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Tek denekli araştırma modellerinden yoklti ama evreli davranışlararası çoklu yoklama 

modeli kullanılarak zihin özürlü çocuklar adı söylenen mutfak araç ve gereçlere ait 

resmi seçme becerisinin öğretiminde artan bekleme süreli öğretimin etkililiği 
1 

araştınlmıştır. Aynca, bu çalışmada, ortanr zaman ve araç-gereçler arasında genelierne 
ı 

etkisi ve uygulama tamamlandıktan 3 ve ~O gün sonra izleme etkisi incelenmiştir. Bu 

çalışmaların yanısıra hedeflenmeyen bilgi 1 olarak mutfak araç ve gereçlerinin işlevini 

söyleme becerisinin kazanıını da araştınlmışiır. 
1 

1 

Araştırma Eskişehir'de özel bir eğitim mrrkezine devam eden yaşları 7-10 arasında 
değişen dört zihin örurlü öğrenci ile yürütüTüştür. 

' 

Araştırma, öneleme oturumları, yoklama-~eme-genelleme oturumları, artan bekleme 

süreli öğretimin yer aldığı öğretim oturunhan olmak üzere üç evreden oluşmaktadır. 
1 

Oturumların tümü bire bir öğretim düzenle~esiyle gerçekleştirilmiştir. 
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Öneleme oturumlan sonucunda her den~ğin yanlış tepki gösterdiği resimler arasından 
oniki adet mutfak araç-gereç resmi hede~ davranış olarak belirlenmiştir. Hedef davranış 

1 

olarak belirlenen mutfak araç-gereç resimlerinden her öğretim setinde üç araç-gereç 

olmak üzere dört öğretim seti oluşturuıJuştur. Araştırmada öğretim oturumlarında sıfir 
saniye denemelerin ardından hedef uyJran ile kontrol edici ipucu arasında geçen 

bekleme süresini birer saniyelik eşit aralıklarla en fazla beş saniye oluncaya değin 

sistematik olarak arttınlmıştır. 

1 

Hedeflenmeyen bilgi öğretimi, öğreilin oturumlan sırasında gerçekleştirilmiştir. 
- i 

Oğretim oturumlannda, deneğin . her dor tepkisinin ardından hedef uyaranın işlevi 

açıklanmıştır. 

! 
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Araştırma sonucunda eld~ edil~n b.,, artan bekle~e ~eli. öğretimin ~~ SÖyl~en 
mutfak araç ve gereçlenne aıt resını seçme becensının ögretımınde etkilı oldugunu 

ll 

göstermektedir. Aynı zamanda artan bekleme süreli öğretimin zihin özürlü çocukların 

adı söylenen mutfak araç-gereçlerine ait Jesmi seçme becerisini farklı ortam, zaman ve 
ı 

gerçek araç-gereçlere genelleyebilmelerinde ve öğretim bittikten 3 ve 1 O günlük süreler 

sonunda öğretilenlerin kalıcılığının korunkasında etkili olduğu görülmektedir. Aynca 

bu araştırmanın hedeflenmeyen mutfak kaç-gereçlerinin işlevini söyleme becerisinin 
ı 
ı 

kazarumında etkili olduğunu göstermektedir. 

1 

ı 
ı 

ı 

1 

1 

1 

ı 



ABiTRACT 

ı 

THE EFFECTS OF PROGRESSIVE TIME DELA Y AND PROVIDING 
! 
ı 

iv 

INSTRUCTIVE FEEDBACK ON TE~CHING RECEPTIVELY IDENTIFYING 

KITCH'N UTENSILS 

Erdi i KANBAŞ 
Special lducation Major 

Anadolu University, Institute of Educational Sciences, February 2002 

Advisor: Assis.lıProf. Oguz GURSEL 
ı 

ı 
ı 

ı 

A multiple probe across behaviors with 1 probe conditions design w as used to examine 

the effects of progressive time delay 1

1 

on teaching receptively identifying kitchen 

utensils to children with mental retatdation. Morover, generalization effects of 
ı 

progressive time delay across settings, time and materials and three and ten days after 

instruction maintenance effects of prokessive time delay was tested in the study. 
ı 

Besides these aims acquisition of instruction feedback was examined. Instructive 
ı 

feedback stimuli were provided as the ~nctions of the kitchen utensils used in this 

study. 

Four students with mental retardation participated in this study. The students were 
ı 

attending at a special school in Eskişehir. The students were between 7 and 10 years 

ı old. l 

' . b . . 1 ı· . d . . . h" There were screenıng, pro e, traınıng, genera ızatıon an maıntenance sessıons ın t ıs 

study. All sessions w as conducted via ı.\ı instructional arrangement. Twelve unknown 

kitchen utensils were identified duringl, screening sessions. Four training sets were 

developed for each students. There werr three kitchen utensils in each training sets. 

After using O s delay interval during rrst training session, the delay interval was 

increased as 1 s systematically until 5 s maximum delay interval was reached. 



V 

Instructive feedback stimuli were prpvided during training sessions. Instructive 

feedback stimuli followed by every corrtct respanses of the students. 

The findings of this study showed that progressive time delay was effective on teaching 
ı 

receptively identifying kitchen utensils to students with mental retardation. Also, 

progressive time delay was effective on feneralizİng the acquired skills across settings, 

time and materials and maintained the acquired skill three and ten days after training. 

Furthermore, students acquired some Jr the instructive feedback provided to them 

during training. \ 

ı 
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Bu araştırma, zilıin özürlü çocuklara adı ~ylenen mutliık araç-gereçlere ait resmi seçme 

becerisinin öğretiminde sözel ipucu vı model ipucunun birlikte kullanıldığı artan 

bekleme süreli öğretimin etkililiğini ye hedeflenmeyen davramşların kazammım 

belirlemek amacıyla planlanmıştır ve çalı$mada birçok kişinin desteği ve emeği vardır. 
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BOLUM I 

ı. iRiş 

Her çocuk bir diğerinden farklıdır. Her çdcuğun kendine özgü bedensel, bilişsel, sosyal 

ve duygusal bir yapısı vardır. Bu far~ar belirli sınırlar içerisinde olduğunda çocuk 

normal eğitim programlanndan yarklanabilmektedir. Bazı çocuklar bilişsel 
davranışlarda, duyuşsal özelliklerde, detişim becerilerinde ve motor işlevlerde 
yetersizlikler göstermektedir. Bu gelişim ~lanlanndaki bir ya da birden fazla yetersizlik 

ı 

çocuğu olumsuz yönde etkileyebilnıektdıir. Bireyin günlük yaşama uyum sağlaması, 

tamamen ya da çevresine en az b4 olarak, toplumda aktif bir birey olınas~ 
yetersizliğin birey üzerindeki etkilerinin ı en aza indirgenmesi ile mümkün olacaktır. 

yetersiziikten olumsuz yönde etkilenen rocuğun mevcut kapasitesi, sosyal, bedensel, 

duygusal ve bunların tümünü kapsayj kişilik özellikleri, uygun eğitim koşullan 

içerisinde gelişebilmektedir. Gelişim alanlanndaki yetersizliklerinden dolayı olumsuz 

yönde etkilenen çocuklarda genel eğiJ hizmetleri yetersiz kalmakta ve özel eğitim 
hizmetlerine gereksinim duyulmaktadır (börker-Tunçkaya, 1990; Kırcaali-İftar, 1994; 

Sucuoğlu, I 998). 

ı 

-- ı 

Ozel eğitim; ortalama öğrenci özelliklerynden önemli derecede farklılaşan öğrencilere 
ı 

sağlanan, bireysel olarak planlanmış v~ bireyin bağımsız yaşama olasılığını en üst 

düzeye çıkarmayı hedefleyen eğitim hi{nıetıerinin bütünü olarak ifade edilmektedir 

(Kırcaali-İftar,l994). Özel eğitim ger+ırren, bir başka deyişle özel gereksinimli 

öğrenciler; zihin özürlüler, öğrenme gü~üğü olanlar, duygusal ve davranış bozukluğu 

olanlar, b~densel yetersizliği olanlar, konrşma ve dil sorunlular, işitme engelliler, üstün 
ı 

zekalılar ve üstün yeteneği olan öğrenciler şeklinde gruplara aynlmaktadır (Kırcaali-

İftar,l994). 1 
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Zihin özürlü çocuklann özellikleri di4.aıe alındığında, öğrenme gücü ve eğitimleri 
açısından diğer çocuklardan farklılık v~ ayrıcalıklar göstermektedirler. Bu ayrıcalıklar 
yönünden, zihin özürlü çocuklann, geli~iın ve eğitimlerini normal eğitim ortamlanndaki 

yöntem ve araçlarla karşılayabilmeleri iorlaşmaktadır. Zihin özürlü çocuklarda normal 

çocuklar gibi çevreleri ile etkileşim ve 9eğişim içerisindedirler. Varlıklarını bu etkileşim 

ve değişim içerisinde sürdürebilmele~ için gerekli bir takını beceri, yetenek ve 

yaşantılardan geçmek, zihin özürlü çoo~klar için bir ihtiyaçtır. Zihin özürlülüğün ne 
1 

demek olduğunu incelersek, ~ olarak bilinen komitenin 1992 yılında 

"gerizekalılık" terimini kullanarak yaptı&ı tanım ön plana çıkmaktadır; " Gerizekalılık 

halihazırdaki işlevlerde önemli sınır~ar göstermektedir, Bu zihinsel işlevlerde 
önemli derecede normal altı, bunun yadt sıra zihinsel işlevlerle ilişkili uyumsal beceri 

alanlarından (iletişim, özbakım, ev y~, sosyal beceriler, toplumsal yararlılık, 
kendini yönetme, sağlık ve güvenlik, işl+sel akademik beceriler, boş zaman ve iş) iki 

ya da daha fazlasında sınırlılıklar gösterıııı.e durumudur. Gerizekalılık 18 yaşından önce 

ortaya çıkmaktadır (Eripek, 1 998; Gürkanl1992). 

Tanımdan da anlaşıldığı gibi zihin özürlü, çocuklar belli başlı günlük yaşam becerilerini 

öğrenme ve yerine getinnede ciddi güçlkıerle karşılaşmaktadırlar. İletişim, özbakım, 
'ı 

ev yaşamı, sosyal beceriler, toplumsal yalrarlılık, kendini yönetme, sağlık ve güvenlik, 

işlevsel akademik beceriler, boş zaman v~ iş v.b gibi beceri alanları başarılı bir yaşam 
sürdürmenin temelinde yer almaktadır. zihin özüdülerin özel gereksinimlerinin önemli 

bir kısmını bu beceri alanlan oluşturmaktat (Eripek, 1994 ). 

ı 

ı 
ı 

Zihin özürlü bireylerin özel eğitim ihtiya~ları işlevsel akademik beceriler ve bağımsız 
ı 

yaşam becerileri üzerinde yoğunlaş~aktadır. işlevsel akademik becerilerde 
ı 

işlevsellikten amaçlanan öğretilecek bilgi 
1 

ve becerilerin birey için günlük yaşamda, 
ı 

evde, toplumda ve çevrede işe yarar olması ve kullanılabilir olmasıdır. Bağımsız yaşam 
ı 

becerileri ise bireyin başkalarına bağımlı 
1

1 olmadan, yaşamını sürdürmesi için gerekli 

olan becerileri içermektedir. Bağımsız yaşam becerileri çeşitli gruplar altında 

sınıflandırılmaktadır. AAMR'nin 1992 Wında yaptığı tanımda yer alan beceriler 
1 

böylesi bir sınıflandırmanın ürünüdür. Bu slnıflandırmalardan en bilineni Close, Sewers 

ve Bouıbeau (1 985), tarafindan yapılan s~adır. Bu sınıflandırmada bağımsız 
yaşam becerileri; başan için temel beceriler, uyum için gerekli beceriler, günlük yaşam 
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becerileri, mesleğe hazırlık becerileri ve \mesleki beceriler olarak dört beceri alanından 

oluşmaktadır (Buğan, ı 999; Cavkaytar, ı r98 ; Eri pek, ı 998). 

Günlük yaşam becerileri, bağımsız ya~am becerileri kapsamında yer alan bireyin 

kendisi ve yakın çevresi ile ilgili becerilerden oluşmaktadır. Günlük yaşam becerileri; 

yiyecek hazırlama, depolama, yerleşti+e, temizlik yapma, yemek pişirme, bulaşık 
yıkama, elbise yıkama, ütüleme, düğme djikme, seyahat etme, satın alına, doktora gitme, 

marketten yararlanma gibi yaşamı sürd~rebilmek için gerekli olan bütün işlevler ve 

ayrıca postane, banka gibi toplum kayn~annı kullanmayı içermektedir (Buğan, 1999; 

Cavkaytar, ı998; Karataş, 1996; Özokçh, 1997; Vuran, 1997). 

1 

'ı 
Zihin özürlü birey, içinde yaşadığı topluıda sürekli iletişim içerisindedir. Zihin özürlü 

birey kendisini ifade edebildiği ve ken4 ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşıtayabildiği 

düzeyde toplum içerisinde bağımsız oJarak yaşayabilmesi ve kabul görmesi söz 

konusudur. Bunun için bireyin günlük y~ becerilerini kazanabilmesi gerekmektedir 

(Buğan, 1999). \ 

Normal çocuklar, anne-baba gibi mode~er ya da onlara tanınan firsatlar aracılığıyla 
gelişim evreleri içinde günlük yaşam becerilerini kazanabilmektedir. Buna karşın zihin 

özürlü çocuklar, genellikle nonn~ çocuklara tanınan firsatlara sahip 

bulunamamaktadırlar. Çünkü aileler zihin\ özürlü çocuğun günlük yaşam becerilerini 

nasıl kazanabileceğine ilişkin yeterli bilfye sahip değildirler. Aileler zihin özürlü 

çocu~a~n bu tür becerile~ :apmaları Yf~ne bu tür becerileri genellikle. onlar için 

kendılerı yapmaktadırlar. Zihinsel yetersizlik kadar anne-baba ve çevrenın olumsuz 

tutumlan ve sistemli yaşantıların sağlana~aması, zihin özürlü çocukların günlük yaşam 
becerilerini kazanabilmelerini etkileyebitıhekte ve geciktirebilmektedir. Bu yüzden 

ı 

zihin özürlü çocuğun günlük yaşam \ becerilerini kazanabilmeleri özel birtakım 

düzenlemeleri gerektirmektedir (Karataş, 11996; Özokçu, ı997, Özyürek, ı987). 

1 

ı 

1.1. Etkili ve Verimli Öğretim Yolları \ 

Zihin özürlü bireylere öğretilmesini hedefl:ediğimiz becerileri daha etkili ve verimli bir 

şekilde öğretmemiz gerekir. Yani öğreti~esini hedeflediğimiz becerileri daha kısa 
sürede, daha az öğretim oturumlan ile ve d~ha az hata ile öğretmemiz önemlidir. 

ı 

ll 

1 
ı 
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Wolery, Ault ve Doyle (1992), öğretimele etkililiği, "öğrencinin daha önce yapamadığı 
ı 

bir davranış ya da beceriyi öğretim\ sonrasında yapabilir hale gelmesi" olarak 

tanımlamışlardır. Etkililik, öğrencinin uy~lama ya da öğretim sonunda ölçütü karşılar 
ı 

şekilde performans sergilernesidir (Te~n ve· Kırcaali-İftar, 2001). Verimlilik ise, 

Wolery ve diğerleri (1991), tarafindan b~ öğretim yöntemiyle öğretimin etkili biçimde 

sonuçlanmasının yanısıra, bir yöntemib diğerine göre "daha iyi öğrenme" ile 
1 

sonuçlanması olarak tanımlanmıştır. V[erimlilik daha hızlı, daha yüksek düzeyde 
ı . 

genellenebilen ve daha kapsamlı bir öğre~edir (Tekin ve Kırcaali-Ifl:ar, 2001). 

Bir becerinin kazanımında uygulanan ö~etimin etkililiğinin yanısıra verimliliğine de 

bakılmalıdır. Verimlilikte "daha iyinin ne 4uama geldiğini" Wolery ve diğerleri (1991), 

beş grupta toplamışlardır. Bunlar; hızlı Öfenme, yüksek düzeyde genelleme, kapsamlı 

öğrenme, öğretilenler ile öğretilmeye~er arasında ilişki kurabilme, gelecekteki 

öğrenmeleri olumlu yönde etkilemedir. fapsamlı öğrenme ile aniatılmak istenen ise, 

bireylerin, kendilerine doğrudan öğretih~esi amaçlanan davranışların yanısıra başka 
ı 

davranışlan da gözleyerek ya da hedeflepmeyen bilgi öğretimi ile öğrenmeleri olarak 

tanımlanmaktadır. Hedefleomeyen bilgi; '1 öğretim sırasında sunulan fakat doğrudan 

öğrenciye öğretimi yapılmayan ve doğıju tepkiler için davranış sonrasında uyaran 
ı 

sunulmayan uyaranlardır. Hedeflenme}en bilgi öğretimi, eğitimde doğrudan 
amaçlanmamış davranışiann öğrenilmesi 1 ya da verilen beceri! erin dışında öğrenme 
olarak tanımlanabilir. Hedeflenmeyen bil~ öğretiminde öğretimin verimliliğini artırmak 

için öğretim yöntemlerinde uyarlama yapılatak öğretim yapılmaktadır. 
ı 

Tekin ve Kırcaali-İftar (2001), e~ ve verimliliğin, beceri ve davraruşlann 
öğretiminde uygun öğretim yöntemleri sebırrken dikkat edilmesi gereken iki değişken 

ı 
olduğunu ve öğretim yöntemine karar i' verilirken öncelikle etkili olan yöntemin 

seçilmesinin gerektiğini belirtmişlerdir. 

1 

Günümüzde, eğitimciler deneysel araştıJa bulgulan ile etkililikleri ve veriı~ilikleri 

destekle~: öğr~t~~ yönteml~ri . ~eliş~iJe arayışlanru sürdürm~~edirler. .. O~eti~ 
yöntemlennın etkililik ve verimliliklerınr araşhnlması, farklı ogrenme ozelliklen 

gösteren bireylere daha nitelikli öğretim lsunmak açısından önemlidir. Daha açık bir 
ı 

deyişle, farklı öğrenme özellikleri göstere1 bireylere etkili, aynı zamanda, daha az hata 

ile daha kısa sürede sonuçlanabilecek yöttemlerle öğretim sunarak öğretimin niteliği 

'ı 
ı 
ı 
ı 
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arttınlabilir. Bunun yanısıra, öğretim al*n ve sunan bireylere yöntemler arasında tercih 

yapabilme olanağı tanınabilir. Bu tür \bir seçim yapmak, birey ve ailesinin yaşam 
ı . 

kalitesini olumlu yönde etkileyebilir (Tekin ve Kırcaali-I:ftar, 2001). 
ı . 

Tekin ve Kırcaali-İ:ftar (2001), etkili ö~etim ile ilgili alan yazında, pek çok değişik 
ı 

uygulama olduğunu ve bunlardan birinin de yanlışsız öğretim olduğunu ifade 
ı 

etmektedirler. ı 
ı 

ı 
1.2. Y anlışsız Öğretim Yöntemleri 

Y anlışsız öğretim, ayırdedici uyarFn varlığında ıpucunun etkili biçimde 

kullanılmasıyla bireyin ayırdedici uyarana doğru tepkide bulunması olarak 

tanımlanmaktadır. Y anlışsız öğretim työntemleri, bireyin öğretim sırasında hata 

yapmasını önlerneyi amaçlayan yöntem11rdir. Geleneksel öğretim yöntemlerine kıyasla 
yanlışsız öğretim yöntemlerinde öğretüfı sırasında gerçekleşen hata düzeyi oldukça 

düşüktür. Yanlışsız öğretim yöntemler genel olarak grupta toplanmaktadır. Bu 

yöntemler; tepki ipuçlarının sunulduğu! öğretim yöntemleri ve uyaran ipuçlarının 
! • 

sunulduğu öğretim yöntemleridir (Tekin ~e Kıracaali-I:ftar, 2001). 

