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Video ile kendine model olma, otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklara 

farklı becerileri öğretmede etkili olduğu kanıtlanmış video modelle öğretim yönteminin 

bir uygulama türüdür. Araştırma bulguları, video ile kendine model olma yönteminin 

iletişim becerileri, sosyal beceriler, akademik beceriler gibi farklı alanlardan becerilerin 

öğretiminde etkili olduğunu göstermektedir. Alan yazında video ile kendine model olma 

yönteminin etkililiğine ilişkin sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle, OSB’li 

çocuklara çeşitli alanlardan becerilerin öğretiminde video ile kendine model olma 

yönteminin kullanıldığı çalışmaların artmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu 

çalışmanın amacı, video ile kendine model olmanın OSB’li çocuklara video oyunu 

oynama becerisinin öğretiminde etkililiğini belirlemektir. Çalışma, tek denekli araştırma 

yöntemlerinden uyarlanmış yoklama evreli çoklu yoklama modeli ile gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada, yaşları 7-9 arasında değişen dört OSB’li çocuğun izleme ve kalıcılık 

performansları da değerlendirilmiştir. Ayrıca, çalışmada yer alan OSB’li çocukların 

ebeveynlerinden sosyal geçerlilik verisi toplanmıştır. Çalışma sonuçları, katılımcıların 

öğretim, izleme ve kalıcılık evrelerinde video oyun becerileri sergileyebildiklerini 

göstermektedir. Sosyal geçerlilik verileri, çalışma sonuçlarına ve bu öğretilen becerilere 

ilişkin ebeveynlerin olumlu görüşlerini yansıtmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Video ile kendine model olma, video oyunu oynama, otizm 

spektrum bozukluğu, serbest zaman becerisi.  
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Abstract 

INVESTIGATING THE EFFECTIVENESS OF THE VIDEO SELF-MODELING 

ON TEACHING VIDEO GAME SKILL FOR CHILDREN WITH AUTISM 

SPECTRUM DISORDERS 

Erkan KURNAZ 

Applied Behavior Analysis 

Anadolu University, Graduate School of Social Sciences, April, 2016  

Advisor: Associate Professor Mehmet YANARDAĞ 

 

Video self-modeling is a kind of teaching method of a video model, which is 

evidenced for teaching different skills to the children with autism spectrum disorders 

(ASD). Findings of research studies showed that video self-model is an effective method 

to teach several developmental skills such as communication skills, social skills, and 

academic skills. There were limited studies  related the effectiveness of the video self-

modeling in the literature. Therefore, increasing the studies, which are utilized the video 

self-modeling on teaching several developmental skills for children with ASD, is thought 

to be crucial. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the video 

self-modeling on teaching video game skill for children with ASD. A multiple probe 

design with probe conditions across subjects, one of the single subject designs, was used. 

The study was also examined the maintenance and generalization performance of the four 

participants, between 7-9 years old. In addition, social validity data was collected from 

parents of the children with ASD. Findings of the study showed that the participants were 

able to display the video play skills during teaching, maintenance, and generalization 

phases. Social validity data reflected positive opinions of the parents about the findings 

and the taught skills. 

 

Key words: video self-modeling, video game skills, autism spectrum disorders, leisure 

time skill.  
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1. Giriş 

1.1. Otizm Spektrum Bozukluğu 

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve 

bireyin yaşamında önemli derecede aksamalara neden olan, sosyal iletişim ve etkileşim 

becerilerinde yetersizlikler ve sınırlı/yinelenen davranış örüntüleri ile kendini gösteren 

karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluktur (Cardon, 2015). 

Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından 2013 yılında yayınlanan Ruhsal 

Bozukluklara İlişkin Tanı ve İstatistik El Kitabının (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders-DSM) beşinci sürümünde, bir önceki sürümü olan DSM-IV’ den farklı 

olarak beş alt kategoriye (Otizm, Asperger Sendromu, Çocukluğun Dezintegratif 

Bozukluğu, Rett Sendromu ve Atipik Otizm) ayrılmış olan otizm spektrum bozukluğu tek 

bir kategori olarak birleştirilerek sendrom odaklı bir sınıflandırma sisteminden, 

gereksinim yoğunluğu odaklı (Düzey-1: Desteğe gereksinim duyan birey, Düzey-II; 

Yoğun desteğe gereksinim duyan birey ve Düzey-III: Çok Yoğun desteğe gereksinim 

duyan birey) bir sınıflandırmaya geçilmiştir (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2013; 

Schreibman ve diğ., 2015). 

DSM-V’ te OSB’li bireylerin tanılanmasında temel olarak iki alanda görülen 

sınırlılıklar vurgulanmaktadır. Bunlardan biri olan sosyal etkileşim ve iletişim 

becerilerinde gösterdikleri sınırlılıklar; (a) karşılıklı sosyal-duygusal etkileşim kurma 

(ilgi, duygu veya sevgi paylaşımı) yetersizlikleri, (b) sosyal etkileşim için kullanılan sözel 

olmayan (göz kontağı kurma, jest ve mimik kullanma, başkalarının yüz ve jest ifadelerini 

anlama) iletişim davranışlarında yetersizlik gösterme ve (c) ilişki kurma, sürdürme ve 

ilişkileri anlamada bununla beraber hayali oyun başlatma ve sürdürme de yetersizlikler 

gösterme olarak tanımlanmaktadır (Matson, 2015). Bir diğer yetersizlik alanı olan sınırlı 

ve yinelenen davranış örüntüleri, ilgiler ve etkinliklerde sınırlılıklar ise; (a) konuşma veya 

nesne kullanımı gibi motor hareketlerin stereotipik veya tekrarlı olarak sergilenmesi, (b) 

aynılıkta ısrar etme, rutin veya ritüel biçimindeki davranışları sergileme konusunda katı 

bir tutum sergileme, (c) bir nesne veya konuya ilişkin normal dışı yoğun ilgi gösterme, 

(d) çevreden gelen uyaranlara aşırı yüksek veya aşırı düşük tepkiler gösterme olarak 

tanımlanmaktadır (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2013). 
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Zaman içerisinde tanı kriterlerinin ve kategorilerin değişiklik göstermesine rağmen, 

sosyal iletişim ve etkileşim yetersizlikleri ve sergilenen sınırlı/yinelenen davranışlar, 

OSB’nin çekirdek bileşenleri olarak kaldığı görülmektedir (Odom, Collet-Klingenberg, 

Rogers, ve Hatton, 2010; Tarbox, Dixon, Sturmey, ve Matson, 2014). Tüm bunlarla 

beraber OSB’nin görülme sıklığında önemli bir artış görülmektedir. Bu artışta tanı 

araçlarındaki gelişmeler, sağlık politikalarının önlemeye yönelik bir tutumu, beslenme 

alışkanlıkları, eşler arası yaş farklarının artışı ve hamileliğin ileri yaşlarda başlaması gibi 

birçok etkenin etkili olduğu ileri sürülmektedir (Patel, Preedy, ve Martin, 2014). 

Son yirmi yıl içerisinde bu karmaşık bozukluğun gizemli doğası, farklı alanlardan 

araştırmacıların OSB üzerinde farklı çalışmalar yürütmelerine neden olmuştur. OSB 

alanında yürütülen çalışmaların sayısındaki bu artış çok sayıda tedavi ve sağaltım 

uygulamalarının ortaya çıkmasını da beraberinde getirmiştir. OSB alanındaki bu 

uygulamalar, (a) tıbbi tedavi uygulamaları, (b) terapi uygulamaları, (c) eğitim 

uygulamaları ve (d) iletişim becerisi kazandırmaya yönelik uygulamalar olarak dört 

grupta sınıflandırılmaktadır (Kırcaali-İftar, 2007). Bu uygulamaların bir kısmının güçlü 

bilimsel dayanaklara sahip olduğuna ilişkin kanıtlar bulunmaktayken, bir kısmının 

bilimsel dayanaktan yoksun oldukları bilinmektedir (Kurt, 2012). 

1.2. Otizm Spektrum Bozukluğu ve Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar 

OSB olarak tanı alan bireylerin sayısının gün geçtikçe artış göstermesi ve bu 

bozukluğun doğasına ilişkin olarak halen aydınlanmamış birçok noktanın bulunması, 

OSB’li bireylere, ailelerine ve bakım verenlere yönelik olarak düzenlenen uygulamaların 

sayısında hızlı bir artışa neden olmaktadır (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2013; Kırcaali-

İftar, 2007). OSB’li bireylere yönelik olarak sunulan hizmetlerin sayısındaki bu artış, 

beraberinde bu uygulamaların etkili bilimsel dayanaklarının sorgulanması gerekliliğini 

de ortaya çıkarmıştır (Exkorn, 2009; Wong ve diğ., 2014). 

OSB’li bireylerin eğitiminde kullanılan uygulamaların bilimsel dayanaklarının 

belirlenmesine ilişkin olarak, 2000’li yılların başından itibaren farklı çalışma alanlarından 

çok sayıda kuruluş çaba göstermektedir (Kurt, 2012; Patel ve diğ., 2014). Bu amaçla, 

OSB’ li bireylere sunulan eğitim uygulamalarına ilişkin araştırmaları incelemeye yönelik 

derleme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarına bakıldığında, hali hazırda 

OSB olan bireyler ve ailelerine yönelik sunulan eğitim uygulamalarının farklı özelliklere 
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göre sınıflandırıldığı görülmektedir (Kurt, 2012; National Autism Center, 2009; Patel ve 

diğ., 2014; Wong ve diğ., 2014). 

Alan yazın incelendiğinde, bilimsel dayanaklı uygulama tanımına ilişkin olarak 

OSB alanında çalışan araştırmacı ve uzmanların henüz üzerinde görüş birliğine vardığı 

bir tanım bulunmadığı görülmektedir (Kurt, 2012). Bunun nedeni olarak farklı meslek 

gruplarında çalışan araştırmacıların, bilimsel dayanaklı uygulamalara ilişkin 

değerlendirme ölçütlerinin değişkenlik göstermesi olduğu görülmektedir (Kırcaali-İftar, 

2012; Patel ve diğ., 2014; Wong ve diğ., 2014). Ancak en yalın biçimiyle bilimsel 

dayanaklı uygulamalar, vaat ettiği sonuçları gerçekleştirdiğine ilişkin hakemli dergilerde 

hakkında yeterli sayıda araştırma bulunan uygulamalar olarak tanımlanabilmektedir 

(Kurt, 2012). 

OSB’de kullanılan bilimsel dayanaklı uygulamaları belirleme amacıyla derleme 

çalışmaları yapan kuruluşlardan biri Amerikan Ulusal Otizm Merkezi (National Autism 

Center-NAC)’ dir. Bu merkez tarafından 2009 yılında yayınlanan Ulusal Standartlar 

Raporuna göre yeterli bilimsel dayanağa sahip uygulamalar, davranış öncesi 

düzenlemelere yönelik uygulamalar, davranışsal uygulamalar, kapsamlı erken yoğun 

davranışsal müdahale, ortak dikkat öğretimi, model olma, doğal öğretim yöntemleri, 

akran öğretimi uygulamaları, temel tepki öğretimi, etkinlik çizelgeleri, kendini yönetme 

stratejileri ve sosyal öykü uygulamaları olarak ifade edilmektedir (National Autism 

Center, 2009) 

OSB’de kullanılan bilimsel dayanaklı uygulamaları belirleme amacıyla derleme 

çalışmaları yapan kuruluşlardan biri de, Otizm Spektrum Bozukluğu Amerikan Ulusal 

Profesyonel Geliştirme Merkezi (National Professional Developmental Center On 

Autism Spectrum Disorders NPDC)’dir. Bu merkez tarafından önerilen ölçütlere göre 

2012 yılında yapılan araştırma derleme çalışması sonucunda, davranışsal teknikler (ipucu 

sunma, pekiştirme, beceri analizi ve zincirleme, bekleme süreli öğretim), bilgisayar 

destekli öğretim, ayrık denemelerle öğretim, doğal öğretim, ebeveynler tarafından 

gerçekleştirilen uygulamalar, akranlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalar, PECS, 

temel tepki öğretimi, olumlu davranış desteği uygulamaları (işlevsel değerlendirme, 

uyaran kontrolü/çevresel uyarlama/öncül düzenleme, tepkiyi durdurma ve yeniden 

yönlendirme, işlevsel iletişim eğitimi, sönme, ayrımlı pekiştirme), kendini yönetme 
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teknikleri, sosyal öyküler, sosyal beceri öğretimi grupları, yapılandırılmış çalışma 

sistemleri, video modelle öğretim, görsel destek kullanımı, konuşma üreten cihazlar 

(VOCA) uygulamaları bilimsel dayanaklı uygulamalar olarak ifade edilmektedir (Odom 

ve diğ., 2010). 

NPDC tarafından 2014 yılında yayınlanan başka bir araştırma derleme çalışmasında 

ise, yukarıda sıralanan bilimsel dayanaklı uygulamalara ilişkin olarak, bilgisayar destekli 

öğretim ve konuşma üreten cihazlar (VOCA) ile ilgili uygulamaların birleştirilerek 

teknoloji destekli uygulamalar olarak sınıflandırıldığı, yapılandırılmış çalışma 

gruplarının bilimsel dayanaklı uygulamalar arasından çıkarıldığı görülmektedir. Bununla 

beraber egzersiz uygulamaları, model olma uygulamaları, etkinlik çizelgeleri, 

yapılandırılmış oyun grupları gibi uygulamalar bilimsel dayanaklı uygulamalar olarak 

ifade edilmiştir (Wong ve diğ., 2014). 

Her iki kurum tarafından ortaya konulan yayınlarda belirtilen bilimsel dayanaklı 

uygulamalardan biri de video ile model olma uygulamasıdır. İzleyen bölümde video ile 

model olma uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 

1.3. Video Model İle Öğretim 

OSB’li çocukların eğitiminde teknolojik ilerlemelerin artışıyla beraber sıklıkla 

kullanılan video model ile öğretim, Bandura (1977)’nın sosyal öğrenme kuramı temel 

alınarak oluşturulmuş bilimsel dayanaklı bir uygulamadır. Video model ile öğretim, bir 

model tarafından beceri/davranış gerçekleştirilirken oluşturulan video kayıtlarının, 

öğrenciye öğretim oturumundan hemen önce izletilmesi ve daha sonra öğrenciye beceriyi 

bağımsız olarak sergilemesi için fırsat sunulmasına dayalı bir öğretim uygulamasıdır 

(Akmanoğlu ve Kurnaz, 2014; Genç-Tosun ve Kurt, 2014; Neisworth ve Wolfe, 2005; 

Nikopoulos ve Keenan, 2006). 

Son yıllarda birçok alanda olduğu gibi OSB’li bireylere sunulan eğitim 

uygulamalarında teknolojik araçların kullanımı hızla artmaktadır (Exkorn, 2009; 

Mechling, 2005; Neisworth ve Wolfe, 2005; Nikopoulos ve Keenan, 2003). Video ile 

model olma geleneksel öğretim yöntemleri ile yeni teknolojik gelişmelerin bir araya 

geldiği etkili bir öğretim yöntemidir. Video ile model olma yaklaşık 30 yıldır özel 

gereksinimli bireylere yeni becerilerin öğretimi ve var olan becerilerin desteklenmesi için 

kullanılan bir uygulamadır (Murray ve Noland, 2012). Alan yazında video ile model 
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olmanın iletişim, sosyal etkileşim, motor beceriler, sosyal-duygusal beceriler, öz bakım 

becerileri, akademik beceriler gibi farklı gelişim alanlarında kullanıldığı görülmektedir 

(Murray ve Noland, 2012; Nikopoulos ve Keenan, 2006) Video model ile öğretim 

yöntemi OSB’li bireylerde sıkça rastlanan; (a) görsel ve uyaran ve görsel ögeleri içeren 

öğretim düzenlemelerini daha fazla tercih etme, (b) yüz-yüze etkileşim kurmaktan 

kaçınma ve (c) görsel bilgiyi işleme yeteneklerinin sözel bilgiyi işlemeden daha iyi olması 

gibi özelliklerinden dolayı, OSB’li bireylere sunulan öğretim çalışmalarında sıklıkla 

tercih edilmektedir (Corbett ve Abdullah, 2005). 

Video model ile öğretim uygulamalarında, öğretim uygulamasının sürdürülmesine 

ilişkin olarak üç temel özellik göze çarpmaktadır (Corbett ve Abdullah, 2005; Volkmar, 

2013). Bunlar ; 

a) Video kaydının hazırlanması: Video ile model olma uygulamalarının 

sürdürülebilmesi için araştırmacı/uygulamacı/aile tarafından öğretimi hedeflenen beceri 

için hazırlanan senaryolara dayalı video kayıtları kullanılmaktadır. Burada videoların 

hazırlanmasında kullanılacak model, öğretimi hedeflenen becerinin niteliği ve zorluk 

düzeyine göre yetişkin, akran veya bireyin kendisi olabilmektedir (Sigafoos, O'Reilly, ve 

De La Cruz, 2007). 

b) Her öğretim oturumundan önce, öğretimin yapılacağı ortam veya farklı bir 

ortamda, bireye hazırlanan video kaydı izletilmelidir. Video kayıtlarının izlenmesi 

sırasında, bireyin videoyu takip etmesi için sözel yönergeler (örneğin, “hadi beraber video 

izleyelim”, “harikasın izlemeye devam et”) kullanılabilmektedir (Sigafoos ve diğ., 2007). 

Öğretim uygulamalarında bireyin dikkatinin dağılmasını önlemek için video kayıtlarının 

üç dakikadan uzun olmaması önerilmektedir (Buggey ve Ogle, 2012; Dowrick, 1991; 

Dowrick, Kim-Rupnow, ve Power, 2006). 

c) Her öğretim oturumunda video izlendikten sonra, bireye hedef davranışı 

sergilemesi için fırsat verilir ve veri toplanır (Sigafoos ve diğ., 2007). Bu noktada video 

kayıtları bir oturum içerisinde üç defaya kadar ardarda izletilmesi önerilmektedir 

(Nikopoulos ve Keenan, 2006). 

Alan yazında video ile model olmanın iletişim, sosyal etkileşim, motor beceriler, 

sosyal-duygusal beceriler, öz bakım becerileri, akademik beceriler gibi farklı gelişim 
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alanlarında kullanıldığı görülmektedir (Murray ve Noland, 2012, Nikopoulos ve Keenan, 

2006, Volkmar, 2013) 

Video model ile öğretim uygulamaları, öğretim için kullanılacak video 

hazırlanırken kullanılan modelin özelliklerine göre; a) akran veya yetişkinlerin model 

olarak kullanıldığı uygulamalar, b) gözleyenin kendisinin model olarak kullanıldığı 

uygulamalar (videoyla kendine model olma) biçiminde gerçekleştirilmektedir 

(Akmanoğlu ve Kurnaz, 2014; Akmanoğlu ve Tekin-İftar, 2011; Buggey ve Ogle, 2012; 

Genç-Tosun ve Kurt, 2014; Neisworth ve Wolfe, 2005; Nikopoulos ve Keenan, 2006). 

Video teknolojisinin öğretimsel araç olarak kullanımının giderek yaygınlaşmasın rağmen, 

video model ile öğretimin farklı beceri alanlarında etkililiğinin sınanmasına ilişkin olarak 

araştırma gereksinimi devam etmektedir (Mechling, 2005; Mechling ve Moser, 2010) 

İzleyen bölümde video ile kendine model olma öğretim yöntemine ilişkin bilgiler 

sunulmaktadır. 

1.4. Video İle Kendine Model Olma 

Video ile kendine model olma, bireyin kendisinin artırılmak veya azaltılmak istenen 

davranışı sergilerken kaydedilen görüntülerin tekrarlayıcı olarak bireye izlettirilmesi 

sürecine dayanan, video model uygulamalarının bir alt türüdür (Akmanoğlu ve Kurnaz, 

2014; Buggey, 1995b; Dowrick, 1991; Hosford, 1981). Araştırmacılar gözleyen ve 

gözlenen arasındaki benzerliklerin (yaş, cinsiyet, ırk ve dış görünüm) artmasının, 

gözleyenin performansında artış sağladığını bildirmektedirler (Thoresen ve Hosford, 

1973). OSB’li bireylerin kendilerinin model olduğu videolara daha fazla dikkat yönelttiği 

bilinmektedir (Hosford, 1981; Meharg ve Woltersdorf, 1990). Bununla beraber OSB’li 

bireylerin kendilerini video da izlemelerinin, yeni durumlara alışmaları sırasında ortaya 

çıkan kaygı düzeyini düşürdüğü ifade edilmektedir (Buggey, Toombs, Gardener, ve 

Cervetti, 1999). 

Video ile kendine model olmayla ilgili çalışmaların başlangıcının 1970’li yıllara 

rastlanmasına rağmen, video teknolojisinin erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin sınırlı 

olması gibi nedenlerle yaygınlaşması ancak 2000’li yıllarda gerçekleşmektedir. Bununla 

beraber uzun yıllardır videoları işlemek için gereken altyapının pahalı ve karmaşık olması, 

video ile kendine model olma uygulamasının sınırlı alanda uygulanabilmesine neden 

olmuştur (Buggey, Hoomes, Sherberger, ve Williams, 2011). Video ile kendine model 
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olma uygulamaları, (a) televizyon veya kamera ekranından, (b) bilgisayardan, (c) DVD 

oynatıcından veya (e) taşınabilir akıllı cihazlar (Tablet bilgisayarlar, iPod, telefon) 

aracılıyla sunulabilmektedir (Burton, Anderson, Prater, ve Dyches, 2013). 

Alan yazın incelendiğinde video ile kendine model olmanın kullanıldığı yaklaşık 

160 araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmaların (a) yeni beceri öğretimi, (b) var olan 

becerinin akıcılığının artırılması ve (c) problem davranışların azaltılması gibi alanlarda 

etkili olarak kullanıldığı görülmektedir (Collier‐Meek, Fallon, Johnson, Sanetti, ve 

Delcampo, 2012). Video teknolojisinin öğretimsel araç olarak kullanımının giderek 

yaygınlaşmasın rağmen, video model ile öğretimin farklı beceri alanlarında etkililiğinin 

sınanmasına ilişkin olarak araştırma gereksinimi devam etmektedir (Mechling, 2005; 

Mechling ve Moser, 2010). 

Alan yazın incelendiğinde video ile kendine model olma uygulamasının iki biçimde 

hazırlandığı görülmektedir. İzleyen bölümde bu uygulama biçimlerine ilişkin 

açıklamalarda bulunulmaktadır. 

1.4.1. Olumlu Öz-değerlendirme (positive self-review) uygulamaları 

Olumlu öz-değerlendirme uygulamaları, çocuğun sergilediği uygun olan 

davranışların en iyi örneklerinin kaydedildiği videoların, hatalı davranışların ve hedef 

davranış dışında diğer unsurlarının çıkarılarak kullanıldığı uygulamalardır. Bu 

uygulamaların bireyin hedef davranışı sergilemek için göstereceği gayreti en üst düzeye 

çıkardığı varsayılmaktadır. Olumlu öz-değerlendirme uygulamalarının kullanıldığı 

araştırmalarda (Bellini ve diğ., 2007; Boudreau ve Harvey, 2015; Buggey ve diğ.,1999; 

Buggey, 2005; Delano, 2007; Hart ve Whalon, 2012; Lang ve diğ., 2009; Litras ve diğ., 

2010; Liu ve diğ., 2015; Mechling, 2011; Nikopoulos ve Panagiotopouloub,2015; 

Williamson ve diğ., 2013) veri düzeylerinde dramatik değişimler görünmemesine rağmen 

OSB’li çocuklarda ve farklı yetersizlik gruplarında ileri besleme uygulamalarından daha 

etkili olduğu belirlenmiştir (Akmanoğlu ve Kurnaz, 2014; Buggey, 2005; Dowrick, 1999; 

Hitchcock, Prater, ve Dowrick, 2004). 

1.4.2. İleri besleme uygulamaları 

İleri besleme uygulamaları, bireyin henüz gerçekleştiremediği becerilerin 

öğretiminde veya bir beceri analizinin eksik olan basamaklarının tamamlanması amacıyla 
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bireyin kendisinin hedef davranışı sergilediği video görüntülerinin kullanılmasıdır. İleri 

besleme uygulamalarında, olumlu öz-değerlendirme uygulamalarından farklı olarak 

bireyin hedef davranışı taklit becerileri veya rol oyun becerileri ile sergilerken çekilen 

video görüntülerinin, düzenlenmesinden sonra öğretim uygulamalarında kullanılmasıdır 

(Akmanoğlu ve Kurnaz, 2014; Buggey, 2005; Dowrick, 1999; Dowrick ve diğ., 2006; 

Hitchcock ve diğ., 2004; Hosford, 1981). İleri besleme uygulamalarının hazırlanması 

süreci olumlu öz değerlendirme uygulamalarına karşın daha uzun bir hazırlık 

gerektirmesinde rağmen, bireylerin repertuarlarında olmayan davranışların öğretiminde 

etkili olduğuna ilişkin araştırma bulguları bulunmaktadır (Buggey ve diğ., 2011; Burton 

ve diğ., 2013; Cihak ve Schrader, 2008; Marcus ve Wilder, 2009; Sherer ve diğ., 2001; 

Wert ve Neisworth, 2003;). 

1.5. Video İle Kendine Model Olma Uygulamasının Süreçleri 

Alan yazında video ile kendine model olma uygulamasına ilişkin standart bir 

uygulama süreci bulunmamakla beraber Dowrick (1991) tarafından belirlenen altı 

basamaklı uygulama süreci genellikle kullanılmaktadır (Akmanoğlu ve Kurnaz, 2014; 

Bellini ve McConnell, 2010; Buggey, 1995b; Buggey ve Ogle, 2012; Collier‐Meek ve 

diğ., 2012; Corbett ve Abdullah, 2005). Bu süreç basamakları ise izleyen bölümde 

açıklanmıştır. 

Hedef beceriyi belirleme: Video ile kendine model olma uygulamasının etkililiği, 

uygulama öncesinde hedef beceriye ilişkin olarak yapılan değerlendirmenin etkili olup 

olmadığıyla yakından ilişkilidir. Hedef davranışı belirleme, hedef davranışın işlevsel 

tanımı, beceriyi oluşturan basamakların ayrıntılı olarak analiz edilmesi, hedef davranışın 

gözlenmesi ve bireyin hedef davranışı gerçekleştirecek ön koşul becerilere ilişkin 

düzeyinin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi basamaklarından oluşmaktadır. 

Beceri analizi geliştirilmesi: Gerek olumlu öz-değerlendirme uygulamalarında gerekse 

ileri besleme uygulamalarında bireyin hedef davranışı yerine getirme düzeyinin 

belirlenmesi için, hedef davranışın ayrıntılı ve işlevsel olarak analiz edilmesi 

gerekmektedir. 

Video görüntülerini kaydetme: Video görüntülerinin alınmasında araştırmacılar 

tarafından (a) bir defa ve uzun zaman aralığında video görüntülerinin alınması ve 
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sonrasında istenmeyen görüntülerin ayıklanarak öğretim videosu oluşturulması ve (b) 

hazırlanan senaryoya uygun şekilde bireyin hedef davranışı taklit veya rol oyun becerileri 

ile sergilerken alınan kısa süreli görüntülerin birleştirilerek öğretim görüntüsünün 

hazırlanması biçiminde iki yol tercih edilmektedir. Video hazırlama oturumları, gereksiz 

video kalabalığının oluşmasını önlemek amacıyla dikkatli biçimde planlanmalıdır. 

Videoları düzenleme: Bazı araştırmacıların video ile kendine model olma 

uygulamalarında uzun videolar kullanmış olmasına rağmen, etkili olduğu bilinen 

uygulamalarda video uzunluğunun 2-5 dakika aralığında olması önerilmektedir. 

Düzenlenen videolar hedef davranış basamaklarına ilişkin sesli ipuçları 

barındırabilmektedir. Ayrıca bireyler açısından uygulamanın sıkıcı olmasını engellemek 

için videoların çoklu örnekler içermesinin gerekliliği alan yazında sıkça 

vurgulanmaktadır. 

Seyredilme sıklığı: Araştırmacılar kabul edilebilir seyredilme sıklığının iki haftada en az 

altı defa olacak şekilde yapılandırılmasının uygun olduğunu belirtmişlerdir. Ancak bazı 

araştırmacılar öğretim videolarının günlük izletilmesinin daha uygun olacağı yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

Değerlendirme: Bireyde gerçekleşmesi beklenen davranış değişikliğinin ortaya 

konabilmesi için kayıt tutmak oldukça önemlidir. Bununla beraber katılımcı ve/veya 

ailelerinin yapılan uygulama görüşlerinin belirlenmesi amacıyla video ile kendine model 

olma uygulamasında sosyal geçerlik verisi alınmalıdır. Bununla beraber son yıllarda 

uygulama güvenirliği verilerinin de toplandığı görülmektedir. 

Video ile kendine model olma uygulamasının olumlu taraflarına ilişkin olarak 

araştırma bulguları bulunmasına rağmen, bu yöntemin farklı gelişim alanlarında 

kullanımına ilişkin olarak sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır (Williamson, Casey, 

Robertson, ve Buggey, 2013). 

1.6. Video İle Kendine Model Olma Uygulamasına İlişkin Araştırma Örnekleri 

Alan yazında video ile kendine model olma uygulamasının farklı yetersizlik 

gruplarına çeşitli becerilerin öğretiminde etkili olduğunu gösteren araştırmalar 

bulunmaktadır (Bray ve Kehle, 1996; Buggey, 1995a; Clark ve diğ., 1993; Cream ve diğ., 

2010; Creer ve Miklich, 1970; Dowrick ve Dove, 1980; Dowrick ve Hood, 1981; Dowrick 
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ve Ward, 1997; Haarmann ve Greelis, 1982; Hartley, Bray, ve Kehle, 1998; Hepting ve 

Goldstein, 1996; Hitchcock ve diğ., 2004).  

İzleyen bölümde OSB’li çocuklara beceri öğretiminde video ile kendine model 

olma uygulamasının kullanıldığı araştırma örneklerine yer verilmiştir. Tablo 1 de ilgili 

araştırma örnekleri sunulmaktadır. 
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Tablo 1 OSB’li Bireylerde Videoyla Kendine Model Olma ile İlgili Yürütülen 

Araştırmalar  

 
Kaynak  Yaş Kullanılan 

VKM biçimi 

Araştırma Modeli Hedef Beceri/ler  

Nikopoulos ve 

Panagiotopouloub (2015) 

12 OÖD Denekler arası çoklu 

başlama modeli 

Vokal streotipi sergileme 

davranışının azaltılması 

Liu, Moore ve Anderson 

(2015) 

9 OÖD Davranışlar arası 

çoklu başlama 

modeli 

Sosyal beceri ( itiraz etmeden kabul 

etme, fikir sorma ve tanımadığı 

kişileri tebrik etme) öğretimi 

Boudreau ve Harvey 

(2013) 

4-7 OÖD Deneklerarası çoklu 

başlama modeli 

Sosyal etkileşim  

Burton, Anderson, Prater 

ve Dyches (2013) 

13-15 İB Deneklerarası çoklu 

başlama modeli 

Matematik becerileri 

Williamson, Casey, 

Robertson, ve Buggey 

(2013) 

5-6 OÖD Denekler arası çoklu 

başlama modeli 

Kendiliğinden selam verme 

Hart ve Whalon (2012)   OÖD ABAB modeli Akademik beceriler 

Buggey (2012) 3-4  Denekler arası çoklu 

başlama modeli 

Sosyal etkileşim  

Buggey, Hoomes, 

Sherberger ve Williams 

(2011) 

3-4 İB Denekler arası çoklu 

başlama modeli 

Sosyal etkileşim başlatma  

Mechling (2011) 4-9 OÖD Dönüşümlü 

uygulamalar modeli 

Metni doğru okuma 

Litras , Moore ve 

Anderson (2010) 

3 OÖD+S.Ö. Davranışlar arası 

çoklu başlama 

modeli 

Sosyal beceri öğretimi 

OOD =Olumlu öz değerlendirme uygulamaları      İB: İleri besleme uygulamaları 
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Tablo 1(devam) OSB’li Bireylerde Videoyla Kendine Model Olma ile İlgili Yürütülen 

Araştırmalar  

 

OOD OÖD=Olumlu öz değerlendirme uygulamaları      İB: İleri besleme uygulamaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak  Yaş Kullanılan 

VKM biçimi 

Araştırma Modeli Hedef Beceri/ler  

Lang ve diğ. (2009) 5 OÖD Denekler arası çoklu başlama 

modeli 

Sınıf kurallarının öğretimi 

Cihak ve Schrader 

(2008) 

16-21 İB Uyarlamalı dönüşümlü 

uygulamalar modeli 

Meslek öncesi becerileri 

ve zincirleme meslek 

becerileri 

Marcus ve  Wilder 

(2009) 

4-9 İB Dönüşümlü uygulamalar 

model 

Harfleri tanıma becerisi 

Delano (2007) 13-17 OÖD Davranışlararası çoklu 

başlama modeli 

Yazı dili performansları 

Bellini, Akullian ve 

Hopf (2007) 

 

  OÖD Deneklerarası çoklu başlama 

modeli 

Sosyal etkileşim 

Buggey (2005) 15-11 OÖD Denekler ve davranışlararası 

çoklu başlama modeli 

Sosyal etkileşim - dil-öfke 

nöbetleri-saldırganlık 

Wert ve Neisworth 

(2003) 

3-6 İB Deneklerarası çoklu başlama 

modeli 

Rica etme 

Sherer ve diğ. (2001) 4-11 İB Uyarlamalı dönüşümlü 

uygulamalar modeli  

Sohbet sorularına cevap 

verme 

Buggey, Toombs, 

Gardener ve Cervetti 

(1999) 

8-11 OÖD Denekler arası çoklu başlama 

modeli 

Sorulan sorulara cevap 

verme 
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Buggey ve diğ. (1999), OSB’li çocuklara oyun etkileşimi sırasında sorulan sorulara 

cevap verme becerisini kazandırmada videoyla kendine model olmanın etkililiğini 

incelemişlerdir. Denekler arası çoklu başlama modeli kullanılan araştırmaya 8-11 yaşları 

arasında OSB’li üç çocuk katılmıştır. Araştırma sonuçları, OSB’li bireylere oyun 

etkileşimi sırasında sorulan sorulara cevap verme becerisini öğretiminde video ile 

kendine model olma uygulamasının etkili olduğunu göstermektedir. 

Sherer ve diğerleri (2001), OSB’li çocuklara sohbet sorularını cevaplama becerisini 

kazandırmada videoyla kendine model olmanın ve diğerlerinin model olduğu videoyla 

model olmanın etkililiğini karşılaştırdıkları bir araştırma yürütmüşlerdir. Her iki 

yöntemin karşılaştırılması amacıyla uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modeli 

kullanılan araştırmaya 4-11 yaşları arasında OSB’li beş çocuk katılmıştır. Araştırma 

sonuçları, üç katılımcının ölçüt karşılar düzeyde becerileri öğrendiğini, diğer iki katılımcı 

da ise beceri düzeylerinde artış olduğu göstermektedir. Araştırmanın izleme 

oturumlarında ise katılımcıların yalnızca ikisinin edindikleri beceriyi koruyabildiği, diğer 

katılımcıların ise beceri düzeylerinde düşüş görüldüğünü belirtmişlerdir. Ayrıca 

katılımcıların edindikleri becerileri farklı ortam ve kişilere genelleyemedikleri 

gözlenmiştir. 

Wert ve Neisworth (2003), OSB’li çocuklara okul ortamında kendiliğinden ricada 

bulunma becerisini kazandırmada videoyla kendine model olmanın etkililiğini 

incelemişlerdir. Denekler arası çoklu başlama modeli kullanılan araştırmaya 3-6 yaşları 

arasında OSB’li dört çocuk katılmıştır. Araştırma sonuçları, OSB’li bireylere ricada 

bulunma becerisinin öğretiminde video ile kendine model olma uygulamasının etkili 

olduğunu göstermektedir. Araştırmanın izleme oturumlarında ise katılımcıların üçünün 

edindikleri beceriyi koruyabildiği, diğer bir katılımcıda ise kalıcılık aşamasının 

değerlendirilemediğini belirtmişlerdir. 

Buggey (2005), OSB’li çocuklarda sosyal etkileşim başlatma, öfke nöbetleri ve 

saldırganlık davranışlarının azaltılması ya da ortadan kaldırılmasında videoyla kendine 

model olmanın etkililiğini incelemiştir. Denekler ve davranışlararası çoklu başlama 

modeli kullanılan araştırmaya 5-11 yaşları arasında OSB’li beş çocuk katılmıştır. 

Araştırma sonuçları, OSB’li çocuklarda sosyal etkileşim başlatma, öfke nöbetleri ve 

saldırganlık davranışlarının azaltılması ya da ortadan kaldırılmasında video ile kendine 
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model olma uygulamasının etkili olduğunu, bununla beraber katılımcıların edinilen 

davranış değişikliklerinin uygulama ortamı dışına da genelleyebildiklerini 

göstermektedir. 

Bellini ve diğerleri (2007), OSB’li çocuklara olan sosyal etkileşim (akranlarıyla 

oyuncaklarını ve okul malzemelerini paylaşma) becerilerini sergileme düzeyini artırmada 

videoyla kendine model olmanın etkililiğini incelemişlerdir. Denekler arası çoklu 

başlama modeli kullanılan araştırmaya okul öncesi dönemde OSB’li iki çocuk katılmıştır. 

Araştırma sonuçları, OSB’li bireylerin akranlarıyla sosyal etkileşime girme becerilerinde 

artırmada video ile kendine model olma uygulamasının etkili olduğunu göstermektedir. 

Araştırmanın izleme oturumlarında ise katılımcıların ikisinin de edindikleri beceriyi 

koruyabildiği belirtmişlerdir. Bununla beraber araştırmanın sınıf öğretmenlerinden elde 

edilen sosyal geçerlik bulguları ise öğretmenlerin uygulamanın kolay kullanılabilir 

olduğunu ve katılımcılar için faydalı olduğunu belirttiklerini ortaya koymaktadır. 

Delano (2007), Asperger sendromlu ergenlerin yazı dili (metinde kullanılan toplam 

kelime sayısı ve kompozisyonun temel öğeleri) kullanım düzeylerini artırmada videoyla 

kendine model olmanın etkililiğini incelemiştir. Davranışlar arası çoklu başlama modeli 

kullanılan araştırmaya 13-17 arasında Asperger Sendromu tanısı almış üç öğrenci 

katılmıştır. Araştırma sonuçları, bireylerden tümünde yazı dili (metinde kullanılan toplam 

kelime sayısı ve kompozisyonun temel öğeleri) kullanım düzeylerini artırmada videoyla 

kendine model olmanın etkili olduğunu göstermiştir. Araştırmanın izleme oturumlarında 

katılımcıların performanslarında düşüş görülmekle beraber performans düzeylerinin 

başlama düzeyinden belirgin olarak farklı olduğu görülmektedir. 

Cihak ve Schrader (2008), OSB’li bireylere meslek öncesi becerileri ve zincirleme 

meslek becerileri öğretiminde videoyla kendine model olmanın ve diğerlerinin model 

olduğu videoyla model olmanın etkililiğini ve verimliliğini karşılaştırdığı bir araştırma 

yürütmüştür. Her iki yöntemin karşılaştırılması amacıyla uyarlamalı dönüşümlü 

uygulamalar modelinin kullanıldığı araştırmaya 16-21 yaşları arasında OSB’li beş birey 

katılmıştır. Araştırma sonuçları, her iki video model uygulamasının da etkili olduğunu 

göstermiştir. Ancak katılımcılardan bir tanesi video ile kendine model olma 

oturumlarında daha az öğretim oturumunda ölçütü karşılamış, iki katılımcı ise video ile 

kendine model olma oturumlarında, video model oturumlarına kıyasla daha az öğretim 
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oturumuna gereksinim duymuştur. Katılımcılardan birinde ise video ile kendine model 

olma oturumlarında herhangi bir etki görülmemiştir. Araştırmada öğretmenlerden elde 

edilen sosyal geçerlik bulguları ise, öğretmenlerin video model uygulamalarını diğer 

uygulamalardan daha fazla tercih ettiklerini göstermektedir. 

Lang ve diğerleri (2009),  Asperger sendromlu çocuklara sınıf kurallarının 

öğretiminde videoyla kendine model olmanın etkililiğini incelemişlerdir. Denekler arası 

çoklu başlama modeli kullanılan araştırmaya 5 yaşında Asperger sendromu tanısı almış 

iki çocuk katılmıştır. Araştırma sonuçları, katılımcılara sınıf kurallarının video ile 

kendine model olma uygulamasının etkili olduğunu, bununla beraber araştırma 

sonrasında düzenlenen izleme oturumlarında tüm katılımcıların edindikleri becerileri 

koruyabildiklerini göstermiştir. 

Marcus ve Wilder (2009), OSB’li çocuklara harfleri tanıma becerisinin öğretiminde 

akran video model ile videoyla kendine model olma yönteminin etkililiğini ve 

verimliliğini karşılaştırdıkları bir araştırma yürütmüşlerdir. Her iki yöntemin 

karşılaştırılması amacıyla dönüşümlü uygulamalar modeli kullanılan araştırmaya 4-9 

yaşları arasında OSB’li üç çocuk katılmıştır. Araştırma sonuçları, tüm katılımcıların 

videoyla kendine model olma yöntemi ile becerileri %100, akran video model ile %80 

düzeyinde öğrendiklerini, ayrıca katılımcıların videoyla kendine model olma 

uygulamasının kullanıldığı oturumlarda akran video modele kıyasla çok daha hızlı doğru 

tepki sergilediklerini göstermişlerdir. 

Mechling (2011), OSB’li bireylere verilen metni doğru okuma becerisinin 

öğretiminde akran video model ile videoyla kendine model olma yönteminin etkililiğini 

karşılaştırdıkları bir araştırma yürütmüştür. Her iki yöntemin karşılaştırılması amacıyla 

dönüşümlü uygulamalar modeli kullanılan araştırmaya yaşları 4-9 yaşları arasında OSB’li 

üç çocuk katılmıştır. Araştırma sonuçları, tüm katılımcıların videoyla kendine model 

olma yöntemi ile becerileri ölçüt karşılar düzeyde sergilerken, akran video modelin 

kullanıldığı oturumlarda yalnızca bir katılımcının becerileri ölçüt karşılar düzeyde 

sergilediğini göstermektedir. 

Hart ve Whalon (2012), OSB’li çocukların fen bilgisi derslerinde tartışmalara 

katılma ve öğretmenin sorduğu sorulara doğru cevap verme düzeylerinin artırılmasında 

videoyla kendine model olmanın etkililiğini incelemişlerdir. ABAB modeli kullanılan 
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araştırmaya yaşları 16 ve 10 olan OSB’li ve zihinsel yetersizlik tanısı almış olan iki 

öğrenci katılmıştır. Araştırma sonuçları, bireylerden ikisinin de fen bilgisi derslerinde 

tartışmalara katılma ve öğretmenin sorduğu sorulara doğru cevap verme oranlarında 

anlamlı artışlar olduğunu göstermektedir. 

Litras ve diğerleri (2010), 3 yaşında OSB’li bir çocuğa sosyal becerilerin (selam 

vermek, rica etmek ve uygun yanıt verme) öğretiminde sosyal öyküler ve videoyla 

kendine model olma yönteminin birlikte kullanıldığı bir öğretim paketinin etkililiğini 

incelemişlerdir. Davranışlar arası çoklu başlama modeli kullanılan araştırmanın 

sonuçları, OSB’li çocuğa sosyal becerilerin (selam vermek, rica etmek ve uygun yanıt 

verme) öğretiminde sosyal öyküler ve videoyla kendine model olma yönteminin birlikte 

kullanıldığı bir öğretim paketinin etkili olduğunu göstermektedir. Araştırmanın izleme 

oturumlarında ise katılımcının edindiği becerileri koruyabildiğini, bununla beraber 

edindiği becerileri uygulama ortamı dışına da genelleyebildiğini belirtmişlerdir. 

Buggey ve diğerleri (2011),  OSB’li çocuklara oyun alanındaki etkinliklerde 

akranlarıyla olan sosyal etkileşim düzeylerini arttırmada videoyla kendine model olmanın 

etkililiğini incelemişlerdir. Denekler arası çoklu başlama modeli kullanılan araştırmaya 

3-4 yaşları arasında OSB’li dört çocuk katılmıştır. Araştırma sonuçları, OSB’li 

bireylerden üçünün akranlarıyla olan sosyal etkileşim düzeylerini arttırılmasında video 

ile kendine model olma uygulamasının etkili olduğunu, ancak bir katılımcının davranış 

düzeylerinde herhangi bir değişme olmadığını göstermiştir. 

Buggey (2012), OSB’li çocukların oyun alanındaki etkinliklerde akranlarıyla olan 

sosyal etkileşim düzeylerini arttırmada videoyla kendine model olmanın etkililiğini 

incelemişlerdir. Denekler arası çoklu başlama modeli kullanılan araştırmaya yaşları, 3 ve 

4 olan OSB’li dört çocuk katılmıştır. Araştırma sonuçları, OSB’li bireylerden üçünün 

akranlarıyla olan sosyal etkileşim düzeylerini arttırılmasında video ile kendine model 

olma uygulamasının etkili olmadığını göstermiştir. 

Boudreau ve Harvey (2013), OSB’li çocukların sosyal etkileşim olarak düzeylerini 

arttırma ve kalıcılık düzeylerinde videoyla kendine model olmanın etkililiğini 

incelemişlerdir. Denekler arası çoklu başlama modeli kullanılan araştırmaya 4-7 yaşları 

arasında OSB’li üç çocuk katılmıştır. Araştırma sonuçları, OSB’li bireylerin tamamının 

sosyal etkileşim düzeylerini arttırılmasında video ile kendine model olma uygulamasının 
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etkili olduğunu, göstermiştir. Araştırmanın izleme oturumlarında ise katılımcılardan 

ikisinin edindikleri düzeyleri koruyabildiklerini ancak bir katılımcının beceri düzeyinde 

düşüş olduğu görülmüştür. Bununla beraber araştırmada aile ve öğretmenlerden elde 

edilen sosyal geçerlik bulguları, öğretmen ve ailelerin katılımcılarda görülen davranış 

değişikliklerinden ve kullanılan yöntemden memnun olduğunu göstermektedir. 

Williamson ve diğerleri (2013), OSB’li çocuklara okul ortamında kendiliğinden 

selam verme becerisinin öğretiminde videoyla kendine model olmanın etkililiğini 

incelemişlerdir. Denekler arası çoklu başlama modeli kullanılan araştırmaya OSB’li üç 

çocuk katılmıştır. Araştırma sonuçları, OSB’li çocuklara okul ortamında kendiliğinden 

selam verme becerisinin öğretiminde videoyla kendine model olmanın etkili olmadığını 

göstermiştir. 

Liu, Moore ve Anderson (2015), OSB’li bir çocuğa sosyal beceri (itiraz etmeden 

kabul etme, fikir sorma ve tanımadığı kişileri tebrik etme) öğretiminde videoyla kendine 

model olmanın etkililiğini incelemişlerdir. Davranışlar arası çoklu başlama modeli 

kullanılan araştırmaya 9 yaşında OSB’li bir çocuk katılmıştır. Araştırma sonuçları, 

OSB’li bireylere sosyal beceri öğretiminde videoyla kendine model olmanın etkili 

olduğunu ve katılımcının edindiği becerileri izleme oturumlarında da koruyabildiğini 

göstermiştir. 

Nikopoulos ve Panagiotopouloub (2015), OSB’li çocukların vokal streotipi 

sergileme davranışının azaltılmasında videoyla kendine model olmanın etkililiğini 

incelemişlerdir. Denekler arası çoklu başlama modeli kullanılan araştırmaya 12 yaşında 

OSB’li iki çocuk katılmıştır. Araştırma sonuçları, OSB’li bireylere vokal stereotipi 

sergileme sıklığının sosyal beceri öğretiminde videoyla kendine model olmanın 

katılımcıların yalnızca bir tanesinde etkili olduğunu, diğer bir katılımcıda anlamlı bir fark 

görülmediğini göstermektedir. Bununla beraber katılımcının izleme oturumlarında da 

aynı davranış sergileme düzeyini koruyabildiğini göstermiştir. 

Video ile kendine model olma uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan araştırma 

bulguları, yöntemin kullanıldığı çalışmaların önemli bir kısmında katılımcıların hedef 

becerileri edindikleri ve edindikleri becerileri öğretim oturumları sonrasında da 

koruyabildiklerini, ancak yalnızca birkaç araştırma katılımcıların edindikleri becerileri 

farklı ortam ve kişilere genelleyebildiklerini göstermektedir. (Bellini ve Akullian, 2007).  
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1.7. OSB’li Bireylerde Serbest Zaman Becerileri ve Video Oyunları 

Serbest zaman etkinlikleri, OSB’li bireylerin rahatlama ve eğlenmesi dışında sosyal 

gelişim ve iletişimin artırılması ve stres düzeyinin düşürülmesinde önemli role sahiptir 

(Blum-Dimaya, Reeve, Reeve ve Hoch; 2010; Garcia-Villamisar ve Dattillo, 2010). 

OSB’li bireylerin yaşamış oldukları sosyal etkileşim ve iletişim sorunları ve tekrarlayıcı 

davranışları nedeniyle, akranlarına nazaran daha fazla boş zamanları olmasına karşın bu 

zamanı doğru ve etkin biçimde kullanamamaktadırlar (Jerome, Frantino ve Sturmey, 

2007). OSB’li bireylere serbest zaman becerilerinin öğretimi, bireylerin gelişimsel açıdan 

desteklenmesinin yanında yaşam kalitelerinin de artmasını sağlamaktadır (Garcia-

Villamisar ve Dattillo, 2010). Serbest zaman becerilerinin bu denli önemli olmasına 

rağmen eğitim müfredatları göz önüne alındığında, OSB’li çocuklara serbest zaman 

becerilerinin öğretimi üzerindce yeterince durulmadığı ve bu konuda sınırlı sayıda 

çalışma olduğu görülmektedir (Kurt, 2009).  

Alanyazında OSB’li bireylere serbest zaman becerilerinin öğretilmesi amaçlanan 

çalışmalarda, bağımlı değişkenlerden bir tanesinin de video oyunu oynama becerisi 

olduğu göze çarpmaktadır (Blum-Dimaya, Reeve, Reeve ve Hoch; 2010; Charlop-Christy 

ve Freeman, 2000; Matson, Hattier ve Belva,2012; Mazurek ve Wenstrup, 2013 

Oppenheim-Leaf, Leaf  ve Call, 2012). Video oyunlarının OSB’li bireylere çekici geldiği 

bilinmektedir (Swettenham, 1996). OSB’li bireylerde video oyunları, tutarlı olmaları, 

kontrol edilebilir deneyimler sunmaları ve sosyal etkileşim gerektirmemeleri gibi 

nedenlerle kapalı alan içerisinde yapılan boş zaman etkinliği olarak 

kullanılabilmektedir(Baranowski ve diğ., 2008; Jerome, Frantino ve Sturmey, 2007). 

Son 30 yılda hızla artan video oyunları, dünya genelinde birçok insanın sıklıkla 

kullandığı bir eğlence aracına dönüşmüştür. Başlangıçta yalnızca iki boyutlu olarak 

tasarlanan video oyunları, ilerleyen teknolojinin de etkisiyle üç boyutlu sanal gerçekliğe 

dayanan sistemler halini almıştır (Gee, 2003). 2001 yılından sonra ise video oyunları tüm 

dünyada bilgisayar oyunları ve konsol oyunları olarak iki gruba ayrıldığı 

görülmektedir.(Squire, 2003; Apperley, 2006).  

Son yıllarda yaygınlaşan bir oyun konsolu türü olan harekete duyarlı oyun 

konsolları, herhangi bir ek kumanda gerektirmeksizin, kişin kendi vücut hareketleri ile 

kontrol edebildiği oyun konsolları olarak tanımlanmaktadır (Siegel, Haddock, Dubois ve 
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Wilkin, 2009). Harekete duyarlı oyun konsollarının oynanması ve kontrol edilmesi 

oyuncunun düzenli olarak hareket etmesini gerektirdiğinden, çocuklar için geleneksel 

oturarak oynanan oyun konsollarına kıyasla hareket etmeye teşvik etmesi nedeniyle daha 

uygun olduğu düşünülmektedir (Nietfeld ve Shores,2011).  

Exergaming veya aktif video oyunları, tipik olarak gelişen bireylerde fiziksel 

aktivite geliştirmek için kullanılan oyunlar olarak tanımlanmaktadır (Graf, Pratt, Hester 

ve Short, 2009). Aktif video oyunları, geleneksel oturarak oynanan video oyunlarıyla 

karşılaştırıldığında, kontrolör olarak başparmak ve diğer parmakların küçük hareketleri 

daha fazla gerek duyulmayan,  oyuncuya "atlama, kayma, koşma, yürüme atma ve vurma" 

olarak sınıflandırılmış çeşitli hareket becerini yapmayı gerektiren oyunlar olarak 

tanımlanmaktadır (Adams ve diğ., 2009; Daley, 2009). Aktif video oyunları geleneksel 

oturarak oynanan video oyunlarına kıyasla özellikle farklı gelişen ve aktif olmayan yaşam 

biçimine sahip olan bireylere, düşük-orta şiddette fiziksel aktivite sağlamak amacıyla 

önemli fırsatlar sunabilmektedir. Bununla beraber aktif video oyunları bireylerin beceri 

repertuvarlarının boş zaman etkinlikleri anlamında önemli ölçüde çeşitlendirilmesini 

sağlamaktadır ( Baranowski ve diğ., 2008; Daley, 2009; Foley ve Maddison, 2010) 

OSB’li bireylerin akranlarından düşük motor performans sergiledikleri ve yönetsel 

işlemlerde sınırlılıklar yaşadığı bilinmektedir (Hilton ve diğ, 2014). Bununla beraber 

OSB’li bireylerin tipik gelişim gösteren akranlarına kıyasla daha düşük fiziksel aktivite 

düzeyine sahip olduğu alan yazında sıklıkla vurgulanmaktadır (Yilmaz ve diğ., 2004). 

Fiziksel aktivite düzeyinde görülen bu sınırlılıklar beraberinde aktif olmayan bir yaşam 

biçimi ve obezite gibi sorunları da getirmektedir (Todd ve Reid 2006). OSB’li çocuklara 

aktif video oyunlarını oynama becerilerinin kazandırılması, bu bireylerin boş zamanlarını 

bağımsız olarak geçirmelerinin yanı sıra fiziksel aktivite düzeylerinin artırılması 

bakımından önemli görülmektedir 

1.8. Araştırma Gereksinimi 

Sunulan araştırma örnekleri incelendiğinde, OSB’li bireylerin video ile kendine 

model olma uygulaması kullanıldığında sosyal beceri ve boş zaman becerilerine ilişkin 

hedef davranışları öğrenebildiklerini ve bu yöntemle öğrendikleri becerileri 

koruyabildiğini göstermektedir (Bellini ve Akullian, 2007). Video teknolojisi OSB’li 

bireylere farklı becerilerin öğretiminde kullanımı hızla artmakta olan bir uygulamadır 
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(Mechling, 2005). Alan yazında video ile kendine model olma uygulamasının OSB’li 

bireylere beceri öğretimi üzerinde etkililiğini inceleyen sınırlı sayıda uygulamaya 

rastlanmaktadır. Bu nedenle video ile kendine model olma uygulamasının OSB’li 

bireylere beceri öğretimi üzerindeki etkililiğini inceleyen araştırmalara duyulan 

gereksinim devam etmektedir. Bu araştırmada OSB’li bireylere video oyunu oynama 

becerisinin öğretiminde video ile kendine model olma uygulamasının etkililiğinin 

belirlenmesi amacıyla bir öğretim süreci planlanmış ve video ile kendine model olma 

uygulamasının video oyunu oynama becerisi öğretmedeki etkililiği incelenmiştir. 

1.9. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, OSB tanısına sahip çocuklara video oyunu oynama becerisi 

öğretiminde video ile kendine model olma öğretim yönteminin etkililiğinin 

belirlenmesidir.  

Bu amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Video ile kendine model olma yöntemi, OSB tanısına sahip dört çocuğa video 

oyunu oynama becerisi öğretiminde etkili midir? 

2. Video ile kendine model olma yöntemiyle OSB tanısına sahip dört çocuğa video 

oyunu oynama becerisi öğretildiğinde, bu becerinin sergilenmesi çocuklarda 

yapılan uygulama sonlandırıldıktan 1, 2 ve 4 hafta sonra devam etmekte midir? 

3. Video ile kendine model olma yöntemiyle OSB tanısına sahip dört çocuğa video 

oyunu oynama becerisi öğretildiğinde, çocuklar öğrendikleri becerileri farklı 

ortamlarda genelleyebilmekte midir? 

4. Araştırmaya katılan çocukların anne/babalarının çalışma hakkındaki görüşleri 

nelerdir? 

1.10. Araştırmanın Önemi 

Araştırmalar, video ile kendine model olma uygulamasının gerek OSB’li gerekse 

farklı yetersizliğe sahip bireylere çeşitli becerilerin öğretiminde etkili olduğunu 

göstermektedir. Ancak, ülkemizde video ile kendine model olma uygulamasının OSB’li 

çocuklara beceri öğretiminde kullanıldığı başka bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu 

çalışmada OSB’li çocuklara video oyunu oynama becerisinin öğretiminde video ile 

kendine model olma uygulamasının etkililiği sınanmıştır. Araştırma sonucu elde edilen 
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bulguların; OSB’li bireylere öğretim sunmak isteyen öğretmen, uzman ve aileler için yol 

gösterici olabileceği öngörülmektedir. Bu araştırmanın bulgularının da hem ulusal hem 

de uluslararası alan yazına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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2. Yöntem 

OSB’li çocuklara video ile kendine model olma öğretim yöntemi kullanılarak video 

oyunu oynama becerisinin öğretiminin amaçlandığı bu çalışmada, video ile kendine 

model olma öğretim yönteminin etkililiğinin belirlenmesi amacıyla tek denekli araştırma 

modellerinden denekler arası uyarlanmış yoklama evreli çoklu yoklama modeli (Goh ve 

Bambara, 2013) kullanılmıştır. Bu bölümde araştırmanın katılımcılar, ortam, araç-

gereçler, araştırma modeli, deney süreci, veri toplama ve analizi, güvenirlik ve sosyal 

geçerlik konularına dair ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır. 

2.1. Katılımcılar 

2.1.1. Denekler 

Bu araştırma OSB tanısı olan ve çalışmaya katılmak için gönüllü dört katılımcıyla 

yürütülmüştür. Ayrıca araştırmanın güvenirlik verilerini toplamak için bir gözlemci ve 

video hazırlama oturumlarında yardımcı olması amacıyla bir yardımcı personel yer 

almıştır. Araştırmacı ve katılımcıların aileleri arasında yapılan telefon görüşmeleri ve yüz 

yüze görüşmelerde katılımcıların aileleri, çocuklarının evde boş zamanlarını 

değerlendirmeye ilişkin sorun yaşadıklarını ve boş zaman becerilerinin öğretiminin 

yapılmasını istediklerini bildirmişlerdir. Çalışmada öğretimi gerçekleştirilmiş video 

oyunu oynama becerisi hakkında katılımcıların aileleriyle görüşmeler yapılmış ve bu 

becerinin öğretimine ilişkin olarak katılımcıların anne-babalarından Anadolu Üniversitesi 

Etik Kurulu tarafından onaylanmış biçimde imzalı onamları alınmıştır (EK-1). 

Bu araştırma kapsamında katılımcılara araştırmacı tarafından 1995’te Gilliam 

tarafından geliştirilen ve Diken, Ardıç ve Diken (2011) tarafından standardizasyon 

çalışması yapılan Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu 

(GOBDÖ-2-TV) uygulanmıştır. Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-

Türkçe versiyonu (GOBDÖ-2-TV) katılımcıların annelerinden ve öğretmenlerinden 

alınan bilgiler doğrultusunda araştırmacı tarafından uygulanmış ve katılımcıların 

ortalama otistik bozukluk indeks puanları belirlenmiştir.  

Araştırma, Eskişehir ilinde bulunan ve ilköğretim okulu birinci sınıfa devam eden 

dört otizmli katılımcı ile sürdürülmüştür. Katılımcıların isimleri, takma isimlerle 

değiştirilmiştir. Katılımcılardan Ata (7), Uğur (6) ve Ersen (7) erkek, Sena (7) ise kız 
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öğrencidir. Katılımcıların hiçbirinin video ile kendine model olma öğretim yöntemiyle 

sistematik öğretim alma geçmişi yoktur. Katılımcı özellikleri aşağıda açıklanmaktadır. 

Sena 7 yaşında, OSB tanısı almış kız öğrencidir. Ailesinden alınan bilgilere göre 

Sena’ya Atipik Otizm tanısı 4,5 yaşında tıp fakültesi hastanesi çocuk psikiyatrisi 

servisinde konmuştur. Sena, GOBDÖ-2-TV Stereotipik Davranışlar alt testinden 6, 

İletişim alt testinden 11, Sosyal Etkileşim alt testinden 7 standart puan almıştır. Sena’nın 

Otistik Bozukluk İndeksi 88 puan olarak hesaplanmış ve bu puana göre otistik bozukluk 

görülme olasılığı yüksek olarak bulunmuştur. Sena halen bir ilkokulun bünyesinde 

bulunan normal sınıfından hafta içi her gün 09.00- 15.00 saatleri arasında kaynaştırma 

eğitimi almaktadır. Ayrıca Sena, bir özel eğitim kurumdan haftada iki saat bire-bir, bir 

saat de grup eğitimi almaktadır. Sena büyük kas ve küçük kas becerilerinde akranlarına 

benzer performans sergilemekle beraber iletişim ve sosyal becerilerde sınırlılıklar 

göstermektedir. Sena 3–4 sözcükten oluşan cümlelerden oluşan cümleler kurmakta, 

kendisine yöneltilen ve 2-4 sözcükten oluşan sorulara (Örneğin, “ Baban nerede çalışıyor”, 

“Öğretmeninin adı ne?”) cevap verebilmekte, temel kavramları bilmekte, sorulduğunda 

1-30 arasındaki sayıları gösterebilmekte, 1-100 arasında ritmik sayabilmektedir. Sena 10 

dakika boyunca üzerinde çalıştığı etkinliğe dikkatini yöneltebilmektedir. Sena’nın video 

ile kendine model olma yöntemi kullanılarak beceri öğretimiyle ilgili herhangi bir 

öğretim geçmişi yoktur. 

Ata 7 yaşında, OSB tanısı almış erkek öğrencidir. Ailesinden alınan bilgilere göre 

Ata’ya OSB tanısı 5 yaşında tıp fakültesi hastanesi çocuk psikiyatrisi servisinde 

konmuştur. Ata, GOBDÖ-2-TV Stereotipik Davranışlar alt testinden 13, İletişim alt 

testinden 12, Sosyal Etkileşim alt testinden 11 standart puan almıştır. Ata’nın Otistik 

Bozukluk İndeksi 114 puan olarak hesaplanmış ve bu puana göre otistik bozukluk 

görülme olasılığı yüksek olarak bulunmuştur. Ata halen bir ilkokulun bünyesinde bulunan 

özel eğitim sınıfından hafta içi her gün 09.00- 15.00 saatleri arasında özel eğitim 

almaktadır. Ayrıca Ata, bir özel eğitim kurumdan haftada iki saat bire-bir, bir saat de grup 

eğitimi almaktadır. Ata büyük kas ve küçük kas becerilerinde akranlarına benzer 

performans sergilemekle beraber iletişim ve sosyal becerilerde sınırlılıklar 

göstermektedir. Ata 2-3 sözcükten oluşan cümlelerden oluşan cümleler kurmakta, 

kendisine yöneltilen ve 2-3 sözcükten oluşan sorulara (Örneğin, “Annen nerde?”, 

“Yemek yedin mi?”) cevap verebilmekte, temel kavramları bilmekte, sorulduğunda 1-10 
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arasındaki rakamları gösterebilmekte, 1-30 arasında ritmik sayabilmektedir. Ata 10 

dakika boyunca üzerinde çalıştığı etkinliğe dikkatini yöneltebilmektedir. Ata’nın video 

ile kendine model olma yöntemi kullanılarak beceri öğretimiyle ilgili herhangi bir 

öğretim geçmişi yoktur. 

Uğur 7 yaşında, OSB tanısı almış erkek öğrencidir. Ailesinden alınan bilgilere göre 

Uğur’a OSB tanısı 5 yaşında tıp fakültesi hastanesi çocuk psikiyatrisi servisinde 

konmuştur. Uğur, GOBDÖ-2-TV Stereotipik Davranışlar alt testinden 7, İletişim alt 

testinden 12, Sosyal Etkileşim alt testinden 9 standart puan almıştır. Uğur’un Otistik 

Bozukluk İndeksi 94 puan olarak hesaplanmış ve bu puana göre otistik bozukluk görülme 

olasılığı yüksek olarak bulunmuştur. Uğur Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma 

Enstitüsü Gelişimsel Destek Biriminden hafta içi her gün 14.00-17.00 saatleri arasında 

grup eğitimi almaktadır. Ayrıca Uğur, bir özel eğitim kurumdan haftada iki saat bire-bir, 

bir saat de grup eğitimi almaktadır. Uğur büyük kas ve küçük kas becerilerinde 

akranlarına benzer performans sergilemekle beraber iletişim ve sosyal becerilerde 

sınırlılıklar göstermektedir. Uğur 2-3 sözcükten oluşan cümlelerden oluşan cümleler 

kurmakta, kendisine yöneltilen ve 2-3 sözcükten oluşan sorulara (Örneğin, “Annen 

nerde?”, “Yemek yedin mi?”) taklit ederek cevap verebilmekte, renk, boyut, tane, şekil 

ve konum kavramlarını bilmekte, sorulduğunda 1-10 arasındaki rakamları 

gösterebilmekte, 1-10 arasında ritmik sayabilmektedir. Uğur 10 dakika boyunca üzerinde 

çalıştığı etkinliğe dikkatini yöneltebilmektedir. Uğur’un video ile kendine model olma 

yöntemi kullanılarak beceri öğretimiyle ilgili herhangi bir öğretim geçmişi yoktur. 

Ersen 7 yaşında, OSB tanısı almış erkek öğrencidir. Ailesinden alınan bilgilere göre 

Ersen’e OSB tanısı 5 yaşında tıp fakültesi hastanesi çocuk psikiyatrisi servisinde 

konmuştur. Ersen, GOBDÖ-2-TV Stereotipik Davranışlar alt testinden 13, İletişim alt 

testinden 12, Sosyal Etkileşim alt testinden 11 standart puan almıştır. Ersen’in Otistik 

Bozukluk İndeksi 114 puan olarak hesaplanmış ve bu puana göre otistik bozukluk 

görülme olasılığı yüksek olarak bulunmuştur. Ersen halen bir ilkokulun bünyesinde 

bulunan özel eğitim sınıfından hafta içi her gün 09.00- 15.00 saatleri arasında özel eğitim 

almaktadır. Ayrıca Ersen, bir özel eğitim kurumdan haftada iki saat bire-bir, bir saat de 

grup eğitimi almaktadır. Ersen büyük kas ve küçük kas becerilerinde akranlarına benzer 

performans sergilemekle beraber iletişim ve sosyal becerilerde sınırlılıklar 

göstermektedir. Ersen 2-3 sözcükten oluşan cümlelerden oluşan cümleler kurmakta, 
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kendisine yöneltilen ve 2-3 sözcükten oluşan sorulara (Örneğin, “Oyun oynayalım mı?”, 

“Ders yapalım mı?”) cevap verebilmekte, temel kavramları bilmekte, sorulduğunda 1-10 

arasındaki rakamları gösterebilmekte, 1-40 arasında ritmik sayabilmektedir. Ersen 10 

dakika boyunca üzerinde çalıştığı etkinliğe dikkatini yöneltebilmektedir. Ersen’in video 

ile kendine model olma yöntemi kullanılarak beceri öğretimiyle ilgili herhangi bir 

öğretim geçmişi yoktur. 

2.1.1.1. Katılımcılarda bulunması gereken ön koşul özellikler 

Katılımcıların araştırma sürecine dahil olabilmesi için hedef davranışı 

gerçekleştirmesinde gerekli olan bazı önkoşul özellikler belirlenmiştir. Bunlar; (a) görsel 

algılama, (b) sözel yönergelere tepki verme, (c) görsel ve işitsel uyaranlara 5 dakika 

boyunca dikkatini yöneltme, (d) televizyon veya tablet bilgisayar ekranından akan 

görüntüyü en az 3 dakika izleyebilme, (e) kaba ve ince motor hareketleri taklit edebilme, 

(f) katılımcıların kendi görüntülerinin çekilmesi ve kendi görüntülerini izlemekten 

rahatsız olmaması gibi ön koşul becerilere sahip olması beklenmiştir. Ön koşul becerilerin 

değerlendirilmesi amacıyla, araştırmanın diğer oturumlarından bağımsız olarak bir 

oturum düzenlenmiştir. İzleyen bölümde, çalışmaya katılacak katılımcılar için belirlenen 

önkoşul özelliklerin nasıl değerlendirildiğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

a) Görsel algılama: Bu beceriyi değerlendirmek amacıyla OSB tanısına 

sahip katılımcılara farklı türde nesne (örn., meyve, sebze, oyuncak vb.) resimleri 

gösterilmiş, resimde gördüğü nesnelerin adını beş denemeden beşinde de doğru 

olarak söylemesi beklenmiştir. 

b) Sözel yönergelere tepki verme: Bu beceriyi değerlendirmek için OSB 

tanısına sahip katılımcılara tablet bilgisayar aracılığıyla sunulan bir etkinlikle 

ilgili “bak, izle, dokun, vb.” yönergeler sunulmuş ve katılımcılardan sunulan 

yönergelere dört saniye içinde beş denemeden beşinde de doğru tepkide 

bulunmaları beklenmiştir. 

c) Görsel ve işitsel uyaranlara en az beş dakika süreyle dikkatini 

yöneltme: Bu beceriyi değerlendirmek amacıyla OSB tanısına sahip katılımcılara 

resimli kitaplarla etkileşimli olarak bir hikâye okunarak görsel ve işitsel uyaran 
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sunulmuş ve katılımcıların sunulan uyaranlara en az beş dakika süre ile 

dikkatlerini yöneltip yöneltmedikleri gözlemlenmiştir. 

d) Televizyon veya tablet bilgisayar ekranından akan görüntüyü en az 3 

dakika izleyebilme: Bu beceriyi değerlendirmek amacıyla OSB tanısına sahip 

katılımcılara tablet bilgisayar aracılığıyla kısa bir çizgi film izletilmiştir. 

Katılımcıların sunulan uyaranlara en az beş dakika süre ile dikkatlerini yöneltip 

yöneltmedikleri gözlemlenmiştir. 

e) Kaba ve ince motor hareketleri taklit edebilme: Bu beceriyi 

değerlendirebilmek için ise, OSB tanısı bulunan katılımcılara “Böyle yap” 

şeklinde yönerge sunularak kaba ve ince motor taklit için hareketler gösterilmiş 

ve katılımcıların bu hareketleri yönerge tamamlandıktan sonra hem kaba hem de 

ince motor beceriler için tekrar edip edemeyecekleri belirlenmiştir. 

f) Katılımcıların kendi görüntülerinin çekilmesi ve kendi görüntülerini 

izlemekten rahatsız olmaması: Bu beceriyi değerlendirebilmek için ise, OSB 

tanısı bulunan katılımcıların serbest zaman etkinliği sırasında akıllı telefon ile 

görüntüleri çekilmiş ve daha sonra bu görüntüler katılımcılara izletilerek rahatsız 

olup olmadıkları gözlenmiştir. Katılımcıların hiç birinin görüntülerinin alınması 

ve izlenmesinden rahatsız olmadıkları görülmüştür. 

2.1.2. Yardımcı personel 

Araştırmanın video hazırlama oturumları, katılımcılara hedef becerilerin 

sergilenmesi aşamasında yardımcı olan okul öncesi öğretmeni yardımıyla 

tamamlanmıştır. Yardımcı personelin OSB’li bireylere öğretim sunma konusunda 

deneyimi bulunduğundan herhangi bir eğitime gereksinim duyulmamış, ancak 

araştırmanın işlem süreçleri (beceri analiz ve video hazırlama oturumları) hakkında kısa 

bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 
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2.1.3. Gözlemci 

Araştırmada Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde doktora eğitimini 

sürdüren bir gözlemci tarafından gözlemciler arası güvenirlik ve uygulama güvenirliği 

verileri toplanmıştır. Gözlemcinin eğitim seviyesi ve deneyimi nedeniyle güvenirlik 

işlemine ilişkin herhangi bir eğitime gereksinim duyulmamıştır. 

2.2. Ortam 

Araştırma Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Destek 

Birimi içerisinde bulunan çok amaçlı salonda sürdürülmüştür. Bu salon 14m X 2.15m X 

10 m. boyutlarında, zemini halı kaplı, tavanı ve duvarlarında ses izolasyonu olan, 24 saat 

harekete duyarlı kamera tarafından görüntü kaydedilen, içerisinde bir piyano, bir zincirli 

yürüme merdiveni, bir plastik tırmanma halkası, duvara sabitlenmiş ve kabin içerisine 

monte edilmiş Vestel marka akıllı tahta bulunan, tek bir cepheden dikdörtgen şeklinde 2 

m. genişlikte pencereleri olan bir alandır. Uygulamacı katılımcıyla bir masa etrafında 

tablet bilgisayar ekranına 35-40 cm göz mesafesinde oturarak yan yana öğretim 

uygulamalarını gerçekleştirmiştir. Genelleme oturumlarında, birim içerisinde bulunan 

benzer boyutlarda farklı sınıflarda becerinin sergilenmesi için fırsat sunulmuş ve 

genelleme oturumları ortamlar ve kişiler arası gerçekleştirilmiştir. 

2.3. Araç-Gereçler 

Video modelin hazırlanması ve sunumu için gerekli araç-gereçler 

 Her bir katılımcının hedef beceriyi sergileme sürecinin kaydedilmesi amacıyla 

kullanılan Canon 7D Mark II DSLR fotoğraf makinası, 

 Sony HandyCam marka video kamera, 

 Her bir katılımcının hedef beceriyi gerçekleştirdiği video kayıtları,  

 Katılımcılara ilişkin video kayıtlarını montajlama amacıyla bir diz üstü bilgisayar, 

 Katılımcılara ilişkin video kayıtlarını izletme amacıyla kullanılacak, içerisinde 

öğretim videolarının bulunduğu tablet bilgisayar, 
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 İki adet tripod, 

 50” Led Televizyon 

 Farklı görüş açılarından görüntülerin alınması için bir adet Sony HandyCam 

kamera, 

 Görüntülerin işlenmesi için bir adet Microsoft Movie Maker 12 yazılımı 

 Görüntülerin işlenmesi için bir adet Adobe Premiere CC yazılımı 

 Görüntülerin işlenmesi için bir adet Sony Vegas Pro 11 yazılımı 

 Ses dosyalarının işlenmesi için bir adet Adobe Audition CC yazılımı 

 Hafıza kartı, 

 Katılımcılara öğretilmesi hedeflenen becerinin sergileneceği oyun konsolu 

(Microsoft XBOX 360) 

 Katılımcılara öğretilmesi hedeflenen becerinin sergileneceği oyun (Microsoft 

XBOX Adventures) kullanılmıştır. 

Verilerin toplanması için gerekli araç-gereçler: 

 Uygulama güvenirliği ve gözlemciler arası güvenirlik verilerinin toplanması için 

video kamera ve çalışma boyunca gerçekleştirilen oturumların görüntülerinin 

kaydedildiği harici hard-disk bulunmuştur. 

 Katılımcıların performansına ilişkin kayıt tutmak için her bir hedef beceri için 

yoklama, izleme ve genelleme oturumları veri toplama formları kullanılmıştır. 

 Öğretim oturumları veri toplama formları ve kalem. 
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2.4. Araştırma Modeli 

OSB tanısı olan çocuklara video oyunu oynama becerisinin öğretiminde video ile 

kendine model olma öğretim yönteminin etkililiğinin belirlenmesi amaçlanan bu 

araştırmada tek denekli araştırma modellerinden uyarlanmış denekler arası yoklama 

evreli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. 

Çoklu yoklama modelleri, bir öğretim ya da davranış değiştirme programının 

etkililiğini birden fazla durumda değerlendirmeyi amaçlayan araştırma modelleri olarak 

tanımlanmaktadır. Bu modeller sürekli başlama düzeyi verisi toplamayı gerektirmediği 

gibi, ayrım yapmaksızın geriye dönüsü olan ya da olmayan tüm davranışlar için uygundur 

(Kazdin, 2011; Tekin-İftar, 2012) Çoklu yoklama modellerinin kullanılabilmesi için (1) 

davranış, ortam ve deneklerin birbirinden bağımsız olması, (2) davranış, ortam ve 

deneklerin işlevsel olarak birbirine benzer olması olmak üzere iki önkoşul özelliğin 

karşılanması gerekmektedir (Kazdin, 2011; Tekin-İftar, 2012). Bu araştırmada önkoşul 

özellikler su şekilde karşılanmaya çalışılmıştır: (1) Bir denekte çalışmaya başlamanın 

diğer katılımcılarda başlama düzeylerinde değişikliğe yol açmaması için, uygulamaya 

başlayan katılımcı haricindeki katılımcının öğretim materyalleriyle etkileşime girmesi 

önlenmiştir, (2) Katılımcıların birbirini gözleyerek öğrenmesini önlemek için katılımcılar 

birbirlerinden izole edilerek çalışılmıştır. Yoklama evreli çoklu yoklama modelinde 

başlama düzeyi verisi tüm durumlarda eşzamanlı olarak toplanır ve birinci durumda 

kararlı veri elde edildikten sonra başlama düzeyi evresi sonlandırılarak birinci durumda 

uygulamaya başlanır. Birinci durumda uygulama evresi sürerken, ikinci ve üçüncü 

durumlarda veri toplanmamaktadır. Birinci durumda ölçüt karşılanıp kararlı veri elde 

edildikten sonra tüm durumlarda eşzamanlı olarak birinci yoklama evresi düzenlenir. 

Birinci yoklama evresinde kararlı veri elde edildikten sonra bu yoklama evresi 

sonlandırılarak ikinci durumda öğretime başlanır. Bu süreç tüm davranışlarda ölçüt 

karşılanıncaya kadar devam ettirilir (Kazdin, 2011; Tekin-İftar, 2012) 

Bu modelde deneysel kontrol, uygulamaya başlanan durumun veri düzey ya da 

eğiliminde değişiklik olması, uygulamaya başlanmamış olan durumların veri düzey ya da 

eğilimlerinde değişiklik olmaması; aynı şekilde, diğer durumlarda da uygulama 
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gerçekleştirildikçe verilerin eğilim ya da düzeyinde benzer değişikliğin artzamanlı olarak 

gerçekleşmesi ile kurulur (Kazdin, 2011; Tekin-İftar, 2012) 

Bu çalışmada öncelikli olarak tüm katılımcıların hedef davranışa ilişkin 

performanslarını belirlemeye yönelik olarak birinci aşama başlama düzeyi yoklama 

oturumları düzenlenmiştir. Birinci aşama başlama düzeyi yoklama oturumlarında en az 

üç kararlı veri noktası elde edilecek şekilde katılımcılara öğretilmesi planlanan hedef 

davranış değerlendirilmiştir. Birinci aşama başlama düzeyi yoklama oturumlarında 

kararlı veri elde edildikten sonra, öğretim oturumlarında kullanılacak olan video 

kayıtlarının hazırlandığı hazırlık evresine geçilmiştir. Hazırlık evresinde yardımcı 

personel tarafından katılımcılara herhangi bir davranış sonrası uyaran sunmadan, hedef 

beceri için oluşturulan beceri analizindeki basamakları sergilemeleri için model olunmuş 

ve bu süreç gözlemci tarafından kameralar ile kaydedilmiştir. Videoların kayıt sürecinde 

katılımcıların hedef davranışı öğrenmesini önlemek amacıyla beceri basamakları karışık 

sıra ile sunulmuş ve katılımcının da bu sıra ile sergilemesi sağlanmıştır. Daha sonra 

araştırmacı aracı yazılımlar (Microsoft Movie Maker 12, Adobe Premiere CC, Sony 

Vegas Pro 13. sürüm, Adobe Audition CC) aracılığıyla elde edilen ham video 

görüntülerini işleyerek, katılımcının beceri analizindeki basamakları takip ederek 

beceriyi tamamladığı görüntülerinden oluşan video görüntülerini hazırlamıştır. Video 

hazırlama evresinin ardından ikinci aşama başlama düzeyi evresi düzenlenmiştir. İkinci 

aşama başlama düzeyi yoklama oturumlarında da en az üç kararlı veri noktası elde 

edilecek şekilde katılımcılara öğretilmesi planlanan hedef davranış değerlendirilmiş ve 

video hazırlama evresinin katılımcıların başlama düzeyi performansına etki edip etmediği 

kontrol edilmiştir. Daha sonra birinci katılımcı ile video ile kendine model olma 

uygulamasının kullanıldığı uygulama evresine başlanmıştır. Birinci katılımcıyla ölçüt 

karşılandığında, tüm katılımcılarda birinci toplu yoklama evresi düzenlenmiştir. Birinci 

toplu yoklama evresinde kararlı veri elde edildikten sonra ikinci katılımcı ile hedef 

davranışın öğretilmesi için uygulama evresine başlanmıştır. İkinci katılımcıyla ölçüt 

karşılandığında, tüm katılımcılarda ikinci toplu yoklama evresi düzenlenmiştir. İkinci 

yoklama evresinde kararlı veri elde edildikten sonra üçüncü katılımcı ile hedef davranışın 

öğretilmesi için uygulama evresine başlanmıştır. Üçüncü katılımcıyla ölçüt 

karşılandığında, tüm katılımcılarda üçüncü toplu yoklama evresi düzenlenmiştir. Üçüncü 

toplu yoklama evresinde kararlı veri elde edildikten sonra dördüncü katılımcı ile hedef 
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davranışın öğretilmesi için uygulama evresine başlanmıştır. Dördüncü katılımcıyla ölçüt 

karşılandığında, tüm katılımcılarda dördüncü toplu yoklama evresi düzenlenmiştir. 

Öğretim bittikten sonra her bir katılımcı ve beceri için farklı tarihlerde (yaklaşık 7-35 gün 

sonra) öğretimi yapılan becerilerin korunup korunmadığını belirlemek amacıyla izleme 

oturumları düzenlenmiştir. 

Bu araştırmada iç geçerlik etmenlerinin çalışma boyunca bağımlı değişken üzerinde 

etkilerinin olup olmadığını ortaya koyabilmek üzere katılımcıların aileleri ile görüşülerek 

hedef davranışa ilişkin olarak araştırma dışında uygulama yapmamaları belirtilmiştir. 

2.5. Bağımlı Değişken 

Araştırmanın bağımlı değişkeni video ile kendine model olma kullanılarak 

öğretilecek olan video oyunu oynama becerisine ilişkin beceri analizinde doğru 

tamamlanan basamakların yüzdesi olarak belirlenmiştir.  

Bağımlı değişkene ilişkin beceri analizi, araştırmacının hedef becerisi sergilerken 

çekilen video görüntüsünün araştırmacı tarafından izlenerek basamaklandırılmasıyla 

oluşturulmuştur. Hedef beceriye ilişkin olarak, oyun konsolunu kullanma becerisine sahip 

ikinci bir gözlemci bulunamadığından, belirlenen beceri basamaklarının geçerliliğinin 

belirlenmesi için araştırmacı tarafından farklı yaş ve cinsiyetlerde katılımcıların beceri 

basamaklarını okuyarak ölçüt karşılar düzeyde performans sergileyip sergileyemedikleri 

kontrol edilmesi amacıyla beceri analizi geçerlik çalışması yapılmıştır. Beceri analizi 

geçerlik çalışmasında bireyler çalışmanın gerçekleştirileceği ortama götürülmüş ve 

kendilerine verilen beceri analizindeki basamaklarını aynen uygulamaları istenmiştir 

(Cooper, Heron ve Heward, 2014). Geçerlik çalışmasından sonra gerekli düzenlemeler 

yapılarak beceri analizi son durumuna getirilmiştir (EK-2). Beceri analizi geçerlik 

çalışmasına katılan bireylere ilişkin bilgiler Tablo 2’ de sunulmuştur. Araştırmada 

öğretilmesi hedeflenen beceri olan “Video oyunu oynama beceri”sinin analizi Tablo 3’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 2. Beceri Analizi Geçerlik Çalışmasında Yer Alan Bireylerin Bilgileri 

Katılımcı Eğitim düzeyi Yaş 

Sadiye Orta Okul 31 

Güler Lise 31 

Buket Üniversite 19 

İshak  Ortaokul  12 
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Tablo 3. Video oyunu oynama becerisinin basamakları 

1. Televizyonun kumandasını eline alır 

2. Kumandanın sol üst köşesinde bulunan kırmızı açma-kapama düğmesine basarak TV yi 

açar. 

3. Televizyonun kumandasını yerine bırakır. 

4. Oyun konsolunun üzerinde bulunan açma kapama tuşuna basarak konsolu açar. 

5. Oyun konsolunun üzerinde bulunan turuncu etiketle işaretlenmiş CD açma tuşuna basar. 

6. Oyun CD sinin kutusunu açar. 

7. Oyun CD sini eline alır. 

8. Oyun CD sini açılan tepsiye resimli kısmı yukarıya bakacak şekilde yerleştirir. 

9. CD tepsisini kapatmak için oyun konsolunun üzerinde bulunan CD açma tuşuna basar. 

10. Sarı bantla belirlenmiş alana gider. 

11. Ekranda çıkan yönergeleri 1 dakika boyunca izler. 

12. Oyunun oyuncu konumunu ayarlaması için 5 sn. bekler. 

13. Ekrandaki çizgi karakteri görünce sağ kolu yanda ve bacağına birleşik olacak şekilde, sol 

kolunu yana doğru 30 derece kaldırır ve 5 sn. bekler. 

14. Sağ/sol elini kullanarak ekranda bulunan el işaretini start yazısı olan dairenin içine getirir ve 

5 sn. bekler. 

15. Ekranda çıkan yönergeleri 1 dakika boyunca izler. 

16. Ekranda oyun karakterini gördüğünde zıplayarak oyunu başlatır. 

17. Oyundaki okları takip ederek oyunu oynar. 

18. Oyundan çıkmak için sağ kolu yanda ve bacağına birleşik olacak şekilde, sol kolunu yana 

doğru 30 derece kaldırır ve 5 sn. bekler. 

19. Oyun konsolunun üzerinde bulunan turuncu etiketle işaretlenmiş CD açma tuşuna basar. 

20. Oyun CD sini eline alır. 

21. Oyun CD sini kutusuna koyar. 

22. Oyun konsolunun üzerinde bulunan açma kapama tuşuna basarak konsolu kapatır. 

23. Televizyonun kumandasını eline alır. 

24. Kumandanın sol üst köşesinde bulunan kırmızı açma-kapama düğmesine basarak TV yi 

kapatır. 

25. Televizyonun kumandasını yerine bırakır. 
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2.5.1. Yoklama, öğretim, izleme ve genelleme oturumlarında  

olası denek tepkileri 

Yoklama (birinci aşama başlama düzeyi yoklama oturumları, ikinci aşama başlama 

düzeyi oturumları, günlük yoklama, toplu yoklama) izleme ve genelleme oturumları: 

yoklama, izleme ve genelleme oturumlarında tek fırsat yöntemi benimsenmiştir. 

Araştırma katılımcılarının doğru tepki, yanlış tepki ve tepkide bulunmama olmak üzere 

üç tür öğrenci tepkisi gözlenmesi beklenmiştir. Katılımcıların herhangi bir tepki 

göstermemesi ise yanlış tepki olarak kabul edilmiştir. Katılımcıların oturumlar boyunca 

sergilediği doğru ve yanlış tepkiler yoklama oturumları, izleme ve genelleme oturumları 

veri toplama formuna (EK- 4) kaydedilmiştir. 

Doğru tepkiler: Katılımcının beceri yönergesi sunulmasından sonra 5 sn. içerisinde 

öğretilmesi hedeflenen becerinin analizinde yer alan basamakları doğru biçimde 

sergilemeye başlaması ve 5 sn. içerisinde beceri basamağını tamamlaması olarak 

tanımlanmıştır. 

Yanlış tepkiler: Katılımcının beceri yönergesi sunulmasından sonra 5 sn. içerisinde 

hedeflenen becerinin analizinde yer alan basamakları doğru biçimde sergilemeye ilişkin 

herhangi bir girişimde bulunması, beceri basamağını sergilemeye ilişkin olarak 5 sn. 

içerisinde girişimde bulunmaması ancak beceri basamağını 5 sn. içerisinde 

tamamlamaması veya 5 sn. içerisinde beceri basamağını yanlış olarak sergilemesi olarak 

tanımlanmıştır. 

Video ile kendine model olma öğretim yönteminin sunulduğu öğretim oturumları: 

Video ile kendine model olma öğretim yönteminin sunulduğu öğretim oturumlarında 

katılımcının sergilemesi beklenen tepkiler, yoklama, izleme ve genelleme oturumlarında 

sergilenmesi beklenen davranışların aynısıdır. Araştırmada katılımcının tepki 

göstermemesi, yanlış tepki olarak kaydedilmiştir. Doğru ve yanlış tepkiler ise öğretim 

oturumları veri toplama formuna kaydedilmiştir. 
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2.6. Bağımsız Değişken 

Araştırmanın bağımsız değişkeni video ile kendine model olma uygulamasıdır. 

Araştırmada OSB’li çocuklara video oyunu oynama becerisinin öğretiminde video ile 

kendine model olma yönteminin etkili olup olmadığı araştırılmıştır.  

2.7. Genel Süreç 

2.7.1. Pilot uygulama 

Araştırmanın deney sürecinde karşılaşılabilecek olası sorunları önceden 

belirleyebilmek ve gerekli önlemleri alabilmek için pilot uygulama oturumları 

gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlarda ayrıca, katılımcıların tablet bilgisayara ve video 

kamera çekimlerine alışmaları da hedeflenmiştir. Araştırmanın pilot uygulama 

oturumlarında katılımcılara video ile kendine model olma uygulaması kullanılarak tablet 

bilgisayardan video izleme becerisinin öğretimi yapılmıştır. 

2.7.2. Deney süreci 

Deney sürecinde yoklama (birinci aşama başlama düzeyi yoklama oturumları, 

ikinci aşama başlama düzeyi yoklama oturumları, günlük yoklama ve toplu yoklama 

oturumları), video hazırlama, uygulama, izleme ve genelleme oturumları düzenlenmiştir. 

İzleyen bölümde, bu oturumların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin açıklamalara yer 

verilmektedir. Uygulama oturumları Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü 

Gelişimsel Destek birimi içerisinde bulunan çok amaçlı salonda yapılmıştır. Araştırmanın 

deney sürecinin tüm aşamaları araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Tüm oturumlar bire-

bir öğretim düzenlemesiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma öncesinde araştırmacı, öğretimi 

planlanan ya da yoklama oturumlarında kullanılan beceriye ilişkin araç-gereçleri hazır 

bulundurmuştur. 

2.7.3. Başlama düzeyi yoklama oturumları 

Birinci Aşama Başlama Düzeyi Yoklama Oturumları: Birinci aşama başlama 

düzeyi yoklama oturumları öğretime başlamadan önce düzenlenmiştir. Birinci aşama 

başlama düzeyi oturumları en az üç oturum üst üste kararlı veri elde edilinceye kadar 

sürdürülmüştür. Yoklama oturumları kontrollü başlama düzeyi evresi düzenleme esasıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bütün katılımcılarda her gün hedef davranış için iki yoklama 
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oturumu düzenlenmiştir. Her yoklama oturumu tek bir denemeden oluşmuş ve iki oturum 

arasında bir saatlik bekleme süresi verilmiştir. Kontrollü başlama düzeyi evresinde, 

uygulama evresi ile başlama düzeyi evresindeki karşılaştırma durumunun dışındaki tüm 

değişkenler sabit tutulur ve hedef davranışın gerçekleşmesine zemin hazırlayacak olay, 

ortam ya da uyaranlar araştırmacı tarafından planlanır (Kazdin, 2011; Tekin-İftar, 2012). 

Araştırmada uygulama oturumlarında video ile kendine model olma uygulaması dışında 

yoklama oturumlarıyla uygulama oturumlarındaki tüm değişkenler sabit tutulmuştur. 

Katılımcının doğru ve yanlış tepkileri yoklama, izleme, genelleme oturumları veri 

toplama formuna kaydedilmiştir. 

Birinci aşama başlama düzeyi yoklama oturumları şu şekilde uygulanmıştır: 

Katılımcıların, öğretilmesi amaçlanan beceriye ilişkin performanslarının belirlenmesi 

için gerçekleştirilen birinci aşama başlama düzeyi yoklama oturumlarında, araştırmanın 

sürdürüleceği ortamda araç-gereçler hazır olarak bulundurularak, katılımcının hedef 

davranışı sergileyip sergilemediği gözlenmiş ve kaydedilmiştir. 

İkinci Aşama Başlama Düzeyi Yoklama Oturumları: İkinci aşama başlama 

düzeyi yoklama oturumlarının amacı, video hazırlama oturumlarının hedef davranışa 

ilişkin katılımcı performansına olan etkisinin belirlenmesidir. İkinci aşama başlama 

düzeyi yoklama oturumları, video hazırlama oturumundan sonra öğretime başlamadan 

önce düzenlenmiştir. İkinci aşama başlama düzeyi oturumları en az üç oturum üst üste 

kararlı veri elde edilinceye kadar sürdürülmüştür. İkinci aşama başlama düzeyi yoklama 

oturumlarında, birinci aşama başlama düzeyi yoklama oturumlarında izlenen süreç 

tekrar edilmiştir.  

2.7.4. Video hazırlama oturumları 

Birinci düzey başlama evresinden sonra ve ikinci düzey başlama düzeyi 

oturumlarından önce, öğretimde kullanılacak olan videoların hazırlanması için video 

hazırlama oturumları düzenlenmiştir. Bu amaçla tüm katılımcıların beceri basamaklarını 

sergilerken video görüntüleri kaydedilmiştir. 

Videoların kaydedilmesi: Videoların kaydedilmesi sürecinde 18-135 mm. Lens 

kiti monte edilmiş Canon 7D Mark II marka DSLR fotoğraf makinesi, Sony HandyCam 

kamera ve tripod kullanılmıştır. Video kayıt oturumlarında, araştırmacı, katılımcı ve bir 
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yardımcı personel bulunmuştur. Yardımcı personel beceri basamaklarının katılımcı 

tarafından sergilenmesini sağlamıştır. Beceri basamaklarının kaydedilmesi sırasında bazı 

basamakların yerine getirilmesi için yardımcı personel tarafından yönlendirici kısmi 

fiziksel ipucu kullanılmıştır. Araştırmacı Ek-5’de de sunulan video çekim planına uygun 

olarak katılımcının beceri basamaklarını öğrenmesini önlemek için karmaşık basamak 

sırası ve farklı çekim açıları kullanarak görüntüleri kaydetmiştir. Katılımcıların tümünde 

anlaşılır konuşmaya ilişkin sorunlar gözlemlendiğinden beceri yönergeleri konuşma 

sorunu olmayan ve hali hazırda OSB’li bireylerle çalışan kadın bir zihin engeliler 

öğretmeni tarafından seslendirilmiştir. 

Beceri analizini oluşturan basamakların her biri aynı anda birbirinden bağımsız ve 

farklı görüş açılarına yerleştirilmiş olan iki kamera tarafından kaydedilmiştir. Elde edilen 

bu çoklu görüntüler daha sonra düzenlenerek öğretim oturumlarında kullanılan videolara 

dönüştürülmüştür. 

Videoların düzenlenmesi: Videoların düzenlenmesi sürecinde farklı amaçlarla 

üçüncü parti yazılımlar kullanılmıştır. Bunlardan (a) video kliplerinin yürütme hızının 

düzenlenmesi, görüntülerden istenmeyen alanların kaldırılması, beceri basamaklarının 

doğru sırayla düzenlenmesi, farklı görüntü açılarının video çekim planına uygun olarak 

yerleştirilmesi işlemleri için Sony Vegas Pro video işleme yazılımı 13. sürümü, (b) 

hazırlanan video kliplerinin birleştirilmesi ve yayınlanması için Windows Movie Maker 

video işleme yazılımı 12. sürümü ve (c) video kliplerinin seslendirilmesi ve ses 

düzenlemelerinin yapılması için Adobe Audition CC ses analiz ve işleme yazılımı 

kullanılmıştır. Hazırlanan videolar 1080P çözünürlük ve 75 db. ses düzeyi sabit olacak 

şekilde birleştirilerek öğretim oturumlarında kullanılan video görüntüleri oluşturulmuştur. 

Video düzenleme sürecinden sonra oluşturulan video öğretim görüntüleri, Ek-2’de 

sunulan geçerlik formu kullanılarak iki alan uzmanı tarafından incelenmiş ve beceri 

basamaklarının geçerliliği değerlendirilmiştir. Uzman değerlendirmesi sonucunda 

videolar öğretim süreci için açık ve anlaşılır bulunmuştur. 

Video düzenleme süreci her bir katılımcının öğretim videosunun hazırlanması için 

ortalama 10 ile 20 saat sürmüştür. Alan yazında video ile kendine model olma ile öğretim 

oturumlarında kullanılan videoların uzunluklarının 5 dakikadan fazla olmaması gerektiği 

belirtilmektedir (Nikopoulos ve Keenan, 2006). Her bir katılımcı için benzer sürelerden 
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oluşacak şekilde hazırlanan öğretim videoları ortalama 3 dakika 25 saniye olarak 

hazırlanmıştır (Ranj: 3 dakika 10 saniye-3 dakika 45 saniye) 

2.7.5. Toplu yoklama oturumları 

Toplu yoklama oturumları ilki birinci katılımcı da olmak üzere ard zamanlı olarak 

tüm katılımcılarda öğretim oturumlarında ölçüt karşılandıktan sonra, hedef davranışa 

ilişkin performans düzeyinin belirlenmesi için eşzamanlı olarak düzenlenmiştir. Toplu 

yoklama oturumlarında başlama düzeyi yoklama oturumlarında izlenen sürecin aynısı 

düzenlenmiştir. 

2.7.6. Günlük yoklama oturumları 

Günlük yoklama oturumları uygulama sürecinde öğretimi yapılan hedef davranışa 

ilişkin, katılımcıların performans düzeyini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Günlük 

yoklama oturumları her bir uygulama oturumunun ardından gerçekleştirilmiştir. Günlük 

yoklama oturumlarında başlama düzeyi yoklama oturumlarında izlenen sürecin aynısı 

sürdürülmüştür 

2.7.7. Uygulama oturumları 

Video ile kendine model olma uygulaması biçiminde gerçekleştirilen öğretim 

oturumlarında videolar tablet bilgisayarda bulunan video oynatıcı aracılığıyla 

sunulmuştur. İzleyen bölümde öğretim oturumlarına ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer 

verilmiştir. 

Video İle Kendine Model Olma Uygulamasının Sunulduğu Öğretim Uygulaması: 

Başlama düzeyi evresinde kararlı veri elde edildikten sonra video ile kendine model olma 

uygulaması ile video oyunu oynama becerisinin öğretimine başlanmıştır. Video ile 

kendine model olma uygulamasının sunulduğu öğretim uygulamasının uygulanmasına 

ilişkin akış çizelgesi Şekil 1. de sunulmuştur. 
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 Tepki Doğru mu? 

 

Oturum bitirilir. 

Başmakların tamamlanmasından 

sonra çocuğun katılımını pekiştirme 

Öğretim videosunu izlemek için 

çocuğun dikkati sağlanması 

Öğretim videosu izleme 

Hayır 

Evet 

 Çocuk videoyu 

izliyor mu? 

Sözlü uyarıda 

bulunulur 

İzleme davranışını pekiştirme 

Hedef becerinin sergileneceği ortama 

gitme 

Çocuğun dikkatini çekme 

Öğretim denemesi:Beceri yönergesi sunma 

Hayır 

Evet 

Doğru davranışı pekiştirme 

Şekil 1. Video İle Kendine Model Olma Öğretim Oturumları Uygulama Akışı 
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Video ile kendine model olma uygulamasının sunulduğu öğretim oturumları 

katılımcıların öğretimi amaçlanan beceriyi gerçekleştirme fırsatı verilmeden hemen 

önce tablet bilgisayardan video model görüntüsünün izletilmesiyle yürütülmüştür. 

Öğretim oturumları, uygulamanın yürütüleceği ortamın uzak bir köşesinde 

sürdürülmüştür. Öğretim oturumları sırasında katılımcı ve uygulamacı ya karşılıklı ya 

da yan yana oturmuştur. Video ile kendine model olmanın sunulduğu öğretim 

oturumları şu şekilde gerçekleştirilmiştir: Uygulamacı, katılımcının dikkatini çalışmaya 

yöneltmesini sağlamak için katılımcıya özel dikkat sağlayıcı uyaran sunmuştur 

(örneğin, Şimdi seninle bir video izleyeceğiz, benimle video izlemeye hazır mısın?”). 

Katılımcı çalışmaya hazır olduğunu işaretle ya da sözel olarak ifade ettiğinde 

uygulamacı tarafından pekiştirilmiştir (örneğin, “Harika”). Uygulamacı hedeflenen 

becerinin katılımcı tarafından sergilendiği videoyu katılımcıyla beraber izlemiştir. 

Öğretim videosu bittikten sonra uygulamacı katılımcıya “Video bitti, tekrar izlemek 

ister misin?” şeklinde soru yönelterek tepki vermesini için 3 sn. beklemiştir. 3 sn. 

sonunda uygulamacı katılımcının tepkisine göre videonun en fazla üç defa tekrar 

edilmesine izin vermiştir. Videoların izlenmesi sürecinde uygulamacı katılımcıya 

görüntüler hakkında bilgi vermemiştir. Katılımcının dikkatini videoya yöneltmediği 

durumlarda, sözel uyarıyla ekrana bakması sağlanmıştır (örneğin, “videoyu izle”). 

Dikkatini yönelterek videoyu seyrettiğinde ise sözel pekiştireçlerle pekiştirilmiştir 

(örneğin, “Aferin, çok güzel izledin.”). Video ile kendine model olma öğretim 

sürecinden hemen sonra katılımcının hedef beceriyi sergilemesi için, araştırmanın 

sürdürüldüğü salonda TV ve oyun konsolunun bulunduğu alana geçilmiştir. Daha sonra 

uygulamacı, katılımcının dikkatini çalışmaya yöneltmesini sağlamak için katılımcıya 

özel dikkat sağlayıcı uyaranı sunmuştur (örneğin, Video oyunu oynamak ister misin?). 

Katılımcı çalışmaya hazır olduğunu işaretle ya da sözel olarak ifade ettiğinde 

uygulamacı tarafından “Oyna” yönergesi verilmiştir. Katılımcının doğru olarak 

gerçekleştirdiği beceri basamakları sözel pekiştireçlerle pekiştirilmiştir (örneğin, “Çok 

güzel, aferin sana”). Katılımcının yanlış yapması veya 5 sn. içerisinde tepkide 

bulunmaması durumunda öğretim oturumu sonlandırılmıştır. Öğretim oturumları her bir 

öğretim oturumunda iki deneme yapılarak sürdürülmüş ve denemler arasında yaklaşık 

bir saat mola verilmiştir. 
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Uygulama aşamasında katılımcı öğretimi yapılan beceriyi ölçüte uygun biçimde 

doğru olarak gerçekleştirdiğinde pekiştireçlerin silikleştirilmesi aşamasına geçilmiştir. 

Pekiştireçlerin bir öğretim oturumunda her üç doğru tepkinin sonunda sunulduğu sabit 

oranlı pekiştirme tarifesi (SOP3) kullanılmıştır.  

2.7.8. İzleme 

Son toplu yoklama oturumundan bir, iki ve dört hafta sonra katılımcıların 

edindikleri beceriyi koruyup korumadıklarını değerlendirmek için izleme oturumları 

gerçekleştirilmiştir. İzleme oturumlarında pekiştireçler silikleştirilmiştir. Katılımcı 

öğretimi yapılan beceri basamağını ölçüte uygun biçimde doğru olarak 

gerçekleştirdiğinde pekiştireçlerin bir oturumda her üç doğru tepkinin sonunda sunulduğu 

sabit oranlı pekiştirme tarifesi (SOP3) kullanılmıştır. İzleme oturumlarında katılımcılar 

becerileri doğru olarak gerçekleştirdiğinde oturumun sonunda çalışmaya katılımları ve 

işbirliği sözel ve sosyal olarak pekiştirilmiştir (örn.,“Aferin”). İzleme oturumlarında 

pekiştirme tarifesi dışında yoklama oturumlarında izlenen sürecin aynısı izlenmiştir. 

2.7.9. Genelleme 

Araştırmada öntest-sontest ölçümleriyle, OSB’li katılımcıların öğrendikleri 

beceriyi farklı ortamlara genelleyip genelleyemedikleri değerlendirilerek genelleme 

verisi toplanmıştır. Genelleme evresi ortamlar arası genelleme olarak düzenlenmiştir. 

Araştırmanın genelleme oturumları uygulama biriminde bulunan farklı sınıflarda 

gerçekleştirilmiştir. Ön-test genelleme oturumu ikinci aşama başlama düzeyi evresindeki 

yoklama oturumlarının ardından, son-test genelleme oturumu ise son toplu yoklama 

oturumunun ardından yapılmıştır. Genelleme oturumlarında pekiştireçler 

silikleştirilmiştir. Katılımcı öğretimi yapılan beceri basamağını ölçüte uygun biçimde 

doğru olarak gerçekleştirdiğinde pekiştireçlerin bir oturumda her üç doğru tepkinin 

sonunda sunulduğu sabit oranlı pekiştirme tarifesi (SOP3) kullanılmıştır. Genelleme 

oturumlarında katılımcılar becerileri doğru olarak gerçekleştirdiğinde oturumun sonunda 

çalışmaya katılımları ve işbirliği sözel olarak pekiştirilmiştir (örneğin, “Harikasın”). 

Genelleme oturumlarında pekiştirme tarifesi dışında yoklama oturumlarında izlenen 

sürecin aynısı izlenmiştir. 
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2.8. Verilerin Toplanması 

Araştırmada etkililik, sosyal geçerlik ve güvenirlik verisi olmak üzere üç tür veri 

toplanmıştır. Bu verilerden etkililik ve sosyal geçerlik verisi uygulamacı tarafından, 

güvenirlik verisi ise gözlemci tarafından toplanmıştır. 

2.8.1. Etkililik verilerinin toplanması 

Etkililik verileri video ile kendine model olma öğretim yönteminin sunulduğu 

öğretim oturumları için günlük yoklama oturumlarında toplanmıştır. Etkililik verilerinin 

toplanmasında katılımcıların doğru ve yanlış tepkilerinin sayılarak doğru tepki yüzdesi 

hesaplanmış ve bu yüzdelik sayı yoklama, izleme ve genelleme oturumları veri toplama 

(Ek-4) formuna kaydedilmiştir. 

2.8.2. Sosyal geçerlik verilerinin toplanması 

Araştırma sonuçlarının katılımcıların anneleri bakımından önemini belirlemek 

amacıyla toplanan sosyal geçerlik verileri araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan sosyal 

geçerlik soru formunun (Ek-6) katılımcıların annelerine uygulanması yoluyla 

toplanmıştır. Sosyal geçerlik formlarında ailelerin kimlik belirtmemeleri istenmiştir. 

Araştırmaya katılan 4 anne de soru formunu cevaplamıştır. 

2.8.3. Güvenirlik verilerinin toplanması 

Araştırma sürecinde yürütülen tüm oturumların %30’unda gözlemciler arası 

güvenirlik ve uygulama güvenirliği verisi toplanmıştır. Araştırma sürecine ilişkin 

uygulama güvenirliği verileri Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde doktora 

eğitimini sürdüren bir araştırma görevlisi tarafından toplanmıştır.  

2.8.3.1. Gözlemciler arası güvenirlik verisi toplanması 

Araştırmanın yoklama, öğretim, genelleme ve izleme oturumlarında gözlemciler 

arası güvenirlik verileri toplanmıştır. Elde edilen veriler yoklama, öğretim, genelleme ve 

izleme oturumları veri toplama formuna (Ek-4) kaydedilmiştir. 
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2.8.3.2. Uygulama güvenirliği verilerinin toplanması 

Araştırmanın uygulama güvenirliği verileri de gözlemciler arası güvenirliği verileri 

gibi yoklama, öğretim, izleme ve genelleme oturumlarında toplanmıştır. Uygulama 

güvenirliği verileri hazırlanan video ile kendine model olma uygulamaları öğretim 

oturumları (Ek-7) ve yoklama, izleme ve genelleme oturumları uygulama güvenirliği veri 

toplama formuna (Ek-8) kaydedilmiştir. 

Uygulama güvenirliği verilerinin toplanmasında yoklama, izleme ve genellemeye 

ilişkin olarak uygulamacının (a) öğretim oturumlarında kullanılacak araç-gereçleri 

hazırlama, (b) kişiye özel dikkat sağlayıcı ipucu sunma, (c) beceri yönergesi sunma, (d) 

katılımcı tepkilerine uygun ve doğru karşılık verme, (e) katılımcının işbirliği 

davranışlarını pekiştirme davranışları dikkate alınarak veriler toplanmıştır. 

Video ile kendine model olma öğretim oturumlarında uygulama güvenirliği verileri 

toplanırken uygulamacının (a) öğretim videosunu hazırlama, (b) katılımcıyla beraber 

kendi öğretim videosunu izleme, (c) görüntülere ilişkin herhangi bir açıklama yapmama, 

(d) katılımcının video izleme davranışını pekiştirme, (e) katılımcıyı hedef davranışın 

sergileneceği ortama götürme, (f) öğretim oturumları için kullanılacak araç-gereçleri 

hazırlama, (g) kişiye özel dikkat sağlayıcı uyaran sunma, (h) beceri yönergesi sunma, (i) 

öğrenci tepkilerine uygun karşılık verme ve (j) öğrenci katılımını pekiştirme davranışları 

dikkate alınmıştır. Video ile kendine model olma oturumları uygulama güvenirliği 

verileri hazırlanan video ile kendine model olma uygulamaları öğretim oturumları 

uygulama güvenirliği veri toplama formuna (Ek-7) kaydedilmiştir. 

2.9. Verilerin Analizi 

Araştırma sonucunda elde edilen bulguların analiz edilmesinde grafiksel analiz 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularının analizi amacıyla hazırlanan grafikte düşey 

eksen ve yatay eksen bulunmaktadır. Grafikte yatay eksen oturum formatında 

araştırmanın zaman boyutunu belirtmektedir. Grafikteki dikey eksen ise katılımcının 

sergilediği doğru davranış yüzdesi olarak belirlenen bağımlı değişkenin nicel ifadesidir. 
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2.9.1. Etkililik verilerinin analizi 

Bu araştırmada her bir katılımcıya hedef davranışın kazandırılması planlanmıştır. 

Bu amaçla her bir katılımcı için bir grafik çizilmiş ayrıca araştırma sürecinin tamamının 

incelenebilmesi amacıyla uyarlanmış denekler arası yoklama evreli çoklu yoklama 

modeline (Goh ve Bambara, 2013) uygun olarak tüm katılımcıların verilerinin bulunduğu 

bir grafik çizilmiştir. Genelleme oturumlarında elde edilen bulgular ise hem tüm 

oturumların bulunduğu grafiksel gösterime eklenmiş, hem de sütun grafiği ile 

gösterilmiştir. 

2.9.2. Sosyal geçerlik verilerinin analizi 

Araştırmacı tarafından araştırmaya katılan katılımcılara hedef davranışın video ile 

kendine model olma öğretim yönteminin kullanımına ilişkin sonuçların, katılımcıların 

anneleri açısından taşıdığı önemi belirlemek amacıyla sosyal geçerlik formu geliştirilmiş 

ve uygulanmıştır. Sosyal geçerlik formundan elde edilen veriler betimsel olarak 

değerlendirilmiştir. 

2.9.3. Güvenirlik verilerinin analizi 

2.9.3.1. Gözlemciler arası güvenirlik verilerinin analizi 

Araştırmada gözlemciler arası güvenirlik verileri katılımcıların hedef davranışı 

gerçekleştirip gerçekleştiremediğine ilişkin olarak, araştırmanın tüm oturumlarının 

%30’unda toplanmıştır. Elde edilen veriler Görüş birliği/(Görüş ayrılığı + Görüş birliği) 

X 100 (Kazdin, 2011) formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Gözlemciler arası güvenirlik 

verileri özel eğitim bölümünden yüksek lisans derecesine ve 13 yıllık uygulama 

deneyimine sahip bir gözlemci tarafından, yansız atama ile belirlenen videolara ilişkin 

kayıtlardan toplanmıştır. Bütün katılımcılar için birinci başlama düzeyi yoklama evresi, 

ikinci başlama düzeyi yoklama evresi, günlük yoklama oturumları, toplu yoklama 

oturumları, izleme ve genelleme oturumlarında gözlemciler arası güvenirlik katsayısı 

%100 olarak hesaplanmıştır.  

2.9.3.2. Uygulama güvenirliği verilerinin analizi 

Araştırmada uygulama güvenirliği verilerinin analiz edilmesinde “gözlenen 

uygulamacı davranışı / planlanan uygulamacı davranışı X 100” formülü (Kazdin, 2011) 
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kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama güvenirliği verileri toplanırken araştırmacının tüm 

katılımcılarda dikkate alınan davranışların sergilenmesini % 92 (ranj=% 88 - % 100) 

düzeyinde sergilediği belirlenmiştir. 
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3. Bulgular 

Video ile kendine model olma öğretim yönteminin etkililiğinin incelendiği bu 

araştırmada etkililik, güvenirlik (gözlemciler arası güvenirlik ve uygulama güvenirliği) 

ve sosyal geçerlik verileri elde edilmiştir. İzleyen bölümde bu bulgulara ayrıntılı olarak 

yer verilmiştir. 

3.1. Video İle Kendine Model Olma Uygulamasının Etkililiğine İlişkin Bulgular 

3.1.1. Sena’ya video ile kendine model olma öğretim yöntemiyle öğretim 

sunulmasına ilişkin etkililik bulguları: Edinim, izleme ve genelleme  

Araştırmanın katılımcılarından Sena’nın video ile kendine model olma öğretim 

yöntemi ile video oyunu oynama becerisine ilişkin etkililik bulguları Şekil 2.1’ de 

gösterilmiştir. Sena birinci ve ikinci başlama düzeyi evresinde hedef davranışa ilişkin 

performans sergileyememiştir (%0). Sena üçüncü oturumda %100 doğru tepki yüzdesine 

ulaşmasına rağmen kararlı veri elde edilinceye kadar uygulama sürdürülmüştür. 

Uygulama evresinde toplam 5 oturum ve 10 deneme gerçekleştirilmiştir. Sena’nın üç 

oturum ard arda %100 ölçütünde performans sergilediğinde uygulama oturumu 

sonlandırılmıştır. Sena öğretim oturumları toplam 73 dk. 12 sn. sürmüştür. Sena’nın 

birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü toplu yoklama oturumlarında da %100 ölçütünü 

koruduğu gözlenmiştir. 

Çalışmanın sonlandırılmasından bir, iki ve dört hafta sonra gerçekleştirilen izleme 

oturumlarında elde edilen verilere göre Sena “Video oyunu oynama becerisi” 

oturumlarının tamamını %100 doğruluk düzeyinde sergilemiştir. Sena’nın genelleme 

oturumları verileri incelendiğinde ön-test oturumunda “Video oyunu oynama becerisi” 

sergileyemezken, son-test oturumlarını %100 doğruluk düzeyinde sergilediği 

görülmüştür. 
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3.1.2. Ata’ya video ile kendine model olma öğretim yöntemiyle öğretim 

sunulmasına ilişkin etkililik bulguları: Edinim, izleme ve genelleme  

Araştırmanın katılımcılarından Ata’nın video ile kendine model olma öğretim 

yöntemi ile video oyunu oynama becerisine ilişkin etkililik bulguları Şekil 2.2’ de 

gösterilmiştir. Ata birinci ve ikinci başlama düzeyi evresinde hedef davranışa ilişkin 

performans sergileyememiştir (%0). Ata dördüncü oturumda %100 doğru tepki yüzdesine 

ulaşmasına rağmen kararlı veri elde edilinceye kadar uygulama sürdürülmüştür. 

Uygulama evresinde toplam 6 oturum ve 12 deneme gerçekleştirilmiştir. Ata’nın üç 

oturum ard arda %100 ölçütünde performans sergilediğinde uygulama oturumu 

sonlandırılmıştır. Ata’ nın öğretim oturumları toplam 102 dk. 35 sn. sürmüştür. Ata’nın 

ikinci, üçüncü ve dördüncü toplu yoklama oturumlarında da %100 performans sergilediği 

gözlenmiştir. 

Çalışmanın sonlandırılmasından bir, iki ve dört hafta sonra gerçekleştirilen izleme 

oturumlarında elde edilen verilere göre Ata “Video oyunu oynama becerisi” 

oturumlarının tamamını %100 doğruluk düzeyinde sergilemiştir. Ata’nın genelleme 

oturumları verileri incelendiğinde ön-test oturumunda “Video oyunu oynama becerisi” 

sergileyemezken, son-test oturumlarını %100 doğruluk düzeyinde sergilediği 

görülmüştür.
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Şekil 3 Katılımcıların Genelleme Ön-test ve Son-test Verilerinin Grafiği 

 

3.1.3. Uğur’a video ile kendine model olma öğretim yöntemiyle öğretim 

sunulmasına ilişkin etkililik bulguları: Edinim, izleme ve genelleme  

Araştırmanın katılımcılarından Uğur’un video ile kendine model olma öğretim 

yöntemi ile video oyunu oynama becerisine ilişkin etkililik bulguları Şekil 2.3’ de 

gösterilmiştir. Uğur birinci ve ikinci başlama düzeyi evresinde hedef davranışa ilişkin 

olarak %16 düzeyinde performans sergilemiştir. Uğur altıncı oturumda %100 doğru tepki 

yüzdesine ulaşmasına rağmen kararlı veri elde edilinceye kadar uygulama sürdürülmüştür. 

Uygulama evresinde toplam 8 oturum ve 16 deneme gerçekleştirilmiştir. Uğur’un üç 

oturum ard arda %100 performans sergilediğinde uygulama oturumu sonlandırılmıştır. 

Uğur öğretim oturumları toplam 135 dk. 20 sn. sürmüştür. Uğur’un üçüncü ve dördüncü 

toplu yoklama oturumlarında da %100 performans sergilediği gözlenmiştir. 

Çalışmanın sonlandırılmasından bir, iki ve dört hafta  sonra gerçekleştirilen izleme 

oturumlarında elde edilen verilere göre Uğur “Video oyunu oynama becerisi” oturumların 

tamamında %100 doğruluk düzeyinde performans sergilemiştir. Uğur’un genelleme 

oturumları verileri incelendiğinde ön-test oturumunda “Video oyunu oynama becerisi” 
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%16 düzeyinde, son-test oturumlarında %100 doğruluk düzeyinde sergilediği 

görülmüştür. 

3.1.4. Ersen’e video ile kendine model olma öğretim yöntemiyle öğretim 

sunulmasına ilişkin etkililik bulguları: Edinim, izleme ve genelleme  

Araştırmanın katılımcılarından Ersen’in video ile kendine model olma öğretim 

yöntemi ile video oyunu oynama becerisine ilişkin etkililik bulguları Şekil 2.4’ de 

gösterilmiştir. Ersen birinci ve ikinci başlama düzeyi evresinde hedef davranışa ilişkin 

olarak performans sergileyememiştir (%0). Ersen altıncı oturumda %100 doğru tepki 

yüzdesine ulaşmasına rağmen kararlı veri elde edilinceye kadar uygulama sürdürülmüştür. 

Uygulama evresinde toplam 6 oturum ve 12 deneme gerçekleştirilmiştir. Ersen’in üç 

oturum ard arda %100 ölçütünde performans sergilediğinde uygulama oturumu 

sonlandırılmıştır. Ersen öğretim oturumları toplam 101 dk. 12 sn. sürmüştür. Ersen’in 

üçüncü ve dördüncü yoklama oturumlarında da %100 performansı koruduğu gözlenmiştir. 

Çalışmanın sonlandırılmasından bir, iki ve dört hafta sonra gerçekleştirilen izleme 

oturumlarında elde edilen verilere göre Ersen “Video oyunu oynama becerisi” 

oturumlarının tamamında %100 doğruluk düzeyinde performans sergilemiştir. Ersen’in 

genelleme oturumları verileri incelendiğinde ön-test oturumunda “Video oyunu oynama 

becerisi” %0 düzeyinde sergilenirken, son-test oturumlarında %100 doğrulukta 

sergilediği görülmüştür. 

3.2. Sosyal Geçerliğe İlişkin Bulgular 

Araştırmada sosyal geçerlik bulguları, katılımcıların annelerinde öznel 

değerlendirme yoluyla toplanmıştır(EK-6). Toplanan bu veriler betimsel olarak analiz 

edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, katılımcı annelerinin çocuklarının video ile 

kendine model olma öğretim yöntemiyle video oyunu oynama beceresinin amaçlandığı 

bu çalışmaya katılmaktan mutlu olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların anneleri 

çocuklarının kendi videolarının öğretim amaçlı olarak kullanımından hoşnut olduklarını 

ve bu yöntemi bazı durumlarda ev ve okul hayatlarında da kullanabileceklerini 

belirtmişlerdir. 

Katılımcıların anneleri araştırma kapsamında öğretilen video oyunu oynama 

becerisinin günlük yaşamlarında da kullanabileceklerini ve bu kullanımdan memnun 

olacaklarını belirtmişlerdir. Bununla beraber katılımcıların yaşamlarındaki fiziksel 
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aktivite sınırlılığın aşılması amacıyla harekete duyarlı oyun konsollarının kullanımının 

aktif olmayan cihazlara oranla daha fazla kabul edilebilir olduğunu belirtmişlerdir. 

Katılımcıların anneleri çocuklarının boş zamanlarını geçirmek ve fiziksel aktivite 

düzeyini artırmak için benzeri becerilere gereksinim duyduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca 

bu uygulamanın çocuklarının da hoşuna gittiğini ve uygulama katılmaya istekli olarak 

geldiklerini belirtmişlerdir. 

Katılımcıların anneleri bu araştırmanın dışında farklı bir araştırmaya da katılmak 

istediklerini belirtmişlerdir. Ancak annelerden iki tanesi araştırma da kullanılan oyun 

konsolu maliyetinin yüksek oluşu nedeniyle evlerine alamayacaklarını belirtmişler ve bu 

sorunun araştırmanın olumsuzluk yaratan tek noktası olduğunu belirtmişlerdir. 
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4. Tartışma 

4.1. Tartışma 

Bu çalışmada OSB tanısı olan çocuklara video oyunu oynama becerisinin 

öğretiminde video ile kendine model olma öğretim yönteminin etkisi incelenmiştir. 

Bununla beraber çalışmaya katılan katılımcıların annelerinin çalışma hakkındaki 

görüşlerine ilişkin olarak öznel değerlendirme yoluyla sosyal geçerlik verisi toplanmıştır. 

İzleyen bölümde araştırma bulguları araştırma sorularına paralel olarak özetlenerek 

tartışılmıştır. 

Araştırma bulguları OSB tanısı olan çocuklara video oyunu oynama becerilerinin 

öğretiminde video ile kendine model olma öğretim yönteminin etkili olduğunu 

göstermiştir. Alan yazın incelendiğinde, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara video 

oyunu oynama becerisinin öğretiminde video ile kendine model olma öğretim yönteminin 

kullanıldığı başka bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak video ile kendine model olma 

öğretim yönteminin zincirleme beceri öğretimindeki etkililiğini gösteren farklı 

araştırmalar bulunmaktadır (Burton ve diğ., 2013; Cihak ve Schrader, 2008; Liu ve diğ., 

2015; Wert ve Neisworth, 2003;). Araştırmanın bu yönüyle, zincirleme beceri 

öğretiminde video ile kendine model olma yönteminin etkililiğini inceleyen 

araştırmalarla tutarlılık göstermektedir. 

Araştırma bulguları katılımcıların video ile kendine model olma öğretim 

yönteminin uygulanmasıyla edindikleri video oyunu oynama becerisini araştırma 

tamamlandıktan sonra sürdürdüklerini göstermektedir. Bununla beraber katılımcıların 

araştırma sonucunda edindikleri beceriyi farklı ortamlara genelleyebildiklerini 

göstermektedir. Araştırmada elde edilen etkililik bulguları, video ile kendine model olma 

uygulamasının OSB’li bireylere farklı becerilerin öğretiminde etkili olduğu araştırmalarla 

tutarlılık göstermektedir. Dolayısıyla elde edilen bulguların video ile kendine model olma 

uygulamasının kullanımına ilişkin olarak yayınlanmış diğer araştırmaların ((Bellini, 

Akullian ve Hopf, 2007; Boudreau ve Harvey, 2013; Buggey 2005; Buggey, 2012; 

Buggey ve diğ., 2011; Buggey ve diğ., 1999; Burton ve diğ., 2013; Cihak ve Schrader, 

2008; Delano, 2007; Hart ve Whalon, 2012; Lang ve diğ., 2009; Litras , Moore ve 

Anderson, 2010; Liu, Moore ve Anderson, 2015; Marcus ve  Wilder, 2009; Mechling, 

2011; Nikopoulos ve Panagiotopouloub, 2015;Sherer ve diğ. , 2001; Wert ve Neisworth, 
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2003; Williamson ve diğ., 2013) sonuçlarını desteklediği ve alan yazına katkıda 

bulunduğu düşünülmektedir. 

Acar ve Diken (2010) tarafından video model uygulamalarına ilişkin olarak yapılan 

bir derleme çalışmasında farklı becerilerin öğretiminde video modelin kullanıldığı 31 

çalışma incelenmiştir. Bu çalışmaların içerisinde video ile kendine model olma öğretim 

uygulamasının kullanıldığı 3 araştırmaya rastlanmıştır. Bu araştırmaların tümünde izleme 

verisi toplandığı ancak sadece birisinde genelleme verisi toplandığı belirlenmiştir. Bu 

anlamda araştırmanın izleme ve genelleme verilerinin toplanması sonucu elde edilen 

verilerin alan yazına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Araştırma sürecinde kullanılan video görüntülerinin hazırlanmasında; araç 

gereçleri hazırlama, beceri basamaklarının ardıl sıra izlemeyecek şekilde sıralanması, 

video çekim açılarının belirlenmesi, taklit etme yoluyla deneğin beceri basamaklarını 

uygun olarak sergilemesinin sağlanması, video görüntülerinin düzenlenmesi aşamaları, 

hazırlanan video görüntülerinin sunulmasından daha fazla zaman almasına neden 

olmaktadır. Bu çalışmada video ile kendine model olma uygulamasında kullanılacak olan 

videoların hazırlanması tüm katılımcılar için ortalama 135 dakika (ranj: 110-170 dk.) 

sürmüştür. Hazırlanan video görüntüleri ise ortalama 3’ 17 saniye sürmüştür (ranj: 3,10 

sn-3,24 sn). video ile kendine model olma uygulaması kullanılarak video oyunu oynama 

becerisinin ölçüt düzeyinde öğretimi Sena’da 73 dk. 12 sn., Ata’da 102 dk. 35 sn., 

Uğur’da 135 dk. 20 sn. ve Ersen’ de 101 dk. 12 sn. sürmüştür.  

Araştırmada, katılımcıların annelerinden elde edilen sosyal geçerlik bulguları, 

katılımcıların annelerinin hedef beceriye, video ile kendine model olma uygulaması ve 

araştırma sonuçlarına ilişkin olarak görüşlerinin olumlu yönde olduğu görülmüştür. 

Annelerin çocuklarının boş zamanlarını kendilerinden bağımsız olarak geçirmelerinden 

mutlu oldukları ve çocuklarının kendi görüntülerinin benzer video model 

uygulamalarının aksine, başka çocuklar için değil kendileri için kullanılmasından hoşnut 

olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca araştırma kapsamında öğretilmesi hedeflenen video 

oyunu oynama becerisine ilişkin yapılan açıklamalar ve annelerin hedef beceriye ilişkin 

olarak bildirdikleri görüşleri araştırmanın sosyal geçerliğini artırdığı düşünülmektedir. 

Acar ve Diken (2010), OSB’li çocuklara video modelle öğretim yönteminin kullanıldığı 

31 araştırmanın yalnızca üçünde video ile kendine model olma uygulamasının 

kullanıldığını, bu üç çalışmadan ise yalnızca birinde sosyal geçerlik verisi toplandığını 
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belirtmişlerdir. Bununla beraber alan yazında video ile kendine model olma 

uygulamasının kullanıldığı diğer çalışmalardan yalnızca üçünde (Bellini ve diğ., 2007; 

Cihak ve Schrader, 2008; Boudreau ve Harvey, 2013) sosyal geçerlik verisi toplandığı 

görülmüştür. Tüm bu araştırmalardan elde edilen sosyal geçerlik verileri, bu araştırma 

sonucu elde edilen sosyal geçerlik bulguları ile tutarlılık göstermektedir. Bununla beraber 

video ile kendine model olma uygulamalarının kullanıldığı araştırmalar arasında sınırlı 

sayıda araştırmada sosyal geçerlik verisi toplanmıştır. Çalışma bu yönüyle alan yazındaki, 

video ile kendine model olma uygulamasına ilişkin olarak sosyal geçerlik bulgularını 

desteklemekte ve genişletmektedir. 

Bununla beraber video oyunlarında harekete duyarlı oyun sistemlerinin 

kullanılması araştırmayı özgün kılan diğer bir unsurdur. Ayrıca OSB’li çocuklara video 

oyunu oynama becerisinin öğretimi ve OSB’li çocuklara beceri öğretiminde video ile 

kendine model olma uygulamasının kullanıldığı çalışmaların sınırlı sayıda olması 

nedeniyle, çalışmanın alan yazına katkı sağladığı düşünülmektedir. Bununla beraber 

OSB’li çocukların farklı kişi ve durumlara ilişkin sıra dışı tepkiler göstermesi, video 

model uygulamalarında model ile gözleyen arasındaki benzerliklerin fazla olmasının 

uygulamanın OSB’li çocuk tarafından kabulünü kolaylaştırması, çalışmada 

gerçekleştirilen öğretim uygulamasının avantajları arasında sıralanabilmektedir. 

Alan yazın incelendiğinde OSB’li çocuklarda video ile kendine model olmanın 

kullanıldığı araştırmalarda kullanılan deneysel model olarak çoklu başlama modelleri 

(Bellini, Akullian ve Hopf, 2007; Boudreau ve Harvey, 2013; Buggey 2005; Buggey, 

2012; Buggey ve diğ., 2011; Buggey ve diğ., 1999; Burton ve diğ., 2013; Cihak ve 

Schrader, 2008; Delano, 2007; Hart ve Whalon, 2012; Lang ve diğ., 2009; Litras , Moore 

ve Anderson, 2010; Liu, Moore ve Anderson, 2015; Mechling, 2011; Nikopoulos ve 

Panagiotopouloub, 2015; Wert ve Neisworth, 2003; Williamson ve diğ., 2013) ve 

karşılaştırma modelleri (Marcus ve Wilder,; 2009; Sherer ve diğ., 2001) kullanıldığı 

görülmektedir. Ancak bu araştırmaların tamamında yalnızca bir başlama düzeyi evresi 

olduğu görülmektedir. Bu durumun özellikle ileri besleme uygulamaları göz önüne 

alındığında, video hazırlama oturumlarında model olma, rol oyun becerilerinin 

kullanılması gibi tekniklerin kullanımının öğretim oturumları verisine olan etkilerinin 

açıkça ortaya konmasına engellediği düşünülmektedir. Bu çalışmada birincisi video 
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hazırlama oturumlarından önce ve diğeri video hazırlama oturumlarından sonra olmak 

üzere iki başlama düzeyi evresi kullanılmış ve video hazırlama oturumlarındaki olası 

değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Alan yazında iki başlama düzeyi evresi 

kullanılan yalnızca bir çalışmaya (Goh ve Bambara, 2013) rastlanmıştır. Bu çalışmanın 

sonuçlarının önceki çalışmayla tutarlı olduğu ve her iki çalışmada da video hazırlama 

oturumlarının katılımcıları başlama düzeyi evrelerine herhangi bir etki yaratmadığı 

görülmektedir. Çalışmanın deneysel desen uyarlaması olarak alan yazına katkı sağladığı 

söylenebilmektedir. 

Araştırma sürecinde kullanılan video görüntülerinin hazırlanması, araştırmacının 

yeterliliğine dayalı olarak üç adet video düzenleme yazılımı ve bir adet ses düzenleme 

yazılımı kullanılarak hazırlanmıştır. Alan yazındaki ileri besleme uygulama göz önüne 

alındığında araştırmanın video işleme süreci olarak, daha önce yapılan araştırmalardan 

(Buggey ve diğ., 2011; Burton ve diğ., 2013; Cihak ve Schrader, 2008; Marcus ve  Wilder, 

2009; Sherer ve diğ., 2001; Wert ve Neisworth, 2003) farklılaştığı söylenebilmektedir. 

Araştırma sonucunda elde edilen etkililik bulguları olumlu yönde olmasına rağmen, 

araştırma sırasında gözlenen bazı noktaların önem taşıyabileceği düşünülmektedir. 

İzleyen bölümde bu konulara ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

İlk olarak Uğur birinci günlük yoklama oturumunda hedef becerinin basamaklarını 

%40 doğruluk düzeyinde, ikinci günlük yoklama oturumunda %76, üçüncü günlük 

yoklama oturumunda %68, dördüncü günlük yoklama oturumunda %80, beşinci günlük 

yoklama oturumunda %80, beşinci günlük yoklama oturumundan sonra ise %100 

doğruluk düzeyinde performans göstermiştir. Verilerde ortaya çıkan bu düzey 

değişikliğinin, Uğur’un sol kolunda zaman zaman ortaya çıkan ve kontrolsüz kasılmalar 

meydana getiren fiziksel bir sorunun beceri analizindeki bazı basamakları sergilemesine 

engel olması durumuyla açıklanabilir. Günlük yoklama oturumları sırasındaki bu duruma 

ilişkin olarak deneğin annesiyle yapılan görüşmede, annesi Uğur’un zaman zaman bu 

sorunu yaşayabildiğini belirtmiştir. Bu durum Uğur ve diğer katılımcıların oturum 

sayıları arasındaki farklılaşmanın nedeni olarak düşünülmektedir. 

İkinci olarak, en uzun video hazırlama oturumu Ata’nın öğretim videoları hazırlama 

oturumu olmuştur. Bu durumun nedeni uygulamacı ve yardımcı personel tarafından, 

video hazırlama oturumlarında katılımcının motivasyonu kaybetmesi, işbirliğinde 
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bulunmaması gibi birtakım uygun olmayan davranışlarının uygun tekniklerle kontrol 

altına alınmamış olması olabilir. Bununla beraber uygulama ortamında bulunan 

uyaranların katılımcının dikkatini dağıtması da mevcut durumu tetiklemiş olabilir. Her 

iki durumun öğretim videolarının hazırlanma süresini artırdığı düşünülmektedir. 

Bu araştırmada elde edilen bulgular ve önceki araştırmaların da bulguları göz önüne 

alındığında varılabilecek sonuçlar: OSB’li çocuklar video ile kendine model olma 

uygulaması kullanılarak zincirleme bir beceri öğrenebilir, bu beceriyi koruyabilir ve 

farklı ortam ve kişilere genelleyebilirler. 

Araştırmanın bulguları OSB’li çocuklara video oyunu becerisinin öğretiminde 

video ile kendine model olma uygulamasının etkili olduğunu ve OSB’li bireylerin 

edindikleri beceriyi koruyabildiğini ve farklı kişi ve ortamlara genelleyebildiklerini 

ortaya koymuştur. Bu olumlu sonuçlara karşın, çalışmanın bazı sınırlılıkları 

bulunmaktadır. İzleyen bölümde bu sınırlılıklara ilişkin açıklamalara ve ileride 

yapılabilecek uygulama ve araştırmalar için önerilere yer verilmiştir. 

4.2. Sınırlılıklar 

İlk olarak, araştırmada hedef beceriye ilişkin genelleme oturumları, uygulamanın 

sürdürüldüğü birimin farklı salonlarında gerçekleştirilmiş ancak, hedef becerinin 

katılımcıların evlerinde ve kendi okullarında genellenmesine ilişkin herhangi bir çalışma 

yapılmamıştır. Bu durum araştırma açısından bir sınırlılık oluşturduğu düşünülmektedir. 

İkinci olarak, araştırma tek bir hedef beceri ve dört katılımcıyla tamamlanmıştır.  

Daha güçlü bir deneysel etkinin ortaya konması amacıyla farklı birden fazla beceri ve 

birden fazla katılımcıyla çalışılmamış olmasının araştırma açısından bir sınırlılık yarattığı 

düşünülmektedir. 

4.3. Öneriler 

İzleyen bölümde araştırmada elde edilen bulgular, açıklanan sınırlılıklar ve 

uygulama sırasında edinilen deneyimlere dayanarak uygulama ve ileri araştırmalar için 

önerilerde bulunulmuştur. 

4.3.1. Uygulama yönelik öneriler 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında OSB’li bireylerle çalışan 

araştırmacı, uygulamacı ve öğretmenlerin video ile kendine model olma öğretim 
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yöntemini kullanarak, farklı tek basamaklı ve zincirleme becerileri öğretebilecekleri 

düşünülmektedir. Benzer şekilde araştırma bulgularının OSB’li bireylerle çalışan 

araştırmacı, uygulamacı ve öğretmenlerin öğretim sunarken video ile kendine model olma 

öğretim yöntemini kullanmaları için teşvik edici olabileceği düşünülmektedir. 

4.3.2. İleri araştırmalara yönelik öneriler 

Benzer çalışmalarda video ile kendine model olma öğretim yönteminin etkililiği 

farklı tek basamaklı ve zincirleme beceriler üzerinde incelenebilir. Video ile kendine 

model olma öğretim yönteminin aileler tarafından sunulması incelenebilir. İleri 

araştırmalarda video ile kendine model olma öğretim yönteminin verimliliği farklı video 

model uygulama türleri ile karşılaştırılarak incelenebilir. Video ile kendine model olma 

öğretim uygulamasında kullanılan öğretim videolarının deneğin canlı görüntüsü ve 

animasyon görüntüleri arasındaki etkililikleri incelenebilir. Bu araştırma da sosyal 

geçerlik verileri öznel değerlendirme ile toplanmıştır. İleri araştırmalarda sosyal geçerlik 

verileri sosyal karşılaştırma aracılığıyla toplanabilir. Bu araştırmada video görüntüleri 

karışık ve profesyonel yazılımlar kullanılarak hazırlanmıştır. İleri araştırmalarda video 

görüntülerinin basit hazırlanması ve karmaşık hazırlanması verimlilik açısından 

incelenebilir. Son olarak bu araştırmada video ile kendine model olma öğretim yöntemi 

araştırmacı tarafından sunulmuştur. İleri araştırmalarda video ile kendine model olma 

öğretim yönteminin uygulamacı olmadan olarak sunumunun etkililiği ve bir uygulamacı 

tarafından sunumunun verimliliği incelenebilir. 
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Ek- 1. Anne-Baba izin formu 

 

Sayın Veli; 

 

Çocuğunuzun dâhil edilmesi önerilen bu çalışma, “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan 

Çocuklara Video Oyunu Oynama Becerisinin Öğretiminde Video İle Kendine Model 

Olmanın Etkililiğinin Belirlenmesi” amacını taşımaktadır. Çalışma, Doç. Dr. Mehmet 

YANARDAĞ ve Arş. Gör. Erkan KURNAZ tarafından yürütülecektir. Çalışma 

sonucunda ortaya çıkan sonuçlar yazılı olarak açıklanacaktır. 

Çocuğunuzun araştırmaya katılabilmesi için aşağıda sıralanmış olan maddeleri okumanız 

ve kabul ederseniz izin formunu imzalamanız istenmektedir. İzin formunu okumak ve 

değerlendirmek üzere ayırdığınız zaman için teşekkür ederiz. 

 

 Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ ve Arş. Gör. Erkan KURNAZ’ a çocuğumla, 

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Davranış Analizi 

Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi kapsamında tarafıma açıklanan uygulamaları 

yapması için izin veriyorum. 

 Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ ve Arş. Gör. Erkan KURNAZ’ ın çocuğumla 

düzenli olarak çalışmalar yürüteceğini anlamış bulunmaktayım. 

 Çalışmada gizliliğin esas olduğunu ve çocuğumun isminin hiç bir biçimde rapor 

edilmeyeceğini ve takma isim kullanılacağını anlamış bulunmaktayım. 

 Çalışmanın, çocuğum için psikolojik ya da fiziksel bir risk taşımadığını anlamış 

bulunmaktayım. 

 Bu çalışmada alınacak görüntülerin, yalnızca ilgili araştırmacılar tarafından 

inceleneceğini anlamış bulunmaktayım. 

Yürütücü 

Adı 

Adres 

İş Tel 

Cep Tel 

: 

: 

 

: 

: 

Doç. Dr. Mehmet 

YANARDAĞ 

Anadolu Üniversitesi 

Engelliler Araştırma Enstitüsü 

0 222 335 05 80/4974 

0 532 333 13 66 

Araştırmacı 

Adı 

Adres 

İş Tel 

Cep Tel 

: 

: 

 

: 

: 

Arş. Gör. Erkan KURNAZ 

Anadolu Üniversitesi 

Engelliler Araştırma 

Enstitüsü 

0 222 335 05 80 / 4393 

0 505 594 83 50 
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 Bu çalışma da alınan görüntülerin şifrelenmiş harici disklerde korunacağını, 

çalışma bitiminde veya çocuğumu çalışmadan çekmem durumunda tarafıma 

verileceğini veya istediğimde imha edileceğini anlamış bulunmaktayım. 

 İstediğimde, neden ileri sürmeden çocuğumu çalışmadan çekebileceğimi anlamış 

bulunmaktayım. 

 İstediğimde yapılan bir uygulamanın yapılış amacını ve çocuğuma getireceği 

kazanım hakkında soru sorma hakkım olduğunu anlamış bulunmaktayım. 

 Doç .Dr. Mehmet YANARDAĞ ve Arş. Gör. Erkan KURNAZ’ ın, çalışma 

süresince kendisine soracağım tüm sorulara yanıt vereceğini anlamış 

bulunmaktayım. 

 

Veli Adı Soyadı: 

Tarih: 

İmza            
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Ek- 2. Video ile Kendine Model Olma Öğretim Çalışması  

Video Kliplerin Geçerlik Formu 

Gözlemci: 

Tarih: 

Sıra 

No 
Beceri Basamakları Evet Hayır 

Tepkide 

Bulunmama 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

Doğru Tepki Sayısı ve Yüzdesi    

Yanlış Tepki Sayısı ve Yüzdesi    

Tepkide Bulunmama Sayısı ve 

Yüzdesi 

   

 Evet Hayır Açıklama 

Videoda izlediğiniz görüntüler 

açık mı? 

   

Videoda izlediğiniz görüntülerin 

sesleri anlaşılır mı? 

   

+ : Doğru  -: Yanlış  0: Tepkide Bulunmama 
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Ek- 3. Video ile Kendine Model Olma Öğretim Oturumları Veri Toplama Formu 

 

Öğrenci Adı-Soyadı:                                                            Araştırmacı:  

 

Sıra 

no 

Beceri basamakları 
1 2 3 4 5 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

Tarih:           

Başlama zamanı:           

Bitiş zamanı:           

Toplam süre:           

Doğru tepki sayısı/yüzdesi:           

Yanlış tepki sayısı/yüzdesi:           

<tepkide bulunmama sayısı/yüzdesi:           
 

+: Doğru         -: Yanlış               0: Tepkide Bulunmama 
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Ek- 4. Video ile Kendine Model Olma Yoklama Oturumları Veri Toplama Formu 

 

Öğrenci Adı-Soyadı:                                                            Araştırmacı:  

Yoklama Türü: Günlük/Toplu 

Sıra 

no 

Beceri basamakları 
1 2 3 4 5 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

Tarih:           

Başlama zamanı:           

Bitiş zamanı:           

Toplam süre:           

Doğru tepki sayısı/yüzdesi:           

Yanlış tepki sayısı/yüzdesi:           

<tepkide bulunmama sayısı/yüzdesi:           
 

+: Doğru         -: Yanlış               0: Tepkide Bulunmama 
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Ek-5 . Video İle Kendine Model Olma Öğretim Oturumları  

Video Klibi Çekim Planı 

 

 

Öğrenci Adı:                                                                                                                   

Oturum: 

 

Tarih 

 

    Çekim Açısı 

  Beceri Basamakları Yan Arka Ön Bakış Açısı 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

TOPLAM     
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Ek-6. Sosyal Geçerlik Aile Görüşlerini Belirleme Formu 

Sayın Anne/Baba 

Bu form çocuğunuzun katılımcısı olduğu video oyunu oynama becerisinin 

öğretiminde video ile kendine model olma uygulamasının kullanımı konusundaki 

görüşlerinizi belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Formda bulunana sorulara 

vereceğiniz cevaplar ileride bu konuya ilişkin olarak yapılacak çalışmaların 

planlanması konusunda yardımcı olacaktır. Formda altı adet Evet-Hayır seçenekli 

ve bir adet açık uçlu soru yer almaktadır. Evet-hayır sorularından kendinize uygun 

olan seçeneğe (X) işareti koymanız; ayrıca açık uçlu soruları ise kısaca 

yanıtlanmanız beklenmektedir. Katkılarınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz. 

 

Doç. Dr. Mehmet YANARDAĞ 

Arş. Gör. Erkan KURNAZ 

 

1. Bu araştırmada öğretilmesi hedeflenen video oyunu oynama becerisinin 

çocuğunuz için önemli olduğunu düşünüyor musunuz? 

(   ) Evet   (   ) Hayır 

 

2. Bu çalışmada öğretilmesi hedeflenen video oyunu oynama becerisinin 

çocuğunuzun sosyal gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?  

(   ) Evet   (   ) Hayır 

 

3. Çocuğunuzun video oyunu oynama becerisinin video ile kendine model olma     

yöntemi ile öğretildiği bir çalışmaya katılmasından memnun musunuz? 

(   ) Evet   (   ) Hayır 
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4. Çocuğunuzun video ile kendine model olma yöntemi ile video oyunu oynama 

becerisini öğrendiğini düşüyor musunuz?  

(   ) Evet   (   ) Hayır 

5. Çocuğunuzun öğrendiği bu beceriyi günlük yaşamında kullandığını 

gözlemlediniz mi? 

(   ) Evet   (   ) Hayır 

6. Çocuğunuzun henüz kazanmamış olduğu farklı becerilerle ilgili benzer bir 

çalışmaya tekrar katılmasını düşünür müsünüz? 

(   ) Evet   (   ) Hayır 

 

7. Bu çalışmanın beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yönlerini birkaç cümleyle 

sıralar mısınız? 
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Ek- 7. Yoklama, İzleme ve Genelleme Oturumları Uygulama Güvenirliği Veri 

Toplama Formu 

 

 

Adı Soyadı:                                                                           

Gözlemci:  

Tarih:       Başlama-Bitiş:      Toplam:  

 

Beceri  

Basamakları  

Araç-Gereci  

Hazırlama  

Dikkati  

Sağlama   

Beceri  

Yönergesi  

Sunma  

Öğrenci  

Tepkilerine  

Uygun 

Tepki  

Verme  

Öğrencinin  

Katılımını  

Pekiştirme  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

Toplam “+”, 

“-“ 

     

%      

+: doğru  -: yanlış     0: tepkide bulunmama 
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Ek- 8. VİDEO İLE KENDİNE MODEL OLMA ÖĞRETİM OTURUMLARI İÇİN 

UYGULAMA GÜVENİRLİĞİ VERİ TOPLAMA FORMU  

 

Adı Soyadı:       

 

Gözlemci:  

 

B
ec

er
i 

B
as

am
ak

la
rı

 

V
id

eo
y
u
 H

az
ır

la
m

a 

V
id

eo
 g

ö
rü

n
tü

le
ri

n
i 

iz
le

m
ek

 

iç
in

 d
ik

k
at

in
i 

y
ö

n
el

tm
e 

V
id

eo
 g

ö
rü

n
tü

le
ri

n
i 

iz
le

m
e 

V
id

eo
 i

zl
em

e 
sı

ra
sı

n
d

a 
ö

ğ
re

n
ci

 

te
p
k
il

er
in

e 
u

y
g

u
n

 k
ar

şı
lı

k
 v

er
m

e 

A
ra

ç-
g
er

eç
 h

az
ır

la
m

a 

D
ik

k
at

i 
sa

ğ
la

m
a 

B
ec

er
i 

y
ö
n
er

g
es

i 
su

n
m

a 

Ö
ğ
re

n
ci

 t
ep

k
il

er
in

e 
u

y
g
u

n
 

k
ar

şı
lı

k
 v

er
m

e 

Ö
ğ
re

n
ci

 k
at

ıl
ım

ın
ı 

p
ek

iş
ti

rm
e 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

10.                    

11.                    

Top. 

“+”,  

“-“  

                  

%                    

+: doğru  -: yanlış     0: tepkide bulunmama 
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