini başlatacak
ve önceden hazırlanmış olan TYKY yönergelerinden söyleyecektir. Her bir yönerge
yerine getirildikten sonra diğer yönerge verilecektir. Uygulamacı öncelikle çocuğun
ismini söyleyerek çocuğun dikkatini çekecek ve göz kontağı kuracaktır. Daha sonra
uygulamacı TYKY yönergelerinden birini söyleyecektir. Öğrenci yönergeyi yerine
getirirse veya yapmaya niyetlenirse ve sözel basmakalıp davranış sergilemezse,
uygulamacı ona ikinci yönergeyi verecektir. Çocuğun yönergeyi tam olarak doğru yapıp
yapmaması önemli değildir. Yönerge verildiğinde eğer öğrenci yapmadıysa uygulamacı
model olur ve öğrenciden de yapmasını ister. Kabul edilebilir derecede olması yeterlidir.
Örneğin ‘Alkış yap.’ dediğinde öğrenci ellerini kaldırıp birbirine değdirdiğinde bu kabul
edilecektir. ‘Nasılsın?’ diye sorulduğunda iyi demesi yeterli görülecektir. Öğrenci TYKY
müdahalesi sırasında basmakalıp davranış gösterirse, basmakalıp davranış olmadan ard
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arda üç yönergeyi yerine getirene kadar devam edilecektir. Yönergeler yerine
getirildikten sonra uygulamacı ‘Çalışmaya devam edelim lütfen.’ diyerek kronometreyi
tekrar başlatacak ve eğitime devam edecektir.
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EK-12- A
BAŞLAMA DÜZEYİ VE İZLEME OTURUMLARINDA UYGULAMA
GÜVENİRLİĞİ VERİ FORMU

Gözlemci:
Öğrenci:
Tarih:

Uygulamacı davranışları/Oturumlar
Uygulamacı ortamı düzenler.
Uygulamacı öğrencinin dikkatini çeker.
Uygulamacı hedef uyaranı sunar.
Uygulamacı öğrenciden yanıtı alır.
Uygulamacı öğrencinin davranışını pekiştirir.
Uygulamacı oturumu sonlandırır.
Toplam
Yüzde

1

2

3

4

5
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EK-12- B
BAŞLAMA DÜZEYİ VE İZLEME OTURUMLARINDA UYGULAMA
GÜVENİRLİĞİ VERİ FORMU

Gözlemci: Gayenur Şimşek
Öğrenci:Demir
Tarih: 15.07.2017

Uygulamacı davranışları/Oturumlar

1

2

3

4

Uygulamacı ortamı düzenler.

+

+

+

+

Uygulamacı öğrencinin dikkatini çeker.

+

+

+

+

Uygulamacı hedef uyaranı sunar.

+

+

+

+

Uygulamacı öğrenciden yanıtı alır.

+

+

+

+

Uygulamacı öğrencinin davranışını pekiştirir.

+

+

+

+

Uygulamacı oturumu sonlandırır.

+

+

+

+

Toplam

24

Yüzde

100

5
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EK-13-A
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK SOSYAL GEÇERLİK FORMU
Sayın Meslektaşım,
Bu formda, öğrencinizin sözel basmakalıp davranışlar ve bağlama uygun konuşma ile
ilgili görüşlerinizi belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Lütfen soruları okuyunuz
ve cevaplayınız. Eklemek istediğiniz bilgileri açıklamalar bölümüne yazınız. İlginiz ve
katkınız için teşekkür ederim.
Adı- Soyadı:

Tarih:

1- Öğrencinizde sözel basmakalıp davranışlar azaldı mı?
Evet ( )
Hayır ( )
Açıklamalar:………………………………………………………………………………
2- Öğrencinizde bağlama uygun konuşma arttı mı?
Evet ( )
Hayır ( )
Açıklamalar:………………………………………………………………………………
3. Öğrencinizde sözel basmakalıp davranışların azalmasının sosyal yaşamına katkısı
olacağını düşünüyor musunuz?
Evet( )
Hayır ( )
Açıklamalar:…………………………………………………………………… ..............
4. Öğrencinizde sözel basmakalıp davranışların azalması sizin açınızdan önemli mi?
Evet ( )
Hayır ( )
Açıklamalar:………………………………………………………………………............
5. Tepkiyi Yarıda Kesme ve Yeniden Yönlendirme yöntemini başka öğrencilerinizle
kullanmak ister misiniz?
Evet ( )
Hayır ( )
Açıklamalar:………………………………………..........................................................
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EK-13-B
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK SOSYAL GEÇERLİK FORMU
Sayın Meslektaşım,
Bu formda, öğrencinizin sözel basmakalıp davranışlar ve bağlama uygun konuşma ile
ilgili görüşlerinizi belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Lütfen soruları okuyunuz
ve cevaplayınız. Eklemek istediğiniz bilgileri açıklamalar bölümüne yazınız. İlginiz ve
katkınız için teşekkür ederim.
Adı- Soyadı:

Şeyda Nurman

Tarih: 13.08.2017

1- Öğrencinizde sözel basmakalıp davranışlar azaldı mı?
Evet ( x)
Hayır ( )
Açıklamalar:………………………………………………………………………………
2- Öğrencinizde bağlama uygun konuşma arttı mı?
Evet ( )
Hayır ( )
Açıklamalar:……Bilmiyorum …………………………………
3. Öğrencinizde sözel basmakalıp davranışların azalmasının sosyal yaşamına katkısı
olacağını düşünüyor musunuz?
Evet( x)
Hayır ( )
Açıklamalar:…………………………………………………………………… ..............
4. Öğrencinizde sözel basmakalıp davranışların azalması sizin açınızdan önemli mi?
Evet ( x)
Hayır ( )
Açıklamalar:………………………………………………………………………............
5. Tepkiyi Yarıda Kesme ve Yeniden Yönlendirme yöntemini başka öğrencilerinizle
kullanmak ister misiniz?
Evet (x )
Hayır ( )
Açıklamalar:………………………………………..........................................................
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EK-14-A
AİLE GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK SOSYAL GEÇERLİK FORMU
Sayın Veli,
Bu formda çocuğunuzun, sözel basmakalıp davranışlar ve bağlama uygun konuşma ile
ilgili görüşlerinizi belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Lütfen soruları okuyunuz
ve cevaplayınız. Eklemek istediğiniz bilgileri açıklamalar bölümüne yazınız. İlginiz ve
katkınız için teşekkür ederim.
Adı- Soyadı:

Tarih:

1- Çocuğunuzda sözel basmakalıp davranışın azaldığını düşünüyor musunuz?
Evet( )
Hayır ( )
Açıklamalar:………………………………………………………………………………
2-Çocuğunuzda bağlama uygun konuşma becerisinin arttığını düşünüyor
musunuz?
Evet( )
Hayır( )
Açıklamalar:………………………………………………………………………………
3-Çocuğunuzda sözel basmakalıp davranışların azalması çevresinde bulunan kişiler
ile iletişimi ve etkileşimine katkı sağladı mı?
Evet ( )
Hayır ( )
Açıklamalar:………………………………………………………………………………
4- Çocuğunuzda sözel basmakalıp davranışların azalması öğrenme süreçlerini
olumlu yönde etkilediğini düşünüyor musunuz?
Evet ( )
Hayır ( )
Açıklamalar:………………………………………………………………………………
5- Tepkiyi Yarıda Kesme ve Yönlendirme yöntemini çocuğunuzda kullanmak ister
misiniz?
Evet ( )
Hayır ( )
Açıklamalar:………………………………………
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EK-14-B
AİLE GÖRÜŞLERİNE YÖNELİK SOSYAL GEÇERLİK FORMU
Sayın Veli,
Bu formda çocuğunuzun, sözel basmakalıp davranışlar ve bağlama uygun konuşma ile
ilgili görüşlerinizi belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Lütfen soruları okuyunuz
ve cevaplayınız. Eklemek istediğiniz bilgileri açıklamalar bölümüne yazınız. İlginiz ve
katkınız için teşekkür ederim.
Adı- Soyadı:

Rüzgar

Tarih: 15.08.2017

1- Çocuğunuzda sözel basmakalıp davranışın azaldığını düşünüyor musunuz?
Evet( )
Hayır ( )
Açıklamalar:…Tam emin değilim ama sanki daha az duyuyorum
2-Çocuğunuzda bağlama uygun konuşma becerisinin arttığını düşünüyor
musunuz?
Evet( )
Hayır( )
Açıklamalar:…Bilmiyorum………………………………………………
3-Çocuğunuzda sözel basmakalıp davranışların azalması çevresinde bulunan kişiler
ile iletişimi ve etkileşimine katkı sağladı mı?
Evet ( x)
Hayır ( )
Açıklamalar:………………………………………………………………………………
4- Çocuğunuzda sözel basmakalıp davranışların azalması öğrenme süreçlerini
olumlu yönde etkilediğini düşünüyor musunuz?
Evet ( x)
Hayır ( )
Açıklamalar:………………………………………………………………………………
5- Tepkiyi Yarıda Kesme ve Yönlendirme yöntemini çocuğunuzda kullanmak ister
misiniz?
Evet ( x)
Hayır ( )

Açıklamalar:……………………………………
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EK-15-A
PEKİŞTİREÇ TERCİH FORMU
Tarih:
Ad Soyad:

Tercih Edilenler

Tercih edilmeyenler
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EK-15-B

PEKİŞTİREÇ TERCİH FORMU
Tarih: 12.06.2016
Ad Soyad: Sarp

Tercih Edilenler

Tercih edilmeyenler
Portakal

Cips
Leblebi
Çikolata
Mısır
Bisküvi

Kraker
Fındık

Elma
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EK-16-A

PEKİŞTİREÇ TERCİH ORANI FORMU

Tarih:
Ad Soyad:

Pekiştireç 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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EK-16-B

PEKİŞTİREÇ TERCİH ORANI FORMU

Tarih:
Ad Soyad:

Pekiştireç 1

2

3

4

5

6

7

8
x

Cips

x

Kraker
x
Bisküvi

x
Çikolata

x
Fındık

9

10