Tepki ipuçlanıun kullanıldığı yönteınlL, birey tepkide bulunmadan önce ipucu 

sunularak bireyin doğru tepkide b~lunmasının sağlandığı yöntemlerdir. Tepki 

ipuçlannın sunulduğu yanlışsız öğreti~ yöntemleri; sabit bekleme süreli öğretim, 
eşzamanlı ipucuyla öğretim, artan bekl,me süreli öğretim, davranış öncesi ipucu ve 

sınamayla öğretim, davranış öncesi ipuc\ ve silikleştirmeyle öğretim, aşamalı yardımla 

öğretim, ipucunun giderek azaltılmasıyl4 öğretim ve ipucunun giderek arttınlmasıyla 

öğretim olarak sekiz grupta toplarunaktat (Tekin ve Kırcaali-İftar, 2001). 

Uyaran ipuçlarının kullanıldığı yöntemler ıse, hedef davranışı, başlatması beklenen 

hedef uyaranda ve ipucu sağlayan uyaranda, hedef uyaranın algılanmasını 

kolaylaştırmak amacıyla sistematik uyflamalar yapılması olarak tanımlanmaktadır 

(Tekin ve Kırcaali-İftar, 2001). ı 

Y anlışsız öğretim yöntemlerinden biri de artan bekleme süreli öğretim yöntemidir. 
ı 

Y aıılışsız öğretim yöntemlerinden biri ol~ artan bekleme süreli öğretimin hafif, orta ve 

ı 
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ileri derecede zihin özürlülük, otizm, çok özürlülük ve gelişimsel gerilik gibi çok çeşitli 

özür ve değişik yaş grubundan olan bireylere öğretim yapmakta etkili olduğu 

görülmektedir. Artan bekleme süreli !öğretim yöntemi çeşitli düzeylerde özürlü 

çocuklara ifade etme, algılama, el itetleriıü taklit edebilme ve yapabilme, el 

işaretlerini anlayabilme, anlatılanları ~ygun biçimde ifade edebilme ve istekte 
ı 

bulunabilmde de dahil olmak üzere çeşftli iletişim becerilerinin öğretilınesinde, uyan 
ı 

levhalannın öğretilmesinde, kelime 1 okuma ve resim tanıma becerilerinin 

öğretilınesinde, yemek hazırlama, yatak yapma, çeşitli görsel nesneleri ayırtetme 

~r~erinin öğretilmesinde etkili ve f.erurui bulunmuştur. ~ bekleme ~li 
ögretım, normal çocuklara harf ve rakarrrıarı ayırtetme becerilenın ogretmede etkin bır 

şekilde uygulanını ştır. Yapılan ı•şmalar sonucunda geleneksel öğretim 

yöntemlerinden yara sağlayanıamış notmal çocuklara normal okula devam eden 
ı 

öğrenciler için artan bekleme süreli öğtetim yöntemi alternatif bir öğretim yöntemi 

olarak bulunmuştur. Aynca artan bekl1e süreli öğretim tek-basarnaklı ve zincirleme 

davranışlann öğretiminde de etkilidir ( IFarmer, Gast, Wolery ve Winterling, 1991; 

Godby, Gast ve Woleıy,_ !987; McCurdyj Cwıdari ve Leııtz, 1990; Stevens ve Schuster, 

1987; Tekin ve Kırcaali-Iftar, 2001). ı 

1 

1.3. Artan Bekleme Süreli Öğretim Yöitemi 

Zihin özürlü bireylerin yeni becerileri pğrenmelerini pekiştirmede yanlışsız öğretim 

yöntemleri oldukça etkili ve verimli öğretim yöntemleridir. Yanlışsız öğretim 

yöntemlerinin bir çeşidi de bekleruel süreli öğretimdir.Bekleme süreli öğretim 

yöntemleri öğrenme sırasında hata azal~mayı amaçlayan tepki ipuçlannın kullanıldığı 
ı 

bir yöntemdir. Bekleme süreli iki temel oğretim yöntemi mevcuttur bunlardan bir tanesi 

de artan bekleme süreli öğretimdir. Art1l bekleme süreli öğretim, sıfir ~Y~ bekleme 

süreli denemeler ve artan bekleme ürelı denemeler olmak üzere iki deneme 

aşamasından oluşmal-tadır. İlk öğretim 1 denemesinde hedef uyaran ile kontrol edici 
ı 

ipucu arasındaki bekleme süresi O saniy~ir. Yani kontrol edici ipucu ve hedef uyaran 

birlikte sunulmaktadır. Artan beklem~ süreli öğretİrnde daha sonraki öğretim 
oturumlarında hedef uyaran ile kontrol ~ci ipucu arasındaki bekleme süresi sistematik 

ı 
olarak arttınlmaktadır (Ault, Gast ve ı Wolery, 1988; Farmer, Gast, Wolery ve 

Wınterling, 1991; Godby, Gast ve Woleo/; 1987, tekin ve Kırcaali-İftar, 2001; Wolery, 

Cbriwsky, Doyle, Schuster, Ault ve Gast, 11987). 

ı 
'ı 
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Artan bekleme süreli öğr~tim yöntemini etkili bir biçimde uygulanabilmesi için dokuz 

hasanıaklı bir öğretim planı önerilm~ktedir. Bu basamaklar; (a) bireye tepkide 
ı . 

bulunabilmesi için ipucu olarak verilecef uyaranı belirleme, (b) kontrol edici ipucunu 

belirleme, (c) bireyin ipucunu bekleme ~ecerisine sahip olup, olmadığını belirleme, (d) 
ı 

sıfir saniye bekleme süreli deneme oturlım sayısım belirleme , (e) ipucunu geciktirme 

aralığı süresini belirleme, (!) ipucumı sej:iktinne aralığıru arttırma planını belirleme, (g) 

bireyin tepkilerine sunulacak uygun tepkileri belirleme, (h) hedef davarnışa bağlı olarak 

uygun veri toplama sistemini belirleme, fı) uygulama, kayıt tutma ve bireyin gösterdiği 
performansa göre gerektiğinde değişikliklfr yapmadır. (Tekin ve Kırcaali-İftar, 2001). 

Bir becerinin kazanımında uygulanan ~ğretimin etkililiğinin yanısıra verimliliğine de 

bakmak gerekir. Verimlilik daha kapsbııı bir öğrenmedir. Kapsamlı öğrenme ise 

bireylerin kendilerine doğrudan öğreti!~ ıunaçlanan davranışiann yanısıra başka 
davranışlan da gözleyerek ya da hedefllenmeyen bilgi öğretimi yoluyla öğrenmesidir 

(Tekin ve Kırcaali-İftar, 2001). 

1.4. Hedeftenmeyen Bilgi Öğretimi 

Verimlilik bir bilgi ya da becerinin ~de bir öğretim yöntemi ile öğretimin etkili 

bir biçimde sunulmasının yanısıra bir yöftemin diğerlerine göre daha iyi olması olarak 

tanımlanmaktadır. Verimlilik daha kapJamiı bir öğrenmedir. Kapsamlı öğrenme ile 
ı 

aniatılmak istenen ise, bireylerin kendilerine doğrudan öğretilmesi amaçlanan 

davranışların yanısıra başka davranışi, da gözleyerek ya da hedeflenmeyen bilgi 

öğretimi ile öğrenmeleri olarak tanımlanmaktadır. Hedeflenmeyen bilgilerin öğretimi, 

eğitimde doğrudan am~çJ~anıış davJnışların öğrenilmesi ya da verilen becerilecin 

dışında öğrenme . olarak tanıml~adır. Hedeflenmeyen bilgilerin öğretiminde 
öğretim oturumlarında davranış sonı-aŞı uyarana sistematik bir biçimde fazladan, 

ı 

doğrudan öğretimi hedeflenmeyen bir uraran eklenmektedir. Hedeflenıneyen bilgilerin 

öğretimi yeni ya . da fazladan bir bilgi sJpduğu için öğretimseldir ayrıca hedeflenmeyen 
i 

bilgi öğrenci hedef uyarana tepki pulunulduktan sonra sunulduğu içinde bir 

geribildirimdir. Hedeflenmeyen bilgi ötetimi öğretim oturumlarında gözleme şansı 
olan alıanların gözlem yoluyla hedefl~nmeyen bilgileri öğrendikleri görülmektedir. 

ı 

Hedeflenmeyen bilgi öğrenme türleri~ paralel hedeflenmeyen bilgi, genişletilmiş 

ı 
1 



ı 
ı 

ll 
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hedeflenmeyen bilgi, yeni değişik hed~flenmeyen bilgi olmak üzere üç genel grup 

altında toplanmaktadır ( Doyle, Gast, \folery, Ault ve Farmer, ı990; Gast, Doyle ve 

arkadaşlan, 1991; Parrot, Schuster, Coll~ns ve Gassaway, 2000; Tekin ve Kırcaali-İftar, 

200ı). ı 

Zihin özürlü çocuklann, yukanda be$diği gibi bağımsızlıklanm sağlamada, kendi 

başianna ve başkalanna gereksinim dJL yaşaınlannı sürdünnede önemli olan 

günlük yaşam becerilerinden günlük ya~ımda sıkça karşılaştığı mutfak araç-gereçlerini 

tammalan, isimlerini söyleyebilmeleri, uygun öğretim yaklaşımlan ile kazanmalan 

gerekmektedir. Bu çocuklara daha il · mutfak becerilerinin kazamını ve ailesine 

mutfak işlerinde yardımcı olabilmeleri içtn mutfakta yer alan araç ve gereçleri tamması 

gerekir. Bu nedenle zihin özürlü bireyi+ günlük yaşamda yer alan nesneleri tamması 
ve özellikle mutfakta kullamlan araç ve l gereçlerin tammasımn önemli olması ve artan 

bekleme süreli öğretimin tek-hasamaif davramşlann öğretiminde Türkiye' de ilk 

kullamlmış olmasından dolayı bu araştırmı;ı. planlanmıştır. 

ı 
1.5. Amaç 

Bu araştırnıada, zilıin özürlü çocuklarılı mutfak araç ve gereçlerin öğretiminde artan 

bekleme süreli öğretim yönteminin etki~liği araştırılmıştır. Bu amaçla aşağıda yer alan 

ı 

ı 
sorulara yamt aranmıştır; 

ı- Artan bekleme süreli öğretim,! zihin özürlü çocuklara, üç resim arasından adı 
söylenen mutfak araç-gerec+e ait resmi işaret ederek seçme becerisinin 

öğretiminde etkili midir? 1 

2- Zihin özürlü çocuklara, üç resim arasından adı söylenen mutfak araç

gerecine ait resimleri işaret ederek seçme becerisi artan bekleme süreli 

öğretinıle öğretilebilirse, bu beceri öğretim bittikten 3 ve ı O gün sonra 

devam edebilir mi? 

3- Artan bekleme süreli öğreti, i~e zi~n ö~rlü. çocuklara ü~ ~e~i~ ~as~~dan 
adı söylenen mutfak araç-genyeme aıt resımlen seçme becerısı ogretılebılırse, 

çocuklann öğrendikleri ~ecerileri gerçek mutfak araç-gereçlerine 

genelieyebilmesi sağlanabilir~? 
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ı 
4- Zihin özürlü çocuklar kenlilerine hedeflemneyen bilgi olarak sunulan 

davranışlan öğrenebilirler mi? 

1.6. Önem 1 

1 

Artan bekleme süreli öğretimin etkilili~ incelendiği bu araştırmanın bulgulan teori 

ve uygulama açısından önemli olabilece~ düşünülebilir. Bu araşhrma ile elde edilen 

bulgulann dünya ve Türkiye özel dğitim alan yazınma katkıda bulunabileceği 

düşünülmektedir. Türkiye' de artan heklte süreli öğretimin etkililiğinin incelendiği bir 

araştırma yoktur. l 

Çalışmanın uygulama açısından önemi i~; araştırmaya katılan çocukların mutfak araç 

ve gereçlerini öğremnesiyle bu becenJ doğal ortama genellemnesinin sağlanmasıyla 
ı 

çocuklann daha az bağımsız olarak fşlevde bulunabilmelerine katkısı olabileceği 

düşünülebilir. ı 

1.7. Sınırlılıklar 

Bu araştırma, 

1) Araştırmanın yapılacağı Umut ve Umut Yolu Zihinsel Özürlüler Eğitim ve 

Rehabilitasyon Merkezi'nde grup eğitiminf devanı eden zilıin özürlü öğrencilerle, 

2) Denekler için belirlenen oniki ~-~det mutfak araç-gered ve bu araç-gereçleri 

tanıhcl resimleri alıcı dil ile öğremne becereri ile, 

3) Mutfak araç-gereçlerini tanıma becerisinin öğretiminde artan bekleme süreli 

öğretimin etkililiğinin belirlemnesi ile, 

4) Araştırmanın uygulamnasındaki, süre sorunundan dolayı izleme oturumlannın 

3 ve 10 gün süre ile belirlemnesi ile sınırlı~ır. 
ı 



ı 
BÖLOM ll 

ı 

KAYNJTARAMASJ 
ı 

Bu bölümde, yanlışsız öğretim yönteJeri, bu öğretim yöntemlerinden biri olan ve 
ı 

araştırmada kullanılan artan bekleme sÜf~li öğretimin özellikleri ve bu öğretim süreci 

kullanılarak hem tek hasarnaklı hem \de zincirleme davranışlarla yapılan çeşitli 
çalışmalara yer verilmiştir. ı 

ı 

1 

2.1. Yanlışsız Öğretim Yöntemleri 

Öğrenen kişilerin beceri ve kavramlan eJ iyi biçimde öğrenmele~ öğretim sırasında 
yaphklan hatalardan değil öğretim sJasında gerçekleştirdikleri olumlu yanıt ve 

ı 

alıştırmalardan kaynaklanmaktadır. Bu\ varsayımdan kaynaklanan yaklaşıma ise 

yanlışsız öğretim yaklaşımı adı veriıJştir. Y anlışsız öğretim yöntemleri, bireyin 

öğretim sırasında hata yapmasını ön!~ amaçlayan öğretim yöntemleridir. Ancak, 

hiçbir yanlışsız öğretim yönteminin ö~etim sırasında ge~çekleşen hatayı tamamen 

kaldıramadığını da belirtmekte yarar vardtt\ (Tekin ve Kırcaali Iftar, 2001). 

Y anhşsız öğretim yöntemleri oldukça 4tematik ve yapdandınlnuş biçimde sunulan 

doğrudan öğretim süreçleridir. Y anlışıız öğretim, ayırtedici uyaramn varlığında 

ipucunun etkili bir biçimde kullamnasıyla bireyin ayırtedici uyarana doğru tepkide 

bulunmasımn sağlandığı bir öğretim sür9dir. Y anlışsız öğretim yöntemlerinde öğretim 
sürecinde bireyin yanlış tepkide bulunma.\ olasılığı bulunmasına rağmen hata sayısımn 
az olması uygulamacının uygulamayı ~e derece iyi planlarlığına ve uygularlığına 

ı 

bağlıdır. Y anlışsız öğretim yöntemleri, öğfenme sürecinin gerçekleştiği tüm aşamalarda 

(edinim, akıcılık, kalıcılık, genelleme) etkilidir. Ancak, edinim aşamasında amaç 

öncelikle bireye davranışı belli bir doğru,uk oramnda öğretmek olduğu için, yanlışsız 

öğretim yöntemleri edinim aşamasında \diğer yöntemlerine göre daha fazla tercih 

edilmektedir (Tekin ve Kırcaali- İftar, 2001). 
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. ı 
Tüm yanlışsız öğrettın yöntemleri etki~i öğretim yöntemleridir. Geleneksel öğretim 

yöntemlerinin uygulanmasından yarar 1 sağlayamayan bireyler, yanlışsız öğretim 

yönteminin sunulmasıyla öğretimden ~aha faZla yarar sağlayabilirler. Öğrenmenin 
ı 

gerçekleşmesi esnasında hata düzeyinin \ yüksek olduğu durumlarda yanlışsız öğretim 

yöntemleri alternatif olarak düşünülmtilidir. Yanlışsız öğretim yöntemlerinde hata 
ı 

düzeyinin düşük olması, bireyin daha fazla pekiştireç alması ve öğreten ile öğrenen 

arasında olumlu etkilOşiın kurulması ned~yle, öğretim sırasında öğrencilerin oluınsuz 
davranışları sergileme olasılıklarının düşük olduğu görülmektedir. Y anlışsız öğretim 

yöntemleri etkili ve verimli öğretim yöntl mleri olduğu için yanlışsız öğretim alan birey 

ve yakınlarının (örneğin, anne-baba e akranları gibi) yaşam kalitesinin arttığı 

düşünülmektedir. Geleneksel öğretim yö temleri ile çalışan uygulamacılara daha başka 

alternatiflerinde bulunduğu gösterilmiş oll (Tekin ve Kırcaali-İftar, 2001}. 

ı 

Y anlışsız öğretim yöntemlerinin herb1nde kullanılan ve herbiri için geçerli olan 

(a) hedef uyaran, (b) ipucu, (c) deneme, (d) denemeler arası süre, (e) yanıt aralığı ve (f) 
ı . 

silikleştirme gibi kavramlar bulunmaktadır1 (Tekin ve Kırcaali-Iftar, 2001). 

i 

Hedef Uyaran: Soru ya da ifade ol+ sunulabilen hedef uyaran öğrenciye yanıt 
vermesi gerektiğini anımsatmak üzere kqllanılmaktadır. Diğer bir deyişle, hedef uyaran 

öğretmenin öğrenciye yönelttiği herhangi bir yönerge ya da soru olarak 

tanımlanmaktadır. Hedef uyaranda l, öğrenciye, davramşı yerine getireceği 
anıınsatı!ırken, nasıl yerine getirmesi ll gerektiğine ilişkin ipucu verilmemektedir. 

Oğrencinin tepkide bulun.-ıasım sağl$ıak üzere kullanılacak olan hedef uyaranlar 

beceri yönergesi, çevre düzenlemesi, doğf olarak oluşan uyaranlardan biri ya da birkaçı 
kullamlarak sunulması olmak üzere üç biçimde sunulmaktadır (Tekin ve Kırcaali-İftar, 

ı 

2001). l 
İpucu: Öğrenci tepkisinden önce öğretm~ tarafindan öğrencinin doğru tepkide bulunma 

olasılığını arttırmak üzere sunulan yardıni olarak tanımlanmaktadır. Kontrol edici ipucu 

ve kontrol edici olmayan ipucu olmak ~zere iki tür ipucu söz konusudur (Tekin ve 

Kırcaali-İftar, 2001). 
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Deneme: Davranış öncesi uyaranlan, öğrencinin davranışını ve davranış sonrası 

uyaranlan kapsamak-tadır (Tekin ve ~-İftar, 2001). 

Denemeler Arası Süre: Öğrenciye hJef uyaran ve ipucu sunularak yanıt aralığı 
süresince öğrencinin yanıt vermesi bekl~ndikten sonra yeni bir hedef uyaran sunmak 

üzere geçen süredir (Tekin ve Kırcaali ~-Tekin, 2001 ). 

Yanıt Aralığı: Hedef uyaran ve ipucu runulduktan sonra öğrencini~ yanıt vermesini 

beklemek üzere geçen süre olarak tanımlarınaktadır (Tekin ve Kırcaali-Iftar, 2001). 

Silikleştirme: Y anlışsız öğretim yönteml~de ipucunda silikleştirme, pekiştireçlerde ve 

uyaranda silik:leştirme olmak üzere üç tür silikleştirme durumu söz konusudur (Tekin ve 

Kırcaali-İftar, 2001). 

ı 

Y anlışsız öğretim yöntemleri; uyaran iputlannın sunulduğu öğretim yöntemleri ve tepki 

ipuçlannın sunulduğu öğretim yönteml~ri olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. 

Uyaran ipuçla~run kul~aruldığı yönteml,r, hedef davranışı başlatması beklenen hedef 

uyaranda ve ıpucu sağlayan uyarand~~-hedef uyaranın algılanmasını kolaylaştırmak 

amacıyla, sistematik uyarlamalar yapılmjı olarak tanımlanmaktadır. Uyaran ipuçlarının 

kullanıldığı öğretim sürecinin ilk aşamasında uyaranlar bireyin doğru tepki vermesini 
.. ı 

kesinleştirir biçimde sunulmaktadır. O~etim sürecinde uyaran kontrolü giderek, 

ipucundan hedef uyarana aktarılmaktadır! ve böylece bireyin hedef uyarana doğru tepki 
ı 

vermesini sağlamaktadır. Uyaran ipuçlahnın kullanıldığı öğretim yöntemleri; uyaranı 

silikleştirmek, uyarana şekil verme vb uyarana ekleme olmak üzere üç grupta 
ı 

toplanmaktadır (Tekin ve Kırcaali-İftar, 2001). 
ı 
i 

Tepki ipuçlarının kullanıldığı yöntemle~ ise, birey tepkide bulunmadan önce ıpucu 
sunularak bireyin doğru tepkide bulu+asının sağlandığı yöntemlerdir. Uygulamacı 
sunduğu ipucunu silikleştirerek, bireyin'! giderek yalnızca kendisine sunul~ uyarana 

doğru tepkide bulunmasını sağlamakta~ır. Böylece uyaran kontrolünün ıpucundan 

beceriye geçişi sağlar. Tepki ipuçlarının 11 sunulduğu öğretim yöntemleri; artan bekleme 

süreli öğretim, sabit bekleme süreli ö~etim, eş zamanlı ipucuyla öğretim, davranış 
ı 

öncesi ipucu ve silikleştirmeyle öğretimj aşamalı yardımla öğretim, ipucunun giderek 
ll 
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azaltılmasıyla öğretim ve giderek arttinlmasıyla öğretim olmak üzere sekiz grupta 
. ı 

toplanmak.'tadır (Tekin ve Kırcaali-Iftar, ıoo I). 

Tepki ipuçlan. yöntemi, u~ ipuçl+ yöntOmine kıyasla uygulamacılar tarafindan 

daha fazla tercıh edilmektedir. Çünkü Ttırma sonuçlannın pek çoğunda tepki ipuçları 

yöntemlerinin uyaran ipuçlan yönteml~rine kıyasla daha etkili ve verimli olduğu 

görülmüştür ve her iki yöntemde eşitl derecede etkili ve verimli olsalar bile etkili 

öğretim yöntemine karar verirken dikk:a~ edilecek önemli noktalardan birisi de yalınlık 

ilkesidir. Yalınlık ilkesi ise, daha kolJ( uygulanabilen öğretim yönteminin öncelikli 

olarak seçilmesidir. Bu açıdan bakıldığı~~a, tepki ipuçları yöntemleri daha az öğretmen 
hazırlığı gereldirmekte ve daha kolay 1 uygulanabilmek-tedir (Tekin ve Kırcaali-İ:ftar, 
2001). i 

ı 
2.1.1. Artan Bekleme Süreli ttim 

Zihin özürlü bireylerin yeni becerileri 1 öğrenmelerini pekiştirmede yanlışsız öğretim 

yöntemleri oldukça etkili ve verimli öğretim yöntemleridir. Y anlışsız öğretim 

yöntemlerinin bir çeşidi de bekleme ı süreli öğretimdir. Bekleme süreli öğretim 
yöntenıleri öğrenme sırasında hatayı azf.ımayı amaçlayan tepki ipuçlannın kullanıldığı 
bir öğretimdir. Bekleme süreli iki temjl öğretim yöntemi mevcuttur. Bunlar ; artan 

bekleme süreli öğretim ve sabit bekle4e süreli öğretim yöntemleridir.Bu iki öğretim 

yöntemi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar şöyle sıralamr; Her iki öğretim yöntemi 

de iki deneme ~asından oluşur. fer iki öğretim yönteminde de ilk öğretim 
denemesinde hedef uyaran ile kontrol edıci ipucu arasındaki bekleme süresi O saniyedir. 

Yani kontrol edici ipucu ve hedef utaran birlikte sunulur. Artan bekleme süreli 

öğretİrnde daha sonraki öğretim oturuıtuannda hedef uyaran ile kontrol edici ipucu 

arasındaki bekleme süresi sistematik olJ-ak arttınlmaktadır. Oysa sabit bekleme süreli 

öğretİrnde daha sonraki öğretim oturuıhıarında hedef uyaran ile kontrol edici ipucu 
ı 

arasında geçen bekleme süresi sabittir. ( Ault, Gast ve Wolery, 1988; Farmer, Gast, 

Wolery ve Wınterling, 1991; Godby, ~ ve Wolery, 1987; Tekin ve KırcaaJi.iftar, 
2001; Wolery, Cbriwsky, Doyle, Schustel Ault ve Gast, 1987). 

Y anlışsız öğretim yöntemlerinden biri oıJn artan bekleme süreli öğretimin hafif, orta ve 
ı . 
ı 

ileri derecede zihin özürlülük, otizm, çqk özürlülük ve gelişimsel gerilik gibi pek çok 

ı 
ı 

ı 
ı 
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çeşitli özür ve değişik yaş grubundan ol~n bireylere öğretim yapmakta etkili bir öğretim 
yöntenli olduğu görülmüştür. Artan betl erne süreli öğretim yöntemi çeşitli düzeylerde 

özürlü çocuklara ifade etme, algılama, el işar~tlerini taklit edebilme ve yapabilme, el 

işaretlerini anlayabilme, anlatılanlan uygun biçimde ifade edebilme ve istekte 

bulunabilme de dahil olmak üzere çeJitli iletişim becerilerinin öğretilmesinde, uyarı 
levhalarının öğretilmesinde, kelime \ okuma ve resım taruma becerilerinin 

öğretilmesinde, yemek hazırlama , yatak yapma , çeşitli görsel nesneleri ayırtetme 

becerilerinin öğretilmesinde ve bankacJıc becerilerinin öğretilmesinde etkili ve verimli 

bulunmuştur. Artan bekleme süreli Jğretim yöntemi, normal çocuklara haıf ve 

rakamlan ayırtetme becerilerini ö~tmede etkin bir biçimde uygulanmıştır 
(Farmer, Gast, Wolery ve Winterling, 1191; Godby, Gast ve Wolery, ~987 ; McCurdy, 

Cundari ve Lentz, 1990; Stevens ve Schuster, 1987; Tekin ve Kırcaali-Iftar, 2001). 

Artan bekleme süreli öğretim yönt+ tek-hasamaklı ve zincirleme davranışların 
öğretilmesinde etkili olduğu görülmüştür. Artan bekleme süreli öğretİrnde ipucu, kısa 

bekleme süreleri ile silikleştirildiğinden lı dolayı sabit bekleme süreli öğretime kıyasla 
ileri derecede zihin özürlü bireylere öğrbtim yapmakta daha etkili olduğu görülmüştür. 

' ı 
Yapılan çalışmalar sonucunda geleneksel öğretim/ yöntemlerinden yarar sağlayamamış 

normal okula devam eden öğrenciler için artan bekleme süreli öğretim yöntemi 

alternatif bir öğretim yöntemi olarak bulunmuştur ( Stevens ve Schuster, ·1987 ; Tekin, 

1999; Kırcaali-İftar,Tekin 2001). 1 

Artan bekleme süreli öğretim genel olarak iki deneme aşamasından oluşmaktadır, 

(a) sıfır saniyeli denemeler, (b) artrn bekleme süreli denemeler. Sıfır saniye 

denemelerinde hedef uyaranın hemen ~ardından kontrol edici ipucu sunulmaktadır. 

Belirli sayıda O sn. deneme gerçekleştirildikten sonra artan bekleme süreli denemelere 

geçilmektedir. Aıtan bekleme süreli deJemelerde hedef uyaran ile kontrol edici ipucu 

arasında geçen bekleme süresi yavaş 1 yavaş arttırılmaktadır. Art~ bekleme süreli 

öğretünde ipucunu geciktimıe aralığı liki ölçüte göre belirlenmektedir; (a) bireye 

öğretimde belirlenen ölçütü karşılar düzeyde performans sergileyinceye değin artan 

bekleme süreli denemeler sistematik ılarak arttınlmaktadır. (b) Öğretimin başında 
ipucunu maksimum geciktirme aralığınıı;ı ne olacağına karar verilmeli hedef uyaran ile 

kontrol edici ipucu arasında geçen sür~ bu aralığa ulaşıncaya değin sistematik olarak 

arttırılmalıdır. Örneğin uygulamacı öwfetimin başmda hedef uyaranla kontrol edici 
ı 



ıs 

ıpucu arasında geçecek olan maksimum süreyi belirler (örn., 8 sn.) ve bu süreye 
! 

ulaşıncaya değin sistematik olarak ı sr·· 2 sn. gibi aralıklarla ipucunu geciktinne 

aralığını arttınr. Ancak, maksimum ip~cunu geciktirme aralığına ulaşıldıktan sonra 

ipucunu daha fazla geciktinne biçimindel bir uygulamaya gidilmez ve geriye kalan tüm 

deneme ya da uygulama oturumlan ipuJınu maksimum geciktirme aralığı uygulanarak 

yürütülür. 

ı 

Artan bekleme süreli öğretim, hedef ]lyaran ile kontrol edici ipucu arasmda geçen 

sürenin sistematik olarak arttırılınasım gerektirdiğinden dolayı uygulamacı ipucunu 

geciktirme aralığının büyüklüğüne ve b~ aralığın arttırma işleminin nasıl yapılacağına 

ilişkin kararlar almalıdır. Öncelikle, u~gulamacı ipucunu geciktirme aralığını hangi 

birimlerle büyüteceğine karar vermelidıı. Uygulamacı bu büyüklüğe karar verirken 

büyüklüğün artışının eşit aralıklarla 1 mı yoksa eşit olmayan aralıklarla mı 
gerçekleşeceğine de karar vermelidir. Bl.ı konuda yapılan araştırmalarda araştırmalarm 

büyük çoğunluğunda bu artışın eşit arllıklarla gerçekleştirildiği görülmüştür. Walls, 

Haught ve Dowler (1982), yapmış ol~an bir çalışmada yirmi zihin engelli yetişkin 
bireye on ayn aleti montajlama beJerisini öğretirken eşit aralıkla ve 1 sn. 'lik 

gerçekleştirilen artaıı bekleme süreli ö~etimin daha etkili ve verimli olduğunu ortaya 

koymuşlardır. ipucunu geeiktione araltğının hangi birimlerle büyütüleceğine karar 

verildikten sonra uygulamacı maksimJ.m geciktirme aralığını mı benimseyeceğine 
yoksa öğrenci ölçütü karşılar düzeyde 1 peıformans sergileyinceye değin mi ipucunu 

geciktirme aralığını arttıracağına karari vennelidir. Tüm bu kararlardan sonra ise, 

uygulamacı ipucunu geciktirme aralığını Inasıl planlayacağına karar vermelidir. ipucunu 

geciktirme aralığı bir plana göre arttırıiJrak ve hedef uyarandan sonra bireye bağımsız 
tepkide bulunma (ipucundan önce) şbı tanınarak uyaran kontrolünün sağlarup 
saglanaınadığı sınanmış olur. Dolayısıylt artan bekleme süreli öğretiınde de öğretim 
ilerledikçe ipucunu türü, miktan ya da ~oğunluğunda bir değişiklik yapılmadığı akıldan 

çıkanlmamalıdır ve ipucunun zaman b~amında silikleştirildiği ortaya koyulmaktadır 

( Tekin ve Kırcaali-İftar, 200 I; W all s, Dtıer, Haught ve Zawlocki, I 984). 

Artan bekleme süreli öğretimde beş tür Jirey tepkisi bulunmaktadır. (a) ipucundan önce 

doğru; bireyin kontrol edici ipucundan rnce doğru tepkide bulunması; (b) ipucundan 

sonra doğru; bireyin kontrol edici ipucr sunulduktan sonra doğru tepkide bulunması; 

(c) ipucundan önce yanlış; bireyin koıl edici ipucu swıulmadan önce yanlış tepkide 

ı 

ı 
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bulunması; (d) ipucundan sonra yanlış; 1 bireyin kontrol edici ipucu sunulduktan sonra 
ı 

yanlış tepkide bulunması ve (e) tep~de bulunmama; bireyin kontrol edici ipucu 

sunulduktan sonra hiçbir tepki de butJnmaması olarak tanımlanmaktadır (Tekin ve 

Kırcaali-İftar, 2001). 1 · 

ı 
2.1.2. Artan Beldeme Süreli öli-etimin Aşamalan 

ı 

ı 

Artan bekleme süreli öğretim yönteıni4 etkili bir biçimde uygulanabilmesi için dokuz 

hasarnaklı bir öğretim planı önerilm~ktedit. Bu basamaklar; (a) bireye tepkide 
ı 

bulunabilmesi için ipucu olarak verileceJc uyaranı belirleme, (b) kontrol edici ipucunu 

belirleme, (c) bireyin ipucunu bekleme lbecerisine sahip olup,olmadığını belirleme, (d) 

sıfir saniye bekleme süreli deneme o~ sayısını belirleme, (e) ipucunu geciktirme 

aralığı süresini belirleme, (.f) ipucunu giiktirme aralığını arttınna planını belirleme, (g) 

bireyin tepkilerine sunulacak uygun tepkiileri belirleme, (h) hedef davranışa bağlı olarak 

uygun veri toplama sistemini belirleme, 1 (ı) uygulama, kayıt tutma ve bireyin gösterdiği 
ı 

performansa göre gerektiğinde değişiklikler yapma (Tekin ve Kırcaali-İftar, 200 I). 

Bireyin Tepkide Bulunması İçin İpu(41 Olarak Verilecek Uyaranı Belirleme: Her 

öğretim stratejisinin ilk basamağı ol, bireye tepkide bulunması için ipucu olarak 

verilecek uyaranı belirleme aşanıasıdır.l Bu aşamada uygulamacı; beceri yönergesi, 

çevre düzenlemesi ya da doğal ol~ oluşan uyaranlardan birini ya da birkaçını 
ı • 

kullanarak bireyin tepkide bulunmasını sağlar (Tekin ve Kırcaali-Iftar, 2001). 
ı 

ı 

Kontrol Edici ipucunu Belirleme: Bireyr tepkide bulunması için ipucu olarak verilecek 

uyaranı belirleme aşamasından sonra uygulamacı kontrol edici ipucunu belirlemelidir. 
ı 

Aynı zamanda, uygulamacı kontrol ı edici ipuc~nu hangi durumlarda ve nasıl 

kullanacağına da karar vermelidir (Tekin ye Kırcaali-Iftar, 200 I). 

. ı 
Bireyin Ipucunu Bekleme Becerisine s;ip Olup, Olmadığını Belirleme: Artan bekleme 

süreli öğretinlde kontrol edici ipucu, ~eceri yönergesinden sonra sistematik olarak 
ı . 

arttınlarak birkaç saniye sonra sunuld4ğu için, birey doğru yanıtı bilmiyorsa ya da 

verdiği yanıtın doğrulundan emin d~, kontrol edici ipucunu geciktirme aralığında 
ipucunun sunulmasını beklemelidir. U~gulamacı bu süre içerisinde bireyin bekleme 

becerisine sahip olup olmadığını araştİımalı ve bireyin bu beceriye sahip olmadığı 

ı 
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d ml d .. ı·kl b. b ki .1. .. I ı· V b I kil. uru ar a once ı e ıreye e emesıj soy erne ı; eger u söze yönerge et ı 

olmazsa öğretmen beklemeyi öğretmelidr. Bekleme eğitiminin amacı, bireye bir beceri 

öğretmek değil, bireye uygulamacının ~unacağı ipucunu beklemeyi öğretmektir. Bu 

eğitimde bire~ ko~trol edici ipu~u ~emeden doğru olarak tepkide bulunmasının 
olanaksız oldugu bır davranış belirlenmelıdir. Oneelikle becen yönergesı ve kontrol 

edici ipucu eşzamanlı olarak sunulmalıd~, daha sonra, uygulamacı beceri yönergesi ve 

kontrol edici ipucu arasında geçen süteyi yavaş yavaş arttırarak bireye beklernesi 
ı 

gerektiğini ifade etmelidir. Bekleme eğitFnde kullanılacak davranış (beceri yönergesi) 
! -

öğretiminde kullanılacak davranış türündjn olmalıdır. Orneğin, tek-hasamaklı akademik 

bir beceri artan bekleme süreli öğretimi~ öğretilecekse ve bu nedenle bireye bekleme 

eğitimi sunulacaksa, bekleme eğitimi ıırasında uygulamacı tek-basaınaldı akademik 

davranışlar kullanılmalıdır. Birey kon,ol edici ipucunun sunulmasını beklerse, bu 

davranışı uygulamacı tarafindan ödül~endirilmelidir; birey kontrol edici ipucunu 

beklemeden tepkide bulunursa, uyguJamJcı bireyi ipucunu beklernesi için ikaz etmeli ve 

pekiştireç sunmaksızın yeni bir deneme ~ır. Yeni denemede beceri yönergesi ve 

kontrol edici ipucu arasında geçen sürl, öğrencinin yanlış yaptığı denemede geçen 

sürenin aynısı olm~lıdır. Bazı durumlarja bekleme eğitimi yapılmış olmasına rağmen 

birey halen kontrol edici ipucunu li>eklemeden yanıt verebilmektedir. Bu gibi 

d~arda u~anıacı ~i~ inci tm~+-~. ağzını eliyle h~çe kapatm~ ve 
bıreyın beklemesı gerektigını, anlayabilCFCgı bır bıçımde vücut dılını kullanarak ıfade 

edebilmelidir. Bu denemelerin sonunda birey uygulamacı tarafından pekiştirilmelidir 

(Tekin ve Kırcaali-İftar, 2001). 
ı 
ı 

O sn. Bekleme Süreli Deneme Sayısı~ı Belirleme: Uygulamacı bekleme becerisine 

yönelik çalışmalan tamamladıktan sonr~ yeterli sayıda O sn. bekleme süreli deneme 

otururnlarını belirlemelidir. O sn. otu~mlarının sayılarını belirlemede herhangi bir 

geçerli kural yoktur. Bireyin yaşı, öğretil~n beceri ve özür durumuna göre O sn. bekleme 

süreli deneme oturumlannın sayısı arlabilmekte ya da azalabilmektedir. Üzerinde 

çalışılan beceri zoılaştıkça ve bireyin işre bulunma düzeyi düştükçe o sn. bekleme 

sürelı deneme oturumlannın sayısının aha fazla olması önenlmektedır (Tekin ve 

Kırcaali-İftar, 2001). 

İpucullll Geciktirme Aralığı Süresini elirleme: Uygulamacı artan bekleme süreli 

öğretim sunmaya karar verdiğinde, ipucJnu geciktinne aralığına ilişkin üç konuda karar 
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verebilmelidir. Birinci olarak, uygulahtacı ipucunu silikleştirmek üzere bekleme 
.. h . alld ı ı . 

~üresını ~.gı ar. ı ara arttıTaeağına tarar verebilmelidir. Ikinci olarak, uygulamacı 

ıpucunu sılıkleştınnek üzere kullanılafak olan ipucunu geeiktione aralığının eşit 

~alıldarla mı ya da eşit olmayan araltıarla niı artış göstereceğine karar vermelidir. 

Uçüncü olarak uygulamacı ipucunu silildeştinnek üzere ipucunu silildeştinnek üzere 

ipucunu geciktirme aralığını arttırmayJ ne zaman son vereceğine karar vermelidir 

(Tekin ve Kırcaali- İftar, 200 i). l 

. ı 
~~c~nu G~ciktirme Aralık Süresini AJtırma Planmı ~elirle~e: Artan beldeme süreli 

ogretımde ıpucu hedef uyaranın sunulmasından sonra sıstematık olarak artan sürelerle 

sun~ld.uğun~an dolayı uygul~cı ~ sını~ın.da ip~cunun sunu!~ ne~~ 
geciktirecegıne karar vermelidir. Bu k;n-ar degışik bıçimlerde alınabilir, (a) ögretım 

! 

sırasında her oturumda ipucunu geciktifıe aralığı arttınlabilir. b) her oturumda belirli 

sayıda deneme gerçekleştirildiiden sonra ipucunu geeiktione aralığı arttınlabilir. (c) her 

oturumda belirli sayıda doğru öğrenci tepkisinden sonra ipucunu geeiktione aralığı 

arttırılabilir (Tekin ve Kırcaali-İftar, 2001~. 

ı 
Bireyin Tepkilerine Ne Şekilde Yanıt Ve~ileceğini Belirleme: ipucunu geeiktione aralığı 
süresini arttırma planı belirlendikten Jnara uygulamacı birey tepkilerine ne şekilde 
tepki vereceğine karar vermelidir. Artan beldeme süreli öğretimde beş tür birey tepkisi 

vardır ve bu tepkiler doğru tepkiler ve yanlış tepkiler olmak üzere iki genel grupta 

toplanmaktadırlar. İpucundan önce doJ tepki ve ipucundan sonra doğru tepki olmak 

fizere iki tür olan doğru tepkilerin h1 ikisi de peki$irilmelidir. Ancak, biraz daha 

karmaşık olmakla birlikte, uygulamacı fpucundan önce doğru tepkiler ve ipucundan 

sonra doğru tepkiler için ayrımlı peki~tione yapabilir. İpucundan önce yanlış tepki, 

ipucundan sonra yanlış tepki ve tepkide bulunmama olmak üzere üç olan yanlış 

tepkilerde uygulamacı değişik sonuçlar sunabilmektedir. Örneğin; uygulamacı beceri 

yönergesini tekrar sunabilir, hedef uyaranı ortadan kaldırarak yeni bir deneme sunabilir, 

doğru tepki için kontrol edici ipucunJ tekrar sunabilir; hafif cezalar ya da bireyi 

bulunduğu ortamdan uzaklaştırmadan kık süreli mola tekniğini kullanabilir veya bireye 
ı 

beklernesi gerektiğini söyleyerek hedef r. avranışa model olabilir. Bu uygulamalara ek 

olarak, yanlış tepkilerde uygulamacı ~u kararlardan birini uygulayabilir; (a) O sn. 

bekleme denemelerine tekrar başlayarık ve ipucunu geciktirme aralığını ilk başta 
yaptığı gibi sistematik olarak arttırabF, (b) O sn. bekleme denemelerine tekrar 
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dönebilir ve bireyin hata yaptığı ipubunu geciktirme aralığını tekrar kullanabilir, 

(c) birey hata yapmadan önce kullandığı ipucunu geciktinne aralığına yeniden dönebilir 

(Tekin ve Kırcaali-İftar, 2001). 

Veri Kayıt Yöntemini Belirleme: Uygulalnacı, artan bekleme süreli öğretimin etkililiğini 
ı 

değerlendirebilmesi için uygun veri toplema yöntemini belirlemelidir. Kayıt formunda 

bireye ve davranışa ilişkin özet bilgilere yer vermelidir. Aynı zamanda, artan bekleme 

süreli öğretim yönteminde beş tür olası birey tepkisi olduğundan, uygulamacı beş tür 

birey tepkisinin de yer aldığı bir veri toplFa formu geliştinnelidir. Buna ek olarak, veri 

toplama formunda doğru davranış sayıfı, yüzdesi vb özet bilgilerin yer alacağı bir 

bölümde bulunmalıdır (Tekin ve Kırcaali-İftar. 2001). 

Uygulama, Kaydetme ve Oğrencinin Gösterdiği Performansa Göre Gerektiğinde 

Değişikliklerde Bulunma: Verilerin grafikleştirilmesi için tüm yanlış öğretim 
ı 

yöntemlerinde olduğu gibi artan beıme süreli öğretim yönteminde de önem 

taşımaktadır. Uygulamacı grafikte ipuc u geciktirme aralığını belirtmeli ve böylece 

uygulamacı bekleme aralığının birey i ·n uygunluğuna ilişkin kararlar alabilmelidir. 
ı 

Dolayısıyla uygulama sırasında uygul~cı daha esnek hareket ederek gerekli 

değişikliklerde bulunabilecektir (Tekin ve frracaali-İftar, 2001 ). 

2.1.3. Artan Bekleme Siirell4nm Kullanılarak Yürütölen Araştırmalar 
ı 

Literatürde, hem tek hasarnaklı hem de j zincirleme türü beceriterin öğretiminde artan 

bekleme süreli öğretimin etkililiğine ilişr araştırmalara rastlanmaktadır. Bu bölümde 

hem tek hasarnaklı hem de zincirle , e türü becerilerde yapılan çalışmalara yer 

verilmiştir. 

Ault ve diğerleri (1989), otistik çofiliara resimleri sözlü olarak İsimlendirme 

becerisinde artan bekleme süreli öğretim yönteminin etkililiğini incelemişlerdir. 

Araştımıa üç otistik öğrenci ile ~tülmüştür. Araştırma tek denekli araştırma 
yöntemlerinden davranışlararası çoklu ~oklama modeli ile desenlenmiştir. Araştırma 

ı 
bulgularına göre artan bekleme süre~ öğretim yöntemi resimleri sözlü olarak 

İsimlendirme becerisinde etkili bulunmuştur. Artan bekleme süreli öğretim yöntemi 

neredeyse hatasız denilebilecek bir öğreruhe ile sonuçlanmıştır. 
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Ault ve diğerleri (1990), dört öğrenci+ kelim~ oku~ öğretiıni(kız, .~' dün~.~~: 
seyahat vb.) sırasında artan bekl~me sureli ögretım yöntemının etkililıgını 

ı 

incelemişlerdir. Araştırma yaşları 8- ı o arasında "değişen üç erkek ve iki kız öğrenci ile 

(IQ düzeyleri 90-ı ı8 puan arası) ~tülmüştür. Araştırma, küçük grup öğretimi 
sırasında kelime okuma ve hede84neyen bilgi öğretimini (öğretilen kelimelerin 

kısaltılması) kapsayacak biçimde yürütülmüştür. Araştırmada elli kelime hedef olarak 

".:ilmi~ ve bu kelim~ler b':az.:-rı~ f.7.6 x 12.7 cm) küçük ~er~e .yazılnuştır. -~~ 
ogrencıye farklı kelimelerın ogretilme~ı amaçlanmıştır. Her ögrencı ıçın on degışık 

kelime seçilmiştir. Bu kelimelerin beş ıJnesi hedeflenen ve beş tanesi de hedeflenmeyen 

kelimelerdir. Kelimelerin zorluk derJcelerini en aza indirmek için kelimeler iki 

durumda hazırlanmıştır. Yani bütün k~limeler iki derece seviyesinde ve her durum 

değişik harflerle başlayan ve eşit ı heceye sahip olan kelimeleri içermektedir. 

Araştırmada artan bekleme süreli öğfetim yöntemi uygulanırken bekleme süres~ 

O sn.' den başlayarak her oturumda 1 ~n. 'lik sistematik artışlarta 8 sn. olunca ya kadar 

arttınlmıştır. Araştırma tek denekli a~ştırma modellerinden dönüşümlü uygulamalar 

modeli ile desenlenmiştir. Araştırma so~ucunda, artan bekleme süreli öğretim yöntemi 

kelime okuma öğretiminde etkili bulunbtuştur. Bütün grup üyeleri ölçüt seviyesinde 

doğru cevap vermişlerdir. Bütün ö~enciler hedeflenmeyen bilgilerin öğretiminde 
ama~anan bü~~ ~ elirneleri ~~ı~· A~ca öğrenc~er ~çük _ ı:P öğre~de 
de gozlemsel ogretım yoluyla dıger ogrefcilere ogretilen kelimelerı de ogrenmışlerdır. 

Dugan ve diğerleri (1991), öğretilebJ zihin özürlü çocuklara alışveriş yapmak için 
ı 

hesap makinesinin kullanımı becerisitln öğretiminde artan ·bekleme sureli öğretim 

yönteminin etkililiğini incelemişlerdir. Pkaştınna yaşlan 18-20 arasında değişen biri kız 
ı 

biri erkek olmak üzere iki öğrenci ile (Ip düzeyleri 36-40 puan arasında) yürütülmüştür. 

Araştırma tek denekli araştırma yöntemlerinden deneklerarası çoklu yoklama modeli ile 

desenleıııniştir. Öğretim,ilk oturumda O lsaniyelik ve devam eden oturumlarda her gün 1 

saniyelik arttınlan bekleme süresi uygulanmıştır. Albin ve Homer (ı 988), tarafindan 

hazırlanan altı hasarnaklı bir yöntem \kullanılarak ürünler yiyecek , giyecek ya da 

temizlik kategorilerine ayrılmıştır ve h~ kategori için mümkün uyancıları verebilecek 

şekilde örnekler sıralanmıştır. Y oklaıa oturumlarında her ürün için sayıları 2-5 

arasında değişen 'resim' örnekleri hazirtanmıştır (örneğin, gömlek ürünü için kırmızı, 
kısa kollu, mavi, uzun, dar, polo ylıwı resim örnekleri hazırlanmıştır). Ürünlerin 

ı 

ı 
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fiyatları 15 dolar ile 19.99 dolar ara~ında değişmektedir. Kategoriler, ürünler ve 

örnekler, denekierin yaşianna uygun oldbarı için seçilmişlerdir. Genelleme oturumları 
. ı 

bir mağazadaki raflarda gerçek ürünle1 ile ge~çekleştirilmiştir. İzleme oturumları ise 

öğretim bittikten dört hafta sonra gerçe~eştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre artan 

bekleme süreli öğretim yöntemi öğretiitilir zihin özürlü öğrencilere alışveriş yapmak 

için hesap makinesinin kullanımı becerisinin öğretiminde etkili bulunmuştur. Araştırma 

sonuçları bu alışveriş becerilerinin Jtim ortamlarından doğal ortamlara, eğitim 
ortamlanndaki örneklerden de doğal ı-daki örneklere genellendiğini göstemıiştir. 
Araştırma zihin özürlü öğrencilere hesaıp makinesinin kullanımı öğretiterek ön koşul 

becerilere (alışveriş becerileri öğretilirk~n parayı tanıyabilme,sayabilme,bozabilme gibi 

ön koşul beceriler) gerek kalmadan\ alışveriş yapabilmelerinin sağlanabileceğim 
göstermiştir. Araştırma, özel eğitim 1 gören öğrencilerin büyük çoğunluğunun 

toplumlarında yaşamaya ve çalışmaya hazırlanmadıklarını da ortaya koymuştur. 

. ı 
Shelton ve diğerleri (1991), ileri derecede zihin özürlü çocuklara artan bekleme süreli 

öğretim yöntemini kullanarak günlük yişamda kullanılan uyan levhalannda yer alan 

kelimelerin öğretilmesinde küçük grup eğitiminin etkisini incelemişlerdir. Araştırma 

dört zihin özürlü çocuk iki gruba aynlarak yürütülmüştür. Aynca araştırma 

hedeflenmeyen bilgi öğretimini de kapsayacak biçimde yürütülmüştür.Öğrenciler, 

hedeflenen kelimeleri hecelemenin ~anısıra kelimeleri tanımlarını öğrenmeleri 
ı 

bakımından da değerlendirilmişler ve bu iki durum hedeflenmeyen bilgi öğretimi 
ı 

kapsamı içinde yer almıştır. Araştırlna tek denekli araştırma yöntemlerinden 
ı 

davaranışlararası çoklu yoklama modeli rıe desenlenmiştir. Araştırma bulguianna göre 

artan bekleme süreli öğretim yönt~mi tüm denekierin hedeflenen kelimeleri 

öğrenmelerinde etkili olmuştur. Araştırİnaya katılan tüm denekler diğer denekierin 
ı 

kelimelerini gözlem yoluyla öğrenmişlerdir. Tüm denekler, hedeflenmeyen bilgi 
ı 

öğretimine ilişkin olarak hedeflenen hap kelimeleri heceleme ve kelime tanımlarını 

öğrenmişlerdir. 1 

Fanner ve diğerleri (1991), öğretilebı ve ileri derecede zihin özürlü çocuklara 

toplumsal yaşamda kullanılan kelim~lerin öğretilmesi (kadın-erkek, açık-kapalı, 
tuvalet, kayıt, zaman, geniş vb.) becerisbde artan bekleme süreli öğretim yönteminin 

etkilı~ğini . ineelemişlerdir ve •. ~~r1 to~!~ . yaşam~ ~an kelimelerin 

öğretilmesınde küçük grup egıtımının d~ etkililigını ıncelemışlerdır. Araştırma, yaşları 
ı 

ı 
ı 
ı 
ı 
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15-19 arasında değişen bir erkek ve üç lkız öğrenci (zeka yaşlan 2-4 yıl arasında) ile 
ı 

yürütülmüştür. Araştınna tek denekli 1şbnna yöntemlerinden çoklu yoklama modeli 

ile desenlenmiştir. Araştırma da bekleje süresi, her kelime çiftinin öğretilmesinde 

O sn.' den başlanarak, daha sonra her otururnda ·ı sn.'lik sistematik artışlada 5 saniyeye 

çıkan beldeme siireleri oldu ve her d~ ölçüte ulaşana dek 5 saniye noktasında 
sabitlenmiştir. Araştırma sonuçlanna gqre her üç denek için artan bekleme süreli 

öğretim neredeyse hatasız olarak uygulabnuştır. Grubun üç üyesi için toplam 13 tane 

(%2) hata kaydedilmiştir. Bir denelde 4 hata (%2), bir denekte 9 hata (%3) yapnnş, 

diğer denekte hiçbir hata kaydedilmiştir. rp üyeleri için hata yüzdesi artan bekleme 

süreli öğretim yönteminin her uygulanmasından sonra azalnnştır. Araştırma küçük grup 

eği~-~ç ~eneğin -~timinde ~.+~nu _orta~ koyın~ştur: Bu küçük grup~arla 
venlen egıtımının çeşıtlı dil becenle, ögretilmesınde etkili bır yöntem oldugunu 

gösteren daha önceki çalışmalan doğrulfaktadır (Alberto,l980; Browder,l984; Faw, 

Reid, Scheips, Fitzgerald ve Weity,l981; Fink ve Sandaii,I980; Fovel, Fovell ve 
ı 

. ı 

McGimsey,1978; Oliver ve Scott,1981; Orelouse, 1982).Artan bekleme süreli öğretim 

yöntemi$ küçük grup düzenlernelerindel kullanılması üç deneğe de toplumsal yaşamda 
kullanılan kelimeleri öğretmede etkili olm1ştur. 

Collins ve diğerleri (1995), öğretilebilir 1hin özürlü gençlere resimli kartlar kullanarak 

uyancı anahtar kelimelerin öğretilmesin~e artan bekleme süreli öğretim yönteminin 

etkililiğini incelemişlerdir. Araştırma yaşian 15-20 arasında değişen dört zihin özürlü 

genç ile yürütülmüştür. Araştırma bulgu~anna göre ergenlik çağındaki uyancı anahtar 

kelimelerin öğretilmesinde artan bekleme ı öğretim yöntemi etkili bulunmuştur. Denekler 

en kısa sürede en az hata ile kelimeleri tanımianna rağmen gerçek sonuçlar 
ı 

uygulamanın ortasında genellerneyi kblaylaştıracak yöntem ve derslere ihtiyaç 

olduğunu ortaya koymuşlardır. 1 

Gardill ve diğerleri (1995), otistik, frai~e x sendromlu ve hiperaktif özellik gösteren 

çocuklara basit alışveriş becerileri için gerekli olan üç becerinin öğretilmesinde artan 

bekleme süreli öğretim yönteminin eJmiğini incelemişlerdir. Araştırma bir yaşam 
beceri progrannna devam eden yaşlan 12-23 arasında değişen üç kız öğrenci ile 

yürütülmüştür. Deneklere öğretim ortatfarı olarak otomatik satış makines~ sınıf ve 

kafeterya seçilmiştir.Araştırma tek denekli araştırma yöntemlerinden çoklu yoklama 

modeli ile desenlenmiştir. Araştırma b~gulanna göre artan bekleme süreli öğretim 
ı 
ll 
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yöntemi basit alışveriş becerilerinin öğre~de etkili bulunmuştur. iki denek, alışveriş 
becerilerinin tüm aşamalarını tamamlamışlar ve izleme oturumlan boyunca hata 

yapmamışlardır. Üçüncü denek: ise prakarn yaz tatili dolayısıyla bitirilmeden önce 

hedeflenen kelimelerin kazanılması ve g1nellenmesi bakımından önemli kazançlar elde 

etmiştir. 1 

Doyle ve diğerleri (1996), öğretilebilir 1 zilıin özürlü çocuklara artan bekleme süreli 

öğretim yöntemini kullanarak yiyecek fdtoğraflanru isimlendirme becerisini öğretmeye 

çalışmışlardır. ~brma yaşlan 7-9 fma değişen dört zibin özürlü öğrenci ile 

yürütülmüştür. Araştırma tek denekli ar~ştınna yöntemlerinden davranışlar arası çoklu 

yoklama modeli ile desenlenmiştir. ~tınna hedeflenmeyen bilgi öğretimini de 

kapsayacak biçimde yürütülmüştür. Araş~a, artan bekleme süreli öğretim yönteminin 
ı 

üç öğrenciye 12 hedef davraruşı, bir ~ğrenciye 6 hedef davraruşı öğretmede etkili 

olduğunu göstermiştir. ı 

ı 
ı 
ı 

Duker ve diğerleri (1997), ileri derecede zihin özürlü bireylere artan bekleme süreli 

öğretim yöntemini kullanarak zihin ökrıü bireylerde sosyal davranış repertuvarı 
ı 

oluşturulmaya çalışmışlardır. Araşbnna 1 yatılı bir kurumda kalan beş yetişkin zihin 

öZürlü birey ile yürütülmüştür. Araştırfıa sonucunda hareketleri bilmeyenlere karşı 

bilenlerin etkisinde farklılık olmadıgt bulunmuştur. Artan bekleme süreli öğretim 

yöntemi işaret ile iletişim kuranlar il~ kurmayanlar üzerinde aynı düzeyde etkili 

bulunmuştur. 1 

ı 

Walls ve diğerleri (1984), bir iş ye.Jıde çalışan bireylere çeşitli aletlerin montaj 
ı 

becerisinin (matkap, çim biçme mal{ines~ bisiklet freni ve elektrikli mikser) 
ı 

öğretiminde artan bekleme süreli öğretim yöntemi ile sabit bekleme süreli öğretim 

yönteminin etkililiğini incelemişlerdir. Jaştırma bir iş yerinde çalışah yaşları 19-56 

arasında değişen ı 9 birey ile yürütülmüşfr. Denekler iki işlevsel gruba ayrılmıştır. Her 

bir aletin montajı, beceri basarnaklarına ıayrılarak öğretilmiştir. Beceri basamaklarında 

sabit bekleme süreli öğretim ı saniye, artan bekleme süreli bekleme süreli öğretimde 

sımrsız bekleme süresi kullamlmıştır. Ar~ştırma bulgularına göre artan bekleme süreli 

öğretim yöntemi aletlerin montajı becerisJun öğretiminde daha etkili bulunmuştur. 

ı 
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Bennett ve diğerleri (1 986), öğretilebilir fe ileri derecede iilıin özürlü çocuklara günlük 

yaşamda kullanılan kelimelerin öğre~esi becerisinde günlük yaşamda kullanılan 
kelimelerin öğretilmesi becerisinde <frap, Iirça, peçete, sooisli sandviç, kart, 

televizyon, süt, tişört vb.) artan bekl,me süreli öğretim yöntemi ile en az ipucu 

yöntemini etkililik ve verimlilik düzeyleri bakımından karşılaştınlmıştır. Araştırma ı 4 
1 

ile 17 arasında değişen bir erkek ve iki F öğrenci ile (IQ düzeyleri 39-45 puan arası; 

zeka yaşlan 4.8-6.9 arasında değişen) y~rütülmüştür. Araştırma tek denekli araştırma 

yöntemlerinden paralel uygulamalar m1deli ile desenlenmiştir. Araştırmada bekleme 

süresi olarak O sn.den başlayıp 1 sn.IiN sistematik aralıklarla 10 saniyeye ulaşıncaya 
ı 

kadar devam eden bir bekleme süresi 1anılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre her iki 

öğretim yöntemi de kelime öğrenme becerisinde etkili bulunmuştur. Her iki öğretim 

yöntemi ile hedeflenen kelimeler ölçüt düzeyinde öğretilmiştir ve araştırma boyunca 

korunmuştur. Ancak, her iki öğretim yöntemi verimlilikleri bakımından 

karşılaştırıldıklannda, artan bekleme lsüreli öğretim yönteminin öğrenme oram 

(yoklamalar ve öğretim oturumlan), hata~ar ve doğrudan öğretim süresi açısından daha 

verimli bulunmuştur. 1 

ı 

ll 

Godby ve diğerleri (1987), ileri derecedel zihin özürlü çocuklara nesne ismi öğretiminde 

(örneğin, meyva suyu, sabun, peçete, çorap, cetvel,top, diş macunu vb.) artan bekleme 

süreli öğretim yöntemi ile en az ipbcu yönteminin etkililiklerini incelemişlerdir. 
ı 

Araştırmada aynca her iki yöntem etkililik (ölçüt düzeyinde doğru tepki verme) ve 

verimlilik (oturumlar, denemeler, hatLar, doğrudan öğretim süresi) açılarından 
ı 

karşılaştınlmıştır. Araştırma tek denekli '!araştırma yöntemlerinden paralel uygulamalar 

modeli ile desenlenmiştir. Araştırmada Ö sn.' den başlayarak I saniyelik artışlarta 7 

saniye oluncaya kadar bir artan beklenje süresi kullamlmıştır. Araştııma sonuçlanna 

göre, her iki öğretim yöntemi de doW4 tepkileri oluşturmada etkili olduğunu, ancak 

artan bekleme süreli öğretim yön-+ daha az otunun,deneme, hata sayısı ve 

doğrudan öğretim süresi ile sonuçlandığını göstermiştir. Uygulama öncesinde tüm 

denekierin her nesneye verdikleri ortal~a doğru tepki yüzdesi % SO'nin altındadır. 
Uygulamadan sonra ise denekierin hede~enen doğru tepkileri % ı 00 ölçüt düzeyinde 

olmuştur. Hata sayısı ve yüzdesi bakımıJdan artan bekleme süreli öğretim yöntemi, en 

az ipucu yönteminden daha etkili buluJuştur. Bu yöntemle tüm denekler en az ipucu 

yönteminde olduğundan daha az hata ya~~ar. Artan bekleme süreli öğretim yönteminde 

54 hata(% 4.5) görülürken, en az ipucu yönteminde 210 hata (%12.99) ortaya çıkmıştır. 
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ı 
12 denemenin herbirinde, artan bekleme süreli öğretim yöntemiyle öğretilen 

kelimelerde daha az hata yapıldığı göruıhıüştür. Ancak en az ipucu yönteminde yapılan 
denemelerin sayısı fazla olduğundan, h1ta sayısı bu fark için olağan kabul edilebilir. 

Artan bekleme SUreli öğretim yön~ nesnelerin öğretim başına hata ortalaması 0.45 

iken, en az ipucu yönteminde ise 1.49'rur. Kısaca belirtmek gerekirse artan bekleme 

süreli öğretim yöntemi daha az hata saYısı ve daha az hata yüzdesi ile sonuçlanmıştır. 
ı 

Artan bekleme süreli öğretim yönteminqe öğretilen nesnelerde ölçüt düzeyine ulaşmak 

için 16 saat 45 dakika gerekirken, en az ı ipucu yönteminde bu süre 22 saat 56 dakikaya 

çıkmıştır. Yapılan 12 oturumda artan bekleme süreli öğretim yönteminin en az ipucu 

yönteminden daha az doğrudan öğretim rsini gerektirdiğini ortaya konmuştur. 

Ault ve diğerleri (1988), öğretilebilir d4zeyde zihin özürlü çocuklara günlük yaşamda 
kullanılan tabetaların üzerinde yazılı kJiimelerin öğretilmesi (örn., giriş-çıkış, yangın 
alarmı, dur, polis, asansör, dikkat, tehlikb vb.) becerisinde artan bekleme süreli öğretim 
yöntemi ile sabit bekleme süreli ~ yönteminin etkililiklerini karşılaştımuşlardır. 
Araştırma, yaşları 8-11 arasında değişen Uci erkek ve bir kız öğrenci (IQ düzeyleri 41-44 

puan arası; zekayaşları 3.5-5.25 yaş arfında) ile yürütülmüştür. Araştırma tek denekli 

araştırma yöntemlerinden paralel uygulamalar modeli ile desenlenmiştir. Araştırmada 

deneklere altısı artan bekleme süreli öJetim yöntemi ile altısı da sabit bekleme süreli 

öğretim yöntemi ile olmak üzere topl~ 12 kelime öğretilmiştir. Araştırmada artan 

bekleme süreli öğretim yöntemi uygulaıkken bekleme süresi, O sn.' den başlayarak her 

derste 1 sn. 'lik sistematik artışlarla ı sn. oluncaya kadar arttırılmıştır. Araştırma 
sonuçları her iki yönteminde etkili ol1uğunu; yalnızca sabit bekleme süreli öğretim 

yönteminin, doğrudan öğretim süresi ve oturum sayısı göz önüne alındığında çok az 

farlda verimli olduğunu göstermiştir. Iki ~ğretim yöntemi de 1 .4 ve daha az bir düzeyde 

hata yüzdele.ri verilmiştir. Bulgular, rğretim yöntemlerinin seçimi doğrultusunda 

tartışılmıştır. Iki yöntem doğrudan öğretim süresi, oturum sayısı, hata sayısı ve hataların 

ölçüte bağlı yüzdesi temelinde karşılaş~tır. Tüm denekler için doğrudan öğretim 
süresi ve ders sayısı artan bekleme süreli öğretim yöntemi, sabit bekleme süreli öğretim 

yönteminden olduğundan daha fiızladır.ı Araştırmanın izleme oturumlan iki öğrencide 
öğretim bittikten 1, 3, 5, 7, ve 9 hafta sonra yapılmıştır. 1. ve 3. hafta sonra 

yürütülmüştür. GeneDeme otunınılan 4 son öğretim otWmnundan sonra üç oturum 

gerçekleştirilmiştir. Deneklerin, toplumda görebilecekleri uyan levhalanmn 

fotoğraflarını okuma becerileri ile ilgili thplanan ön ve son değerlendirmeler, denekierin 

ı 



26 

ı 

öğretim öncesinde başansının %0 olduğunu göstermektedir. Son değerlendirmelerde 
i 

doğru oranın %92.6 ile %100 arasında değiştiği gözlenmiştir. Denelderin kelimeleri 
ı 

tanıyabilme becerileri, başlangıçta %0 ile %55.5 arasındadır. Tüm denelderin her bir 

k elim ed e gösterdiği doğru tepkiler artmılş %5 ı .8 ile %ı 00 arasına çıkmıştır. Takibeden 

oturumlarda toplanan veriler, tüm denblder için yüksek düzeylerde doğru tepkileri 

içermektedir. Tüm denekler, 12 kelime~ tümü için başan göstermişlerdir. 
ı 

Doyle ve diğerleri (1 989), okul ön4esi dönemdeki çocuklara toplum ve okul 

çevrelerinde görebilecekleri kelimeleri bğretmede (örneğin, okul, giriş-çıkış, yangın 
alarmı, içeri-dışarı, itmek-çekmek vb.) Jrıan bekleme süreli öğretim yöntemi ile sabit 

ı 
beldeme süreli öğretim yönteminin etkililiklerini incelemişlerdir. Araştırma okul öncesi 

ı 
dönem 5 yaşlarındaki dört öğrenci ile Yjürütülmüştür. Araştırma tek deneldi araştırma 

yöntemlerinden çoklu yoklama modeli ile desenlenmiştir. Araştırmada deneklere 

bekleme süresi olarak artan bekleme sJreli öğretim yönteminde O sn.' den başlayarak 
birer saniyelik sistematik artıştarla 8 Jn. 'ye ulaşıncaya değin bekleme süresi, sabit 

bekleme süresi olarak da O sn. ve 41, sn. bekleme süresi kullanılmıştır. Araştırma 
ı 

sonuçlarına göre denekler artan bekleme süreli öğretim yöntemi ile 8 kelime, sabit 

bekleme süreli öğretim yöntemi ile de 6 kblime öğrenmişlerdir. 
ı 

McCurdy ve diğerleri (1990), ileri derlcede davranışsal bozuklukları olan çocuklara 

günlük yaşamda kullanılan uyarı işaretlJrinde yer alan kelimelerin (örn., alarm, köşe, 
eşit, b~çe, çok, tüy, güzeL iyi, :ıer 1! .öğre~~d.e artan bekleme süreli öğretim 
yöntemı ve deneme-yanılma yontemlennın etkilılılden karşılaştınlmıştır. Araştırma 

ı 
yaşları 8-9 arasında değişen iki öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma boyunca çocuklara 

ı 
birbirilerinden farklı kelimeler öğretilirken öğretimi izlemeleri sağlanarak gözleyerek ve 

ı 

doğrudan öğretim yöntemlerinin etkililikıeri de araştınlmıştır. Araştırma tek denekli 
ı 

araştırma yöntemleri~d~~- :ar~el .~ygu~~alar ~odeli ile desenlenmiştir. Araştırma 
bulgularına göre her iki ogretim yontemı de etkilı bulunmuştur. Ancak artan beldeme 

süreli öğretim yöntemi uyarı işaretlerindb yer alan kelimelerin öğretilmesinde deneme

yanılma yöntemine göre daha etkili bul,uştur. 
ı 

Gast ve diğerleri (1991), öğretilebilir ve ileri derecede zihin özürlü çocuklara yemek 

tarifinde kullanılan kelimelerin öğretilme~i becerisinde artan bekleme süreli öğretim ile 
ı 

en az ipucu yönteminin etkili olup, olm~dıldarını incelemişlerdir. Araştırma, yaşları 15-

1 

ll 

ı 
ı 
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16 arasında değişen iki erkek öğrenci ilJ iki kız öğrenci (IQ düzeyleri 29-50 puan arası) 
ile yürütülmüştür. Araştırma iki yöntelü de verimlilik, deneme sayısı, hata sayısı ve 

doğrudan öğretim süresi bakınundt değ~lendirmeyi amaçlamıştır. Araştırma 
hedeflenmeyen bilgi öğretiminde kullanİian yöntemlerin verimliliğini giderek ipucunun 

azaltılması yöntemine bu yöntemin t~ayıcı sözel pekiştireçlerine dahil edildiği 
zaman değerlendinneyi amaçlamıştır.D~neklere bekleme süresi O sn.' den başlayarak 

birer saniyefık sistematik artışiarla 8 sanf ohıncaya kadar arttınlnuştır. Bekleme süresi 

uygulamada kolaylık olması açısından r.eneğe değil derse bağlı olarak arttınlmıştır. 

Araştırmada izleme oturumlan iki öğrencide öğretim bittikten 2., 4., 6., 8., 12. ve 16. 

haftalarda yapılmıştır. Bir öğrerıcide + 4. ve 8. haftalarda yapılmıştır. Araşbnna 
bulgularına göre her iki yöntemde üç öğrencinin 8 kelimeyi öğrenınesinde, bir 

öğrencinin 4 kelimeyi öğrenmesinde etkili\olmuştur. 
1 

Venn ve diğerleri (1992), okul öncesi fönemdeki özürlü çocuklara akranlannı taklit 

etme yoluyla artan bekleme süreli öğretitn yöntemini kullanarak sanat araçlarıyla sanat 

aktivitelerini öğretmeyi amaçlamışlardır. kraştırma bir engelli ve üç akranından oluşan 
küçük bir grup ortamında yürütülmü~. Araştmna sonucunda artan bekleme süreli 

öğretim yöntemi akranları taklit etme ~~oluyla öğrenınede yüksek düzeyde etkili ve 

verimli bulunmuştur. 
ı 
ı 

1 

Collins ve diğerleri (ı993), orta derecedeizibin özürlü öğrencilere caddeden geçmeyi ve 

telefon kullanma becerilerini öğretmede\ doğal ortamda öğretim yöntemi ve taklit 

yoluyla öğretimin etkililiğini incelemişlerdf. Araştırmaya katılan dört öğrenciye her iki 

beceriyi öğretmede artan bekleme süre' öğretim yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 

yaşları ı 0- ı 8 arasında değişen altı erkek le iki kız öğrenci ile (IQ düzeyleri 40-63 puan 

arası) yürütülmüştür. Araştırma tek dene~kli araştırma yöntemlerinden çoklu yoklama 

modeli ile desenlennliştir. Araştırma doğal ortamda öğretim yapma yöntemi ile öğretimi 

okul yolunun köşesindeki caddede ynı caddedeki iki telefon kulübesinde 
1 

yürütülmüştür. Araştınna sonucunda doğ~ ortamda öğretim yapma yöntemi ile öğretim 

caddeden karşıya geçmeyi ve telefon kullarlma becerisinde etkili bulunmuştur. 
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1 

Bir becerinin k~ ~anan \öğre~ etkililiğinin ~~ verimliliğin~ de 
bakılmalıdır. Venmlılık bır bilgı ya da becennın edinımınde bır ögretım yöntemı ıle 

öğretimin etkili bir biçimde sunulmas~ yanısıra bir yönternin diğerlerine göre daha . 

iyi olması olarak tammlanmaktadır. Verimlilikte "daha iyinin ne anlama geldiğini" 

Wolery ve diğerleri (1991), beş grupt4 toplamışlardır. Bunlar; hızlı öğrenme, yüksek 

düzeyde genelleme, kapsamlı öğrenme,\ öğretilenler ile öğretilmeyenler arasında ilişki 
kurabilme, gelecekteki öğrenmeleri olumlu yönde etkilemedir. Verimlilik daha 

kapsamlı bir öğrenmedir. Kapsamlı ö~erune ile aniatılmak istenen ise, bireylerin 

kendilerine doğrudan öğretilmesi amaçlfan davranışların yanısıra başka davranışlan da 

gözleyerek ya da hedeflenmeyen \ bilgi öğretimi ile öğrenmeleri olarak 

tanımlanmaktadır. Hedeflenmeyen bilgi~ öğretim sırasında sunulan fakat doğrudan 
1 

öğrenciye öğretimi yapılmayan ve doftı tepkiler için davranış sonrasında uyaran 

sunulmayan uyaranlardır. Hedeflenmeyen bilgilerin öğretimi, eğitimde doğrudan 
1 

amaçlanmamış davranışiann öğrenilmes' ya da verilen becerllerin dışında öğrenme 

olarak tanımlanabilir. Hedeflemneyen bilgilerin öğretiminde öğretimin verimliliğini 

artırmak için öğretim yöntemlerinde uyarlama yapılarak öğretim yapılmaktadır. 

Hedeflenmeyen bilgilerin öğretiminde öğretim oturumlarında davranış sonrası uyarana 

sistematik bir biçimde fazladan, do~dan öğretimi hedeflenmeyen bir uyaran 

eklenmektedir. Hedeflenmeyen bilgile4 öğretimi öğretimsel bir geri bildirimdir. 

Hedeflenmeyen bilgilerin öğretimi ye~ ya da fazladan bir bilgi sunduğu için 

öğretimseldir aynca hedeflenmeyen bil~ öğrenci hedef uyarana tepkide bulunduktan 

sonra sunulduğu içinde bir geribildirim~r (Ault, ve Farmer, 1 990; Doyle, Gast, 

Wolery, Gast, Doyle ve arkadaşları, 1991; Parrot, Schuster, Collins ve Gassaway, 2000; 

Tekin ve Kıcaali-İftar, 2001). 

ı 

Hedeflennıeyen bilgi öğrenciye bir düzeıJme ya da pekiştirme olarak değil bir uyaran 

olarak sunulmalıdır. Öğretim oturumlan boyunca öğrencinin hedeflenmeyen bilgiye 

ilişkin bir tepkide bulunması beklenmemelidir. Öğrenci hedeflennıeyen davranış 

uyaranına tepkide bulunduğunda ise pekiştJruınemelidir (Tekin, 1999). 

1 

O··grw ehm Hedeflenmeyen bilgilerin öğretimi 
1 

kesintiye uğratmamaktadır. Hedeflenıneren 

süresini uzatmamakta ya da öğretimi 

bilgi öğretimi öğretim oturumlarında 
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ı 

gözleme şansı olan akranlann gözle~ yoluyla hedeflenmeyen bilgiyi öğrendikleri 
görülmektedir. Hedeflenmeyen bil!Werin öğretimine ilişkin yapılan çalışmalar 

incelendiğinde ise yapılan sekiz çalış~ada hedeflenmeyen bilgilerin öğretimi daha 

verimli bir öğrenmeyle sonuçlanmış l yapıl~ altı çalışmada ise hedeflenmeyen 
ı 

bilgilerin öğretimi bir başka öğretim töntemi ile kullanılarak edinim aşamasında 

öğrenme gerçekleşmiştir (Tekin, 1999). '\ 

' 

Hedeflenmeyen bilgi öğrenme türleri ü~ genel grup altında toplanmaktadır; Paralel 

Hedeflenmeyen Bilgi, Genişletilmiş \ Hedeflenmeyen Bilgi, Yeni Değişik 
Hedeflenmeyen Bilgi (Tekin, 1 999). \ 

1 

Paralel Hedeflenmeyen Bilgi; hedef \uyaranın gerektirdiği tepkiyi gerekli kılan 

öğretimdir. Latin ve Roma rakamlarının qğretiıni bu tür bir öğrenmeye örnek verilebilir 

(Tekin,1999). 
1

1

1 

il 

Genişletilmiş Hedeflenmeyen Bilgi; hedef\ uyaranın gerektirdiği tepkiyi gerekli kılmayan 
ı 

ve öğretilen hedef uyaran kavramını genişlbten bir ek bilgidir. Sözcük okuma ve okunan 

sözcüğün anlamını, özelliğini söyleme, \işlevini açıklama bu tür öğrenmeye örnek 
ı, 

verilmektedir. Örneğin; tencere [hedefi uyaran], tencerede yemek pişirilmektedir 
ı 

[hedeflenmeyen uyaran] (Tekin,l999). \ 

1 

1. 

Yeni Değişik Hedeflenmeyen Bilgi; hedef uyaranın gerektirdiği tepkiyi gerektirmeyen 
ı, 

farklı bir program alanından olan ve hief davranıştan kavramsal olarak farklı olan 

hedeflenmeyen bilgi öğretim türüdür(Tekinj1999). 

1 

Hedeflenmeyen bilgiler, farklı yollarla sist~matik olarak öğretilebilir, katılım ipuçlanna 
1 

dahil edilerek,ipucu sırasının bir parçası haline getirilerek , geri bildirim cümlelerine 

eklenerek, vb. Son araştırmalar bu kon~ üzerinde yoğıuılaşıııaktadır, örneğin, okul 

öncesi dönemdeki çocuklardan, hedeflenmiş olan bir kelimeyi yüksek sesle okumadan 
ı 

önce telaffuzunu tekrar etmelerini istemiştir. Doğru telaffuz belirgin olarak 

pekiştirilmeıniştir, buna rağmen belirli kaJmn tepkileriyle öğretilen kelimelerin doğru 
telaffuz yüzdesi, genel katılım yüzdesinde daha yüksektir (Doyle, Gast, Wolery, Ault 

ve Farmer, 1990). 
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ll 

Hedetlenmeyen bilgi öğretiminin öğrenilmesine daha fazla yardımcı olmak amacı ile 
ı 

öğretmenler öğretim sırasında 

oturumlarında hedef davranışa 

arkadaşları, ı 99 ı). 

bu davranışları planlayabilmelidir. örneğin; öğretim 

ek ot başka bilgiler sunulabilir (Gas~Doyle ve 

Hedeflenmeyen bilgi öğretimini sunmaPın bir başka yolu, hedef davranışla ilgili 

bilgileri seçmek ve ipucu olarak kull+ır. Örneğin Gast, Doyle, Wolery, Ault ve 

Farmer, hedeflenmeyen bilgileri, en ~ ipucu yöntemine dalıile ederek eğitilebilir 
ı 

düzeyde zihin özürlü öğrencilere yem\k tarifinde kullanılan kelimeleri öğretmeye 

çalışmışlardır. Çalışma sonunda öğrenciler, yemek tarifinde kullanılan kelimeler ile 
ı 

ilgili bilgileri öğrenmişler, bu kelimelfrin öğrenilmesini sağlayan hedeflenmeyen 

bilgileri de öğrenmişlerdir (Doyle, Gast, W\lery, Ault ve Farmer, ı 990). 

ı 

Hedetlennıeyen bilgi öğretimini sunmanf bir başka yolu hedetleıuııeyen bilgileri 

sistematik olarak doğru tepkileri izleyen sözel pekiştireçlere eklemektir. ünerilere göre, 
1 . 

özel sözel pekiştireçler yerine, öğrencilere hangi davranışların beklendiğini ve 

pekiştirildiğini ve öğretmenin öğrenciye dbğil davraruşa önem verdiğini gösteren genel 
.. 1 

sözel pekiştireçler kullanılmalıdır. Ozel sqzel pekiştireç cümleleri çoğunlukla artmakta 

olan uygun sınıf içi davranışlarla, örneğin 1" Çok iyi Ali, çalışıyorsun. " ya da bir hedef 

davranışın doğruluğunu onaylamayla, örreğin " Güzel, çağırdığım zaman yanıma 

geldin." sınırlıdır (Gast, Doyle ve arkadaşlaf, ı99ı). 

Hedetlenmeyen bilgileri öğrenmeye dahili etmenin bir başka yolu da bilgileri hedef 

davranışın doğru tepkisini takip eden sıralı olayların bir parçası olarak sistemli bir 

biçimde sunmaktır. Doyle (1990), do~ tepkiyi takip eden tanımlayıcı cümlede 

kelimenin işlevini öğrencilere sunmuş, 1 bu da öğrencilerin ifadesel bir biçimde 

öğrenmelerini sağlamıştır. Bir başka çalışmhda Wolery, hedef uyaranlara doğru tepkileri 

takip eden övgü cümlelerinde, hedef daJanışlar hakkında ek bilgiler sunmuştur. Bu 

çalışmaya göre öğrenciler hedeflenmeyeJ bilgileri, ancak doğru tepkileri takip eden 

olayların bir parçası olarak sunulduğunda\1 öğrenebilmişlerdir ( Doyle, Gast, Wolery, 

Ault ve Farmer, 1990). 1 

ı 
ı 

1, 

ı 
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2.2.1. Hedefleomeyen Bilgi Oğretimine Dişkin Yapılan Araştırmalar 

1 

Hedeflenmeyen bilgi öğretimine ilişkih literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde 
yirmiyi aşkın çalışına bulunmaktadır. \ Hedefl~nmeyen bilgi öğretimi hafif derecede 

ı 
zihin özürlü (Keel ve Gast 1 992), o\a derecede . zihin özürlü (Stinson ve diğerleri, 

1991), gelişim geriliği (Woleıy, Holcojbe ve diğerleri,l993), konuşma ve işitme özürlü 

(Wolery ve diğerleri, 1993) öğrencilerfe çalışılmıştır. Hedeflenmeyen bilgi öğretimine 

ilişkin tek hasamaldı ve zincirleme davranışlar ile yapılan çalışmalar bulunmaktadır 
1 

ancak zincirleme davranışlarla ve çok fzürlü çocuklarla kullarunu sınırlıdır (Parrot ve 

diğerleri,2000). 1

1 

1 

Janssen ve Guess (1978), ileri dereced~ zihin özürlü dört bireye nesneleri gösterıneyi 
öğretmişlerdir. Ayrıca bazı hedef uyarantar için doğru bir tepkiyi izleyen durumlarda 

nesnenin işlevini açıklamışlardır. İşi,ev + İsim koşulu hedeflenen nesnelerin 
ı 

öğrenilmesini kolaylaştınnıştır; 

öğrencilerin bilgileri ölçülmemiştir. 

buna rağmen nesnelerin işlevleri hakkındaki 

ı 
ı 

1 

Becker ve Glidden (1979), ileri derecede zihin özürlü bir grup erkek öğrenciye motor 

bir beceriyi, yaşıtlan tarafindan mod~l alındığında öğrenebildiğini göstermişlerdir. 
ı 

Ancak motor bir beceriyi öğrenıne~e ek olarak, öğrenciler, hedef davranışın 

gerçekleştirilmesi sırasında yaşıtlan taryınndan sergilenen sosyal becerileri de takit 

etmeyi başarmışlardır. 1

1 

1 

Ault ve diğerleri (1990), kelime okumA becerisinin öğretiminde artan bekleme süreli 

öğretim yönteminin etkililiğini incelemiJlerdir. Aynca araştırma, hedeflenmeyen bilgi 
ı 

öğretimini (öğretilenlerin kısaltılması) k~psayacak biçimde yürütülmüştür. Araştırmaya 
ı 

katılan öğrenciler hedeflenmeyen bilgi ı öğretiminde yüksek seviyede doğru cevap 

vermişlerdir. 

Doyle ve diğerleri (1990), sabit beltleme süreli öğretim yöntemini kullanarak, 

öğretilebilir dört zihin özürlü öğrenciıe; hedeflenmeyen bilgileri, doğru tepkileri 
ı 

izleyen sözel pekiştireç cümlelerinin içme yerleştirerek öğretmişlerdir. Sonuçlar tüm 

öğrencilerin hem hedef davranışları he~ de öğretim oturumlarından sonra sunulan 

hedeflenmeyen bilgileri öğrendigini göstetşlerdir. 
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Stinson ve dil!,erleri (1991), özürlü döt öğrenciye sözeük okumayı öğretmede artan 

bekleme süreli öğretimi kullanınışlat ve doğru tepkilerden sonra sözcüğün tarnınını 

sunmuşlardır. Araştırma sonuçlarına \ göre · tüm öğrencilerin hedef sözcükleri 
1 

öğrendiklerini doğrudan öğretim yapıl~amasına rağmen hedeflenmeyen bilgilerin de 
ı 

bir kısmını da kazandıklarını göstermektedir. 
1 

Selruster ve Gritren (1993), ilkokul ça~ orta derecede zihin öziirlü dört öğrenciye 
ı 

konsantre meyve suyu hazırlama becerisinin öğretiminde eş zamanlı ipucu ile öğretimi 
- 1 

kullanmışlardır. Oğrenciler sayfanın en altında her adımı açıklayan cümlenin bulunduğu 
.. 1 

resimli tarif kitabı kullanınışlardır. Oğretim sırasında öğretmen genel dikkati sağlayıcı 

ipucunu sunmuş, beceri yönergesini subuş ve anında beceri analizi basarnaklarına 
model ve sözel ipucu sunmuştur. İpucJun verilmesi sırasında ve davranış sonrasında 

1 

öğretmen cümle içinde yer alan sözcükleri göstermiştir. Doğrudan öğretilmemesine 

rağmen dört öğrenciden üçü sözcüklerin bblarım kazanmışlardır. 
1 

Jones ve Collins (1997), zi1ıin özürlüi yetişkin kadınlara mikrodalga becerilerinin 

öğretiminde hedeflenmeyen bilgi ö~etimi sunmuşlardır. Hedeflenmeyen bilgi 
ı 

güvenlikle ve hazırlanan yiyecekte buluııfm besin değeri ile ilgili olmuştur. Araştırma 

sonuçlarına göre tüm denekierin hedeflehmeyen bilgiyi yüksek oranda kazandıklarını 
. ı d" 1 

göstermış er ır. 1 

ı 

Parrot ve diğerleri (2000), orta ve ileri !.derecede zihin özürlü öğrencilere zincirleme 
ı 

becerilerinin öğretiminde eş zamanlı il!>ucuyla öğretimin etkiliğini incelemişlerdir. 
ı 

Çalışma sırasında öğrencilerin öğretim pturumlan sırasında sunulan hedeflenmeyen 
ı -

bilgileri kazanıp kazanamadıklannı belirlemeye çalışmışlardır. Oğretim öncesinde 

uygulamacı, her öğrencinin hedeflenme~en bilgi tepkilerine ilişkin veri toplamıştır. 
Daha sonra iki kez veri toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre tüm hedeflenmeyen 

ı 
bilginin bir kısmını edindiklerini göstermektedir. 

1 

Gast ve diğerleri, küçük bir grup öğrentiye sabit bekleme süreli öğretim yöntemini 

kullanarak bazı kelimeleri öğretmeye Jaıışınışlardır. Hedefleomeyen bilgiler (örn., 
ı 

öğretmenin hedef kelimeyi hecelemesi) ve bu bilgiler bazı hedef kelimler için belirli 
ı 

katılım işaretleri olarak sunulmuştur. Sonuçlar öğrencileıin hedeflenen kelimeleri 



ı 

1 
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öğrenmelerinin yamsıra öğretim sıraJında öğrencilerden istenınediği halde bazı 
ı 
ı 

kelimeleri de hecelemeyi de öğrendiklerini göstermiştir. 

1 

Tekin (2002), zihin özürlü 

öğretilmesinde eş zamanlı 

dört öğrenbiye toplumsal yaşamda kullanılan işaretierin 
1 

ipucu yönteminin etkililiğini incelemiş ve öğrencilere 
ı 

hedeflenmeyen bilgi (toplumsal işaretl~rin açıklanması ) öğretimi sunmuşlardır. 

Araştırma sonuçlanna göre öğrencilek toplumsal yaşamda kullanılan işaretleri 
öğrenmelerinin yanısıra öğrencilerin 1

1 

toplumsal yaşamda kullamlan kelimelerin 

işaretlerini de kazanmışlarıdır. 
1 



! 
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YÖNTEM 
ı 

ı 
Bu bölümde, araştınnaya katılan denelqere, öğretim materyaline, araştınna modeline, 

bağımlı ve bağımsız değişkene, uygul~a sürecine, veri toplama ve veri analizi 

süreçlerine yer verilmiştir. 

3.1. Denekler 

ı 

Bu çalışmaya katılan denekler Umut 1 ve Umut Yolu Zihinsel Özürlüler Özel 
ı 

Rehabilitasyon Merkezi' nde grup eğitfini alan ve gelişimsel gerifiği olan öğrenciler 
- ı 

arasından seçilmiştir. Oğrenciler seçilirJcen öğretilecek beceriye ilişkin öğrencilerde 

bulunması gereken ön koşul davranıştani taşıması koşulu aranmıştır. Denek seçimi için 

görsel ve işitsel uyaranlara en az b~ş dakika süre ile dikkatini yöneltebilmesi, 
ı 

yönergeleri takip edebilmesi, öğretınenle göz teması kurabilmesi, ipucunu bekleme 

becerisine ve üç resim arasından seçiJ yapabilmesi önkoşul becerilerine sahip olup 
ı 

olmadıklan gözönünde bulundurulmuştuf. Bu öğrenciler çalışmaya başlamadan önce 

çocukların ailelerine, sınıf öğretmenine lve okul yönetimine araştırma hakkında bilgi 
ı 

sunulmuş ve öğrencilerin uygulamaya Katılımlan konusunda anneler ile bir sözleşme 
ı 

imzalanmıştır (Ek ı). ı 

3.1.1. Denekierin ÖzeDikleri 

Denekler Umut ve Umut Yolu Zihins~ Özürlüler Özel Rehabilit~syon Merkezi'nde 

okuma-yazmaya hazırlık sınıfinda gıip eğitimi almaktadırlar. Oğrenciler okuma

yazma, matematik, hayat bilgisi, beden\ eğitimi, müzik ve resim iş dersleri ile ilgili 

öğretim gönnektedir. Ayrıca tüm ~eneklere iletişim becerileri kazandırılınaya 
ı 

çalışılmaktadır. Dört deneğİn yanlışsızi öğretim yöntemleriyle ilgili sistematik bir 

öğretim geçmişleri yoktur. ı 

ı 
ı 
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Ahmet, 12 yaşında down sendromJJ bir erkek öğrencidir. Öğrenci, çalışınanın 
i 

yürütüldüğü eğitim merkezine beş yıl~ devam etmektedir. Öğrenci, yaşına uygun 

olarak büyük ve küçük kas becerilerini ~erine getirebilmekte ve özbakım becerilerinde 
i 

bağımsızlık göstermektedir. Eylem 1 bildiren üç sözeüklü yönergeleri yerine 

getirebilmektedir. Okuma-yazma becerilfrinden sadece harfleri tammakta ve bakarak 

yazabilmektedir. Matematik becerilerinde 1 'den 20'ye kadar birer birer sayabilmekte 

1 ve 1 O arasındaki sayılan okuyup yJabilınektedir. Bağımsız olarak kaşık ve çatal 
ı 

kullanabilmektedir. Evde mutfakta masal silme, eşyaları toplama ile ilgili sorumluluklar 

verilmektedir. 

İsmet, I 1 yaşında down sendromJu bir erkek öğrencidir. Öğrenci, çalışmanın 

yürütüldüğü eğitim merkezine dört yılelir devam etmektedir. Öğrenci, yaşına uygun 
ı 

olarak büyük ve küçük kas becerilerini yerine getirebilmekte ve özbakım becerilerinde 
ı 

bağımsızlık göstermektedir. Eylem pildiren üç sözeüklü yöneegeleri yerine 

getirebilmektedir. Okuma-yazma becerilbrinden sadece harfleri tammakta ve bakarak 

yazabilmektedir. Matematik becerilerinde: l'den 20'ye kadar birer sayabilmekte 1 ve 10 

arasındaki sayıları okuyup yazabilmJktedir. Bağımsız olarak kaşık ve çatal 
! 

kullanabilmektedir. Evde mutfakta masa ıl silme, eşyaları toplama ile ilgili sorumluluklar 

verilmektedir. 

Seren, ll yaşında gelişimsel gerilik gösteren bir kız öğrencidir. Öğrenci, çalışınanın 

yürütüldüğü eğitim merkezine üç yılJ devam etmektedir. Öğrenci, yaşına uygun 
ı 

olarak büyük ve küçük kas becerilerini yerine getirebilmekte ve özbakım becerilerinde 
ı 

bağımsızlık göstermektedir. Eylem bildiren iki sözeüklü yönergeleri yerine 
ı 

getirebilmektedir. Okuma ve yazma becerilerinde sadece harfleri tammak ta ve bakarak 

yazabilmektedir. Matematik becerilerind~ 1 'den IO'a kadar birer birer sayabilmektedir. 
1. 

Bağımsız olarak kaşık ve çatal kullanabilmektedir. Evde mutfakta masa silme, eşyaları 
ı 

toplama ile ilgili sorumluluklar verilmektedir. 

1 
ı 

ömer, 12 yaşmda gelişimsel gerilik göst~ren bir erkek öğrencidir. Öğrenci, çalışmanın 
ı .. 

yürütüldüğü eğitim merkezine beş yıldır devam etmektedir. Oğrenci, yaşına uygun 

olarak büyük ve küçük kas becerilerini !yerine getirebilmekte ve özbakım becerilerini 
ı 

bağımsızlık göstermektedir. Eylem bildiren üç sözeüklü yönergeleri yerine 
ı 
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1 

getirebilmektedir. Okuma-yazma becerilerinden sadece harfleri tanımakta ve bakarak 
ı 

yazabilmektedir. Matematik becerilerlrtde l'den 50'ye kadar birer birer IO'dan 

başlayarak lOO'e kadar onar onar say~bilmekte ı ve 20 arasındaki sayılar: okuyup 

yazabilmektedir. l 

Ad 

Ahmet 

İsmet 

S eren 

ömer 

ı 

Denekierin demografik özellikleri Çizelge 3. ı 'de gösterilmektedir. 

1 -

Çizelge 3. I. Denekierin Demografik üzellikleri 
ı 

Cinsiyet Yaş 

Erkek 12 

Erkek ll 

Kız Il 

Erkek 12 

1

1

. Kuruma Devam 
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3.1.2. Denekierde Bulunması Gereken Önkoşul Beceriler 
! 

ı 
Çalışmaya katılacak denekierde öncelikleı şu önkoşul · becerilere sahip olup olmadıklan 

ı 

aranmıştır. (a) görsel ve işitsel uyaranlara :en az 5 dakika süre ile dikkatini yöneltebilme, 

(b) kendisine verilen sözel yönergeleri sirasıyla takip edebilme, (c) çalışma süresince 
ı 

oturma ve öğretmenle göz teması kurabilme, (d) üç resim arasından seçim yapabilme, 
ı 

(e) ipucunu bekleme becerisi. Bu ön kbşui olan becerllerin ne anlama geldiğini ve 
ll 

denekierin bu ön koşul becerilere sahip olup, olmadığı aşağıda açıklanmaktadır. 
ı 
ı 
' ı 

(a) Dikkatini En Az 5 Dakika Süre İle lişitsel ve Görsel Bir Etkinliğe Yöne/tebilme 
ı 

Becerisi: Denekierin görsel ve işitsel utyaranların yer aldığı bir öğretim etkinliğinde 

5 dakika süre ile dikkatini yöneltınesi olbk tanımlanmıştır. Denekierin bu ön koşul 
ı . 

ı 
ı 
ı 
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'ı 
beceriye sahip olup olmadıklan incetebek amacıyla öğrencilerin sınıf öğretmeniyle 

ı 

görüşülınüş ve aynca özel eğitim merkezinde uygulamacı tarafindan, bağımsız bir 

çalışma düzenlenmiştir. 
i 
'ı 
ı 

ı 
(b) Kendisine Verilen Sözel Yönerge/eri'1Sırasıy/a Takip Edebilme Becerisi: Öğretim ve 

yoklama oturumlannda deneklerin, uygwamacı tarafindan "göster, söyle, bak, seç" 

kendisine sunulan sözel yönergelere uy~n biçimde tepki göstermesidir. Denekierin bu 

ön koşul beceriye sahip olup olam.a<$dannı incelemek üzere sınıf öğretmenleriyle 

görüşülmüş ve aynca, özel eğitim merkJzinde uygulamacı tarafindan öğrencilerin, sözel 

yönergeleri yerine getirip getirmedikleri Jözlenıniştir. 
ı, 

ı 

(c) Çalışma Süresince Oğretmenle Göt Teması Kurahi/me Becerisi: Denekierin bir 

öğretim etkinliği süresince yöneltilen yöneegeleri izlemek için öğretmene bakmasıdır. 
ı 

Denekierin ön koşul beceriye sahip oltfP olmadıklanm incelemek üzere öğrencilerin 
ı 

öğretmenleriyle görüşülmüş ve aynca ~zel eğitim merkezinde uygulamacı tarafindan 

bireysel bir çalışma düzenlenmiştir. 
ı 
ı 

(d) Üç Resim Arasından Seçim Yapo.hiJlrıe Becerisi: Denekierin adı söylenen resmi üç 
ı 

resim arasından bulup, göstermesidir. 'u amaçla araştırmaya katılan denekierin bu 

beceriye sahip olup olmadıklannı inceleıiek üzere tanıdığı gerçek nesneler ve resimler 
ı 

arasından adı söylenen nesneyi ve resmi ~sterip gösteremediği kontrol edilmiştir. 
1 

ı 
(e) Ipucunu Bekleme Becerisi: Deneklerin, öğretim sırasında hedefuyaran sunulduktan 

sonra, öğretilmesi hedeflenen hedef ~anı tanımıyor ya da emin değilse, belirlenen 

süre sonunda kendisine sunulacak olan i~ucunu bekiemesidir. Denekierin bu ön koşul 
beceriye sahip olup olmadığını incel~mek üzere denekierin grup eğitimi aldığı 
sınıflarda öğretim çalışmasını yürüten 1 sınıf öğretmenleriyle görüşülmüş bekleme 

becerisine sahip olan denekler belirlenmiştir. 

3.2. Ortam 
ll 

Araştırmada yoklanıa, öğretim ve izlem~ oturumlan, Umut ve Umut Yolu Zihinsel 

Özürlüler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezrnde bireysel eğitim odasında, genelierne 

oturumları ise yine aynı kurumun mu~da gerçekleştirilmiştir. Bireysel eğitim 



ı 
ı 
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ı 

odasının düzeni şöyledir: Oda da bir ~asa, üç sandalye ve bir sehpa bulunmaktadır. 
Masanın üzeri kumaş bir örtü ile kaplıdır J 

ı 

ı 
ı . 

Araştınna sırasında bireysel eğitim odasında üç kişi bulunmaktadır. Bunların ikisi 
ı 

uygulamacı ve öğrencidir. Diğeri ise jgözlemcidir. Uygulamacı ve öğrenci masada 
ı 

karşılıklı olarak otunnuşlardır. Gözlem~i ise uygulamacının ve masanın sol köşesinde 

bulunmaktadır. 

Araştınnada kullanılan resimli kartlar iki kutuya yerleştirilmiştir. Kutulardan birinde 

hedef uyaran olarak belirlenenler diğe~ kutuda ise çeldirici olarak kullanılan resimli 

kartlar bulunmaktadır. Ayrıca, araştınna11 sırasında kullanılacak ilgili kayıt formlan masa 

üzerinde uygulamacının yanına yerleştirilrtuştir. 

ı 
ı, 

Genelierne oturumları ise, özel eğitim ~merkezinin mutfağında gerçekleştirilmiştir. Bu 
ı 

oturumlarda mutfaktakullanılan gerçek ~aç-gereçlerden yararlanılmıştır. 
ı 

ı 

ı 
Yoklama ve öğretim oturumları hafta içi ~er gün 10:00- 11:30 ve 13:00- 14:30 saatleri 

arasında iki oturum olmak üzere 1ı bire bir öğretim düzenlemesi biçiminde 
ı 

gerçekleştirilrrüştir. 1 

İzleme oturumlan öğretim oturumlan tamamlandıktan sonra 3 ve I O gün sonra 

gerçekleştirilmiştir. 

3.3. Araç-Gereçler 'ı 

ı 
ı 

Bu çalışmada aşağıda belirtilen öğretim J.aç ve gereçleri kullanılmıştır: 
ı 

ı 

ı 

Çalışmada mutfak araç ve gereçlerini tahıtıcı 60 adet renkli fotoğraf kullanılmıştır. Bu 
! 

araçlar çalışmada öğretilmesine karar ~erilen mutfak araç ve gereçleri belirlendikten 

sonra fotoğraf stüdyosunda özel olarak\ düzenlenmiş bir ortamında araç ve gereçlerin 
ı 

fotoğraflan çekilerek hazırlamnıştır. 

i 

ön eleme, yoklama, öğretim, genelleme, izleme ve hedeflenmeyen davranışların 

öğrenimi oturumlarının gerçekleştirildiği 1 
grup eğitimi odasında bir adet masa, bir adet 
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sehpa, iki adet sandalye bulundurulmuştur. Bunun yam sıra veri toplama sürecinde 

kalem ve kağıt kullanılmıştır. 

Y azı1ı kayıtlan tutmak için ön eleme o~an tek hasarnaklı davranış deneme veri 
ı 

kayıt formu, yoklama, izleme ve geneDeme oturumlan tek hasarnaklı davranış veri kayıt 
ı 

formu, hedeflenmeyen bilgi öğretimi neğerlendinne tablosu, artan bekleme süreli 
' 

öğretim oturumlan tek hasarnaklı davranış deneme veri toplama formu, artan bekleme 
ı 

süreli öğretim uygulama güvenirliği Veliİ toplama formu, yoklama, izleme oturumlan 
! 

uygulama güvenirliği veri toplama formp, genefierne oturumlan uygulama güvenirliği 
i 
ı 

veri toplama formu kullanılmıştır. ı 

Hedeflenmeyen bilgi öğretimi oturun1Ianrun değerlendirilmesi amacıyla yoklama 
ı 

otururnlarında ses kayıt cihazı ve 

değerlendirme tablosu kullanılmıştır. 

~aset; ayrıca hedeflenmeyen bilgi öğretimi 

ll 

3.4 Adı Söylenen Mutfak Araç-Gereçlefmi Seçme ve Hedefteomeyen Mutfak Araç

Gereçlerinin İşievlerini Söyleme Betfrisi Öğretim Materyali 

ı 
ı 

Adı söylenen mutfak araç-gereçlerini seçme ve işlevlerini (hedefleıuneyen) söyleme 
i 

becerisi öğretim materyalinde; öğrenc~ performans düzeyine, ortama ve zamana, 
ı 

program amacına, kullanılacak araçlara, paşlama düzeyi ve yoklama evreleri verilerinin 

nasıl toplanacağına, öğretim sürecine, ı, kullamlacak olan pekiştireç ve pekiştimıe 

tarifelerine, izleme ve genellemenin ndıl yapılacağına hedefleıuneyen mutfak araç-
'ı 

gereçlerinin işlevlerine ilişkin perfornulııslarının belirlenmesine, öğretim sürecinde 
ı 

işievlerin naS11 verileceğine ilişkin bilgilere yer verilmiştir (Ek 6). 
. 1 

3.4.l.Adı Söylenen Mntfak Ara~eri Seçme Becerisi Öğretim 
Materyalinin llıızııianmas'ida Izlenen Süreç 

ı 
Tekin (2000), Wolery ve diğerleri (1912), artan bekleme sOreli öğretimin etkili bir 

öğretim için dokuz hasarnaklı bir öğretinİ planı geliştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir; 

( a) öğrenciye tepki de bulunması için i~ucu olarak verilecek uyaranı belirleme, 
ı 

(b) kontrol edici ipucunu belirleme, (c) Öğrencinin ipucunu bekleme becerisine sahip 
ı 

olup, olmadığım belirleme, (d) sıfir sariiye bekleme süreli deneme oturum sayısını 
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belirleme, (e) ipucunu geciktirme arallğı süresini belirleme, (f) ipucunu geciktirme 
ı 

aralığını arttırma planını belirleme, ~g) öğrencinin tepkilerine ne şekilde yanıt 
i 

verileceğini belirleme, (h) veri kayıt yödtemini belirleme, (ı) uygulama, kayıt tutma ve 
i 

öğrencinin gösterdiği performansa göre gerektiğlııde değişiklikler yapma. 
i 

ı 

Hazırlanan öğretim materyalinde, adı söylenen mutfak araç-gereçlerini seçme becerisi 
ı 

için hazırlanan öğretim materyalinde bu ı dokuz basamak gözönünde bulundurulmuş ve 
! 

bu dokuz basamak ayrıntılı olarak açıklannuştır. 
ı 
ı 

Oğrenciye Tepkide Bulunması İçin ipubı Olarak Verilecek Uyaranı Belirleme; Her 
ı 
' 

öğretim yönteminde olduğu gibi artan bekleme süreli öğretimde de ilk basamak bireyin 
ı 

tepkide bulunması için ipucu olarak yerilecek uyaranı belirlemektir. Bu aşamada 

uygulamacı; beceri yönergesi, çevre d~nlemesi veya doğal olarak oluşan olaylardan 

birini ya da birkaçını kullanarak bireyin fepkide bulunmasını sağlamaktadır ( Tekin ve 

Kırcaali-İftar, 2001). Bu araştırmada\ uygulamacı öğrencinin hedef uyaranlarını 
belirlemek amacıyla ön eleme oturumlaı1ı düzenlenmiştir. ön eleme oturumlarında 60 

ı 

adet mutfak araç-gereçlerinin resmi kullanılmıştır. ön eleme oturumlan sonucunda 
ı 

araştırmaya katılan denekierin doğru tepr vennedikleri mutfak araç-gereçleri ile ilgili 

resimli kartları belirlenmiştir. Belirlenen l her mutfak araç-gereci için " kaşığı göster, 

tabağı göster." gibi beceri yönergeleri kulJanılmıştır. 

ı 
Kontrol Edici İpucunun Belirlenmesi: Kbntrol edici ipucu olarak sözel ipucu ve model 

ı 

ipucu belirlenmiştir ve bu ipuçları birlikte kullanılmıştır. Sözel ipucunda öğretilmesi 
ı 

hedeflenen hedef uyaranlara uygun olarak öğrenciye öğretilmesi hedeflenen hedef 

uyaran söylenmiş (örn.," Bak bu bir çat~", "Bak okiava burada" vb.) ve model ipucu 

kullanılarak öğretilmesi hedeflenen 

gösterilmiştir. 

ı 
hedtrf uyaran uygulamacı tarafından öğrencilere 

1. 

Oğrencinin ipucunu Bekleme Becerisine Sahip Olup, Olmadığuıı Belirleme: 
i 

Öğrencilerin, grup eğitimi aldığı suıifıarda öğretim çalışmalarını yürüten sınıf 

öğretmenleriyle görüşülerek ve uygula!macının gözlemleri sonucunda öğrencilerin 
ı 

ipucunu bekleme becerisine sahip oldu~ belirlenmiştir. 
ı 



'ı 
ı 

41 

Sıfır Saniye Bekleme Süreli Oturum SfıJ'ısını Belirleme: Sıfir saniye bekleme süreli 

öğretim oturumianna %100 ölçü~ karşılanıncaya değin devam edilmesi 

kararlaştınlmıştır. 

Ipucunu Geciktirme Aralığı Süresini B~lirleme: Beceri yönergesi "Kaşığı göster vb." 

ve kontrol edici ipucu "sözel ipucu ve ıl model ipucu" arasında O' den başlayarak birer 

saniyelik birimlerle artan" O sn., 1 sn., 2 1 sn., 3 sn., 4 sn., 5 sn. "kadar sürecek ipucunu 

geciktirme aralığı kararlaştmlnuştır. 

! 

Ipucunu Geciktirme Aralığı Arttırma P/anmı Belirleme: Araştınnada I' er saniyelik 
' 

denemelerden sonra 2 saniyelik denemelere, 2 saniyelik denernelerden 3 saniyelik 
ı 

denemelere, 3 saniyelik denemelerd~ 4 saniyelik denemelere, 4 saniyelik 
ı 

denemelerden 5 saniyelik denemelere geçişi için birer oturumluk öğretim 

denemelerinden sonra geçilmesine karar yerilmiştir. Adı söylenen mutfak araç-gereçleri 
ı 

seçme becerisinin öğretiminde her oturumda bekleme süresi birer saniye arttınlarak 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Öğrenci Tepkilerine Ne Şekilde Yanıt Ve}i/eceğini Belirleme: Öğrencilerin kontrol edici 
ı 

ipucundan önce ve kontrol edici ipucundan sonra doğru tepkilerinin uygulamacı 

tarafindan sürekli pekiştinne ve d~şken oranlı pekiştinne (DO PT 3) kullanılarak 

pekiştirilmesine karar verilmiştir. Kontrol edici ipucundan önce öğrencinin yanlış 
ı 

tepkide bulunması durumunda ipucunuı beklernesi gerektiği söylenerek yönergenin 
ı 

tekrar edilmesi, kontrol edici ipucundan 8onra öğrencinin yanlış göstermesi durumunda 
ı 

ise öğrenciye hata düzeltme sürecine (örn.," O bir k.aşık değil bak kaşık burada" vb.) 
ı 

gidilmiş, hiçbir tepkide bulunmama davranışında ise öğrenci tepkilerinin görmezden 

gelinerek kontrol edici ipucunun (sözel ipucu+model ipucu) verilmesi kararlaştmlmıştır. 

ı 
Veri Kayıt Yönteminin Belirlenmesi: Araştırmada ön eleme, yoklama, öğretim, izleme 

ı 

ve genelierne evreleri verilerinin toplanması için ön eleme, yoklama, izleme ve 
ı 

genelierne oturumlan tek·basamaklı davranış deneme veri kayıt fonnu, artan bekleme 
ı 

süreli öğretim oturumlan tek-hasamaklı davranış veri kayıt fonnu, uygulama güvenirliği 

veri toplama fonnu hazırlanmıştır . Ayrıca hede.tıenmeyen davranışiann kazanımı hedef 

davranışların kazanımı değerlendirme tablosu fonnu düzenlenmiştir (Ek 7,8,9,10,1 1). 
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Uygulama, Kayıt Tutma ve Oğrencinin, Gösterdiği Performansa Göre Gerektiğinde 
ı 

Değişiklikler Yapma: Uygulamacı tarafipdan, uygulama gerçekleştirilirken, öğrencinin 

gösterdiği perforınansın kaydedilmesi! ve gösterdiği tepkilerindeki farklıbklar 

gözönünde bulundurularak öğretim · 1

1 

sürecinde, denekierin yaptıklan hataların 

özelliklerine göre gerekli değişikliklelin yapılmasına karar verilmiştir. Öğretim 

programında, örneğin; ipucunu tekrar ı sunmak, ipucunu değiştirmek, pekiştireçleri 
ı 

değiştirme, öğrencilerin tepkilerine uygtin olarak ipucunu geciktirme aralığı arttırma 
ı 

planım değiştirme gibi değişikliklerin yapıimasına karar verilmiştir. 

Ayrıca bunlara ek olarak, uygulama sürecinde kullamlmak üzere öğrencinin dosyası 
' 

incelenerek ve uygulamacının gözlemleriı sonucunda kullamlacak olan pekiştireçler ve 
ı 

pekiştirme tarifeteri belirlenmiştir. Sosyal pekiştireçlerden " aferin ", " çok güzel ", 
! 

" evet o bir bardak " gibi pekiştireçlerin etkili olduğu saptanmıştır. Uygulama süreci 

esnasınd~ yoklama ve öğretim otururnlmnda öğrencilerin doğru tepkileri sonrasında 

sürekli pekiştirıne, izleme ve geneDeme oturumlarında öğrencilerin doğru tepkilerinden 

sonra değişken oranlı pekiştirme tarifesi (DOPT 3) uygulanmıştır. Hedeflenmeyen bilgi 

öğretimine ilişkin olarak öğretim o~an sırasında öğrencilerin doğru tepkilerinden 

sonra öğrenciye öğretimsel geribildirim sunulmuş yani öğretilmesi hedeflenen mutfak 

araç-gerecinin işlevi açıklanmıştır (örn.,'' bardak ile su içilir" vb.). 

3.5. Araştırma Modeli 

Zihin özürlü çocuklara üç resim arasınqan sorulan mutfak araç-gereçlerine ait resmi 

seçme becerisinin öğretiminde artan bekleme süreli öğretimin etkililiğinin belirlenmesi 

konulu araştırmada araştırmanın amJçları doğrultusunda tek-denekli araştırma 

modellerinden yoklama evreli davramşlar arası çoklu yoklama modeli kullamlmış ve 

deııeklerle replike edilmiştir. 

3. 5. ı. Tek-Denekli Araştırma Yöntemleri 

Tek-denekli araştırmalarda bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi tek 

bir denek üzerinde araştınlmak.tadır. Araştırmada birden fazla denekolması durumunda, 

bağımsız değişken ile bağımlı değişken ı arasındaki neden-sonuç ilişkisi denekler arası 

karşılaştırma yapılmaksızın her bir denekle ayn ayrı incelenir. Tek denekli araştırma 
ı 
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yönternlerinde çeşitlilik göstermektedir. Bu modellerden birisi de yoklama evreli çoklu 
ı 

yoklama modelidir. Yoldama evreli çoklu yoklama modeli üç farklı durum için 

kullanılır. Bunlar; davranışlararası, ortamlararası ve deneklerarası yoklama evreli çoklu 

yoklamadır( Tekin ve Kırcaali-İftar, 1997). Bu araştımıada davranışlararası yoklama 

evreli çoklu yoklama modeli kullanılmıştıf. 
ı 

ı 

Davranışlar arası çoklu yoklama modeli bağımsız değişkenin bağımlı değişken 

üzerindeki etkisini birden fazla davranış 1 üzerinde incelendiği bir araştınna modelidir. 
ı 

Model ilk olarak zincirleme davranışların. öğretiminde kullanılmıştır daha sonra ise tek 
ı 

hasarnaklı davranışların öğretiminde kullanılmıştır. Bu araştırmada, tek hasarnaklı 

davranışlardan olan mutfak araç ve gereÇlerini tanıtıcı üç resim arasından adı söylenen 

mutfak aracına ait resmi seçme beceris~ öğretiminde artan bekleme süreli öğretimin 

etkililiği dört araç seti üzerinde incelenmiş~. 

3.5.2. Davranışlar Arası Çoklu Yoklama Modeli 
! 

ı 

Davranışlar arası çoklu yoklama modeli, 'yoklama düzeyi evreleri ve uygulama evreleri 
ı 

olmak üzere iki temel bölümden oluşur 've en az üç bağımlı değişkenle replike edilir. 
ı 

ı 

Davranışlar arası çoklu yoklama modelinpe uygulama öncesinde ve uygulama sırasında 
ı 

dikkate alınması gereken bazı özel qurumlar bulunmaktadır (Tekin, 2000); Bu 

maddeler, (a) davranışlar arası çoklu yoklama modeli ile uygulama başiatılmadan önce 

araştırma sorulaniamaçları netleştirilmelidir, (b) en az üç davranışta uygulama 

yapılabilecek denekler seçilmelidir, (c) ~ağırnlı değişken belirlenmelidir, (d) bağımlı 
ı 

değişken de istendik değişikliği yaratması ı beklenen bağımsız değişkende açık bir şekilde 
ı 

tanırnlannıalıdır, (e) yoklama denemeli Çoklu yoklama modelinin mi yoksa yoklama 

evreli çoklu yoklama modelinin mi kullaıplacağına karar verilmelidir. 

Davranışlar arası çoklu yoklama model~de yoklama evresi yoklama denemeli (zaman 

zaman başlama düzeyi verisi toplanarak) ya da yoklama evreli, her davranışta 
ı 

uygulamaya geçilmeden önce ve ölçüt karşılandıktan sonra tüm davranışlar için 

yoklama verisi toplanarak iki biçimde : düzenlenir. Y okiama evrelerinde en az üç 
ı 

davranış eş zamanlı ve aralıklarla gözlenir ve ölçülür. Her bir davranışa ilişkin 
ı 

halihazırdaki perfonnans değerlendirilir. Kararlı veri elde edildikten sonra uygulamaya 
! 

geçilmeden önce bağımlı değişkenin llerlde · göstereceği performansa ilişkin kestirimde 
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bulunulur. Yoldama evresindeki kararlılık veri noktalannın düzeyinde mınımum 

değişkenlik ile tanımlanır. Kararlılık el4e edildikten sonra uygulamacı iki davranışta 

zaman zaman yoklama verisi toplamaya devam ederken (yoklama denemeli) birinci 

davranışta uygulamaya başlanır (Tekin, 2qoo). 

Davranışlar arası çoklu yoklama modelinde uygulama evresinde birinci davranışta ölçüt 
ı 

karşılanıncaya değin uygulamaya devam , edilir. Uygulama evresinde bağımlı değişkenin 

sıklık, süre, yoğunluk, düzey ya da oranında görülen artma ya da azalma türundeki 
' 

değişikiilere dikkat edilerek bu evre yoklama evresi ile karşılaştınlır. Bu karşılaştırma 

bağımsız değişkenin etkililiğine ilişkin ' bağlantısal bir kestirimde bulunma olasılığı 
sağlar (Tekin, 2000). 

Davranışlar arası çoklu yoklama modellerinde başlama düzeyi/uygulama evresi sırası 
' 

ard-zamanlılık ilkesine göre uygulanarak deneysel kontrol sağlanır. örneğin, tüm 

davranışlarda eş zamanlı olarak yok:Jama evresi toptanır ve birinci davranışta 

uygulamaya geçilir. Bu sıra, yoklama ve',uygulama evresi sırası, ardzamanlı olarak yani 

önce birinci davramşta, ardından ikinci davranışta ve son olarak üçüncü davranışta 

yinelenir (Tekin, 2000). 

Davranışlar arası çoklu yoklama modelinde, birinci davranışın performansındaki 
' 

değişiklik sadece bağımsız değişken uygulandığında gerçekleşir ve bağımsız değişkenin 

uygulanmadığı davranışlarda önemli bir değişiklik olmazsa ve bu etki ard-zamanlı 
' 

olarak geride kalan davranışlarda yinelerse deneysel kontrol kurulmuş olur. 
! 

Araştırmacının bağımlı değişkende gerçekleşen değişikliğin bağımsız değişkenden 

kaynaklandığı görüşüne olan inancı; !ı (a) Birinci davranışta bağımsız değişken 
uygulandığında değişiklik olması, (b) g~ride kalan iki davranışın yoklama verilerinde 

ı 

değişikliğin ya hiç olmaması ya da önemli bir düzeyde olmaması, (c) birinci davranışta 

elde edilen etkinin diğer davranışlarda da ~elenmesi ile artar (Tekin, 2000). 

ı 

Bu araştırmaların iç geçerliliğini etkilemesini düşünülen olası etmenler ve bu etmenleri 

kontrol alması amacıyla uygulamacmmı uygulama sırasında dikkat ettiği hususlar 

şunlardır; (a) dış etmenler, (b) olgunlaŞma, (c) ölçme, (d) uygulama güvenirliği, (e) 
ı 

denek yitimi ve (f) deneysel etki (Tekin, 2000). 
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Dış Etmenler : Araştırma süresince deneğin çevresindeki kişilerin araştırmadaki bağımlı 

değişkeni etkileme durumudur. Uygulahıacı bu etmeni kontrol etmek amacıyla 
1 

uygulamaya başlamadan önce denekierin aileleri ve öğretmeni ile bir görüşme 
ı 

yapmıştır. Bu görüşmede ailelerden çocukları ile ·mutfak araç ve gereçlerinin isimlerinin 
' 

öğretimi ile ilgili hiçbir öğretim yapmamatait istenmiştir. 
ı 

Olgunlaşma : Araştmna süresinin ~asma bağlı olarak deneğin fiziksel gelişme 

göstermesi, duruma alışması, yorgunluk 
1ıgöstermesi gibi nedenlerden dolayı bağımlı 

değişkeniD etkilemnesidir (Tekin, 2000). Uygulamacı olgunlaşma etkisini azaltmak için 
ı 

araştırınayı kısa sürede tamamlamaya çalışılmıştır. 

O/çme : Ölçme karşımıza iki biçimde , tehdit olarak çıkabilmektedir. (a) Bağımlı 
ı 

değişkene ilişkin veri toplama yöntemlerinin değişikliğe uğraması, (b) Gözlemci 

ya da uygulamacıların zamanla çeşitlt nedenlerle bağımlı değişken tanımından 

uzaklaşmaları {Tekin ve Kırcaali-İftar~ 2001). Uygulamacı ölçme etmeninden 

kaynaklanabilecek olası tehditleri kontr<?l altına alabilmek için yoklama, öğretim, 

izleme ve genefierne oturumlarının en az %20' sinde gözlemciler arası güvenirlik ve 

uygulama güvenirliği verisi toplanmıştır. 

ı 

Uygulama Güvenirliği: Araştırmanın planlandığı gibi gerçekleştirilmesidir. Uygulamacı 

mutfak araç ve gereçlerinin öğretimini yalnızca artan bekleme süreli öğretiminden 
' 

kaynaklanıyor olmasını sağlamak amacıyla uygulama güvenirliği analizi yaparak bu 

etmeni kontrol altına almıştır. 

ı 

Denek Yitimi: Denek yitimi, araştırma 1 sırasında çeşitli nedenlerden dolayı denek 
ı 

kaybımn ortaya çıkmasıdır (Tekin ve ~caali-İftar, 2001). Araştırmanın geçerliliğini 

yükseltrnek ve yitimini kontrol altına alm~ için dört denekle çalışılmıştır. 

Deneysel Etki: Deneysel etki, araştınria sonuçlarının, bağımsız değişkenden çok 

denekierin herhangi bir uygulamaya, sır~ dışı bir duruma maruz kalıyor olmalarıyla 

ortaya çıkmasıdır {Tekin ve Kırcaali-İftar, 2001). Deneysel etkiyi kontrol altına 

alabilmek için deneğin araştırmaya, ortama ve uygulamacıya alışmasını sağlamak 

amacıyla alıştırrna oturumlan düzenlenmişıfr. 
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3.6. Bağımlı ve Bağımsız Değişken 

3.6.1. Bağımlı Değişken 

Bu araştırmanın bağımlı değişkeni, deneklrrin mutfakta kullanılan araç-gereçleri tanıtıcı 

üç resim arasından adı söylenen araç-gereci işaret ederek seçme becerisi olarak 

tanımlannnştır. Araştınnada denekierin seçim yapabilme beceris~ resmi işaret ederek 

pannağı ile veya elini resim üzerine koyara~ göstermesi biçiminde tanımlanmıştır. 

Bağımlı değişkeniD belirlenmesi amacıyla mutfak araç gereçleri, hayvan isimleri, 

yiyecek isimleri ve taşıt isimleri gibi değişik kategorilerden oluşan nesne ismi listeleri 

hazırlanıınş ve annelere bu kategorilerden hangilerinin çocuklara öğretilmesi gerektiği 

sorulmuştur. Annelerden üç kategori belirlemelerinin istenme nedeni, tüm anneterin 

belirlediği kategoriler arasından ortak bir kategori seçme amacıdır. Mutfakta kullanılan 
ı 

araç-gereç isimlerinin anneler tarafından seçilmesi nedeniyle, bağımlı değişken olarak 

mutfakta kullanılan araç-gereç isimlerini öğrenme olarak belirlenmiştir. 

Pek çok mutfak araç-gereci olduğu için, qeneklerin bilmedikleri mutfak araç-gereçlerini 

belirlemek amacıyla ön eleme oturumları düzenlenmiştir. Bu değerlendirme sonucunda, 

her deneğin % 33 ve daha düşük düzeyde doğru tepki verdiği mutfak araç-gereçleri 

belirlenmiştir. Her hedef davranışm belirlenmesinde aşağıda belirtilen ölçütlere dikkat 

edilmiştir; (1) denekierin öneleme oturumlarında en az doğru tepki gösterdiği mutfak 
ı 

araç-gereçlerinin hedef davranış olarak s~ilmesine öncelik verilmiştir; (2) denekierin 

en az doğru tepki verdiği mutfak ara~gereç sayısı onikiden fazla ise annelerden 
ı 

çocuklarının bilmedikleri mutfak araç-gereçlerini ne kadar sıklıkla kullandıklarım 
ı • 

belirtmeleri istenmiş, günlük yaşamda daha sıklıkla kullamlan mutfak araç-gereçleri 
ı 

hedef davranış olarak belirlenmiştir; (3) sosyal geçerliliği sağlamak amacıyla anneterin 

onayı alınmıştır. 

3.6.2. Bağımsız Değişken 

Bu araştırmanın bağımsız değişke~ adı söylenen mutfak araç-gereçleri seçme 
i 

becerilerinin öğretiminde kullanılan artan bekleme süreli öğretim yöntemidir. Bu 
ı 

yöntem, araştırma boyunca, kullamlan tek öğretim yöntemidir. Artan bekleme süreli 
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öğretİrnde kontrol edici uyaran, hedef uyaranın arkasından ve belli aralıklarla (O sn., 1 

sn., 2 sn. vb.) sunulur ve öğrenci kontrol edici ipucunu model almaktadır (Tekin, 2000). 

3.7. Uygulama Süreci 

Araştırmanın uygulama süreci, ön eleme, yoklama, öğretim, genelierne ve izleme 

oturumlarından oluşmaktadır. Tüm oturumlar merkezin bireysel eğitim odasında, hafta 

içi her gün (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma) ıo:OO- ı ı:30 ve 13:00- ı4:30 

saatleri arasında iki oturum olarak gerçekleştirilmiştir. Bu oturumların tümü bire-bir 

öğretim düzenlemesiyle gerçekleştirilmiştir. Denekierin yoklama, öğretim, genelierne 

ve izleme oturumlarında göstermiş olduklan doğru davranışlar sözel olarak (örn, 

"aferin, çok güzel" vb. diyerek) pekiştirilmiştir. Tüm oturumlarda denekierin 

gösterdikleri işbirliği ve çalışmaya katılım davranışlan sürekli pekiştirme tarifesiyle 

sözel olarak (örn, "aferin" diyerek) pekiştirilmiştir. 

Ön eleme oturumlan, öğretimi yapılacak hedef davranışların belirlenmesi için 

düzenlenmiştir. Ön eleme oturumlan, 60 adet mutfak araç ve gerecinden oluşan mutfak 

araç-gereç resimleri ile gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlarda denekierin yanıt aralığı 

içinde gösterdiği doğru ve yanlış tepkiler için hiçbir pekiştirme uygulanmamıştır. 
' 

Yoldama oturumlan, toplu yoklama biçiminde gerçekleştirilmiştir. Y okiama oturumlan 

tüm öğretim setleri eş zamanlı olarak veri toplamak üzere düzenlenmiştir. 

Öğretim oturumlarında artan bekleme süreli öğretim sunularak mutfak araç-gereçlerinin 

öğretimi yapılmıştır. Bu araştırmada öğretimi yapılan hedef davranış tek hasarnaklı bir 
. ı 

davranıştır. Öğretim oturumlan, denekierin O sn., ı sn., 2 sn., 3 sn., 4 sn. ve 5 sn. 

bekleme süresi aralıklannda öğretim : yapıldıktan sonra devam eden öğretim 

oturumlarında %ı 00 ölçütü karşılar düzeyde performans sergilemesine değin 

sürdürülmüştür. Öğretim oturumlarında deneğin doğru tepkileri sürekli pekiştirme 

tarifesiyle sözel olarak pekiştirilmiştir. 

Araştırmanın izleme oturumlan öğretim bittikten 3 ve 10 gün sonra düzenlenmiştir. 

Artan bekleme süreli öğretİrnde genelierne etkisini araştırmak üzere ise araç-gereçler 
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arası genelleme çalışması yapılmıştır. Bu amaçla, öğretim setlerinde yer alan mutfak 

araç-gereçlerinin gerçekleri kullanılmıştır. 

Takip eden bölümde ön eleme, yoklama · ve öğretim, izleme, genelierne ve 

hedeflenmeyen bilgi öğretiminin nasıl ger~kleştirildiği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

3.7.1. Ön Eleme Oturumlan 

Öğrencilerin dağarcığında hangi mutfak araç-gereçlerinin olduğunu belirlemek 
ı 

amacıyla ön eleme oturumları düzenlenmiştir. Bu amaçla 60 adet mutfak araç-gereç 

resminin yer aldığı bir havuz oluşturulmuştur. 60 adet resim kartı otuzlu iki gruba 
ı 

ayrılarak bir gün içinde düzeıılenen her bir oturumda bir grupta bulunan 30 nesneye 

ilişkin hedef uyaran deneklere sunulmuŞtur. Tüm deneklere her gün iki ön eleme 

oturumu düzeıılenmiştir. Birinci oturumda otuz mutfak araç-gerecine ilişicin hedef 

uyaran sunulurken ikinci oturumda da m~tfak araç-gereç havuzunda bulunan diğer 30 

adet hedef uyaran sunulmuştur. 

Ön eleme oturumunda uygulamacı mutfak araç ve gereçlere ait resimleri kullanmıştır. 

Uygulanıacı beceri yönergesi sunacağı ~ııutfak araç-gereçlerine ilişkin resimleri bir 

gruptan alırken, çeldirici olarak kullanacciğı diğer iki resmi ise ilgili oturumda beceri 
i 

yönergesi sunurnu yapılmayan diğer ı resim kartlarını kullanmıştır. Ön eleme 

oturumlarında yanıt aralığı ve denerneler arası süre 5 saniyedir. 

Ön eleme oturumunda aşağıda belirtilen işlem basamaklannın uygulanınasına 

çalışılmıştır ; (a) Mutfak araç-gereçlerini tanıtıcı birinci resim kart grubu (örn., kaşık, 

tava, rende vb.) masa üzerine konulmuş, (b) deneğine dikkati yöneitici ipucu (örn, Seren 

çalışmaya hazır mısın gibi) sunulmuş, (c) deneğin dikkati etkiııliğe yöneltınesi 
ı 

durumunda bu davranışı sözel olarak pekiştirilmiş, (d) deneğe beceri yönergesi 

sunulmuş (örn, Seren bana tavayı göster) ve (e) deneğin 5 sn. içindeki doğru tepki ve 

yaıılış tepkileri öneleme oturumları veri t~plama formuna kaydedilmiştir. Daha sonra 

uygulamacı masa üzerindeki resimleri kaldp-arak bir sonraki beceri yönergesini sunmak 

için diğer üç resmi masa üzerine koymuştur. Bu işlem süreci tüm uyaranlar sunuluncaya 

kadar devam etmiştir. Uygulamacı deneğin beceri yönergesini takiben 5 sn. içinde 

doğru olan mutfak araç-gerecine ait resmi işaret etmesini doğru tepki, adı söylenen 
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resme ait olmayan başka bir ya da birden fazla resmi göstermesi ya da hiçbir tepkide 

bulurunaması yanlış tepki olarak kaydedilmiştir. 

Ön eleme oturumlan sonucunda, her deneğin %66.7 ile %100 arasında yanlış tepki 

gösterdiği mutfak araç-gereçleri içinden oniki mutfak araç-gereci yoldama, öğretim, 
ı 

izleme, genelleme ve hedeflenmeyen davramş öğrenimi oturumu çalışmalarında 
' 

kullanılmak üzere belirlenmiştir. Bu oniki adet mutfak araç-gereci hedef davramş, 

denekierin diğer bilmedikleri mutfak-araç gereçleri çeldinci olarak belirlenmiştir. Hedef 

davramşların belirlenmesinde aşağıda , yer alan hususlara dikkat edilmiştir; 

( a) denekierin adı söylenen mutfak araç-gereçlerinin işlevini söyleme becerisi doğru 

·tepki vermedilderi ya da en az doğru tepki verdilderi mutfak araç-gereçleri hedef 
i 

davramş olarak seçilmiştir; (c) denekierin en az düzeyde doğru tepki verdiği mutfak 

araç-gereç sayısı onikiden fazla ise annel~rden çocuklannın bilmedikleri mutfak araç

gereçlerini ne kadar sıklıkla kullandıklarım belirtmeleri istenmiş, günlük yaşamda daha 

sıklıkla kullanılan mutfak araç-gereçleri hedef davranış olarak belirlenmiştir. 

Çizelge 3.2. Herbir Öğrenci İçin Belirlenen Hedef Davranışlar 

I. Öğretim Seti 
Ocak 
Bardak 
Tencere 

I. ötretim Seti 
Cezve 
Tabak 
Oldava 

L Öğretim Seti 
Tava 
Meyva 
Sıkacağı 
Süt Tenceresi 

L Öğretim Seti 

Kaşık 
Tencere 
Fırın 

Ahmet İçin Belirlenen Hedef Davranışlar 
ll. Öğretim Seti m. Öğretim Seti IV. Öğretim Seti 

Kaşık Fincan Peçetelik 
Fınn Kepçe Saklama Kabı 
Oldava Rende Havan 

İsmet İçin Belirlenen Hedef Davranışlar 
IL Öiretim Seti llL Öğretim Seti IV. Öğretim Seti 

Fırın Çırpıcı Havan 
Ocak Yumurtalık Süt Tenceresi 
Çay Bardağı Rende Süzgeç 

Ömer İçin Belirlenen Hedef Davranışlar 
IL Öğretim Seti m. Öğretim Seti IV. Öğretim Seti 

Kaşık Merdane Peçetelik 
Rende Çatal Saklama Kabı 
Fritöz Cezve Süzgeç 

Seren İçin Belirlenen Hedef Davranışlar 
ll. Öğretim Seti III. Öğretim Seti IV. Öğretim Seti 

Çatal 
Bardak 
Oklava 

Meyva Bıçağı 
Cezve 
Kepçe 

Çırpı cı 
Yumurtalık 

Rende 
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3. 7 .2. Yoklama Oturumlan 

Bu araşbnnada yoklama oturumlan, artan beldeme süreli öğretime başlamadan önce ve 

her mutfak araç-gereç setinde ölçüt karşılandılctan sonra düzenlenmiştir. Yoldama 

oturumlannın ilki başlama düzeyi verisi toplamak üzere gerçekleştirilmiştir. Yoklama 

oturumlan bütün deneklere eş zamanlı olarak bire bir öğretim düzenlemesiyle 

gerçekleştirilmiştir. Yoldama oturuınlan, öğretim çalışmalannda ölçüt karşılandıktan 

hemen sonra gerçekleştirilmiştir. İlk yoldama evresinin tüm oturumlannda, deneklerle 

her bir hedef uyarana ilişkin ikişer kez olmak üzere toplam altı deneme 

gerçekleştirilmiştir. Diğer tüm yoldama oturumlarında bir hedef uyarana ilişkin üçer kez 

olmak üzere toplam dokuz deneme gerçekleştirilmiştir. İlk yoldama oturumlannda 

deneme sayısının farklılık göstemıesi, hedef uyaranlar ikişer deneme ile sunulduğunda 

denekierin rastlantısal olarak %50 doğru seçme şanslan olabileceği gözönünde 

bulundurularak, denekierin rastlantısal olarak doğru seçme şansını en fazla %33 'e 

düşürmek için diğer oturumlarda üçer deneme sunulmasına karar verilmiştir. Y okiama 

oturumlarında öğretim setinde yer alan hedef uyaranlar deneklere farklı sıralarda 

sunulmuştur. Bu sıralama denekierin tahmin ederneyeceği biçimde, kura ile 

belirlenmiştir. Aynı zamanda, yoldama oturumlarının denekler farldı sıralarda 
ı 

alınmıştır. Çalışmada toplam beş yokl~a evresi düzenlenmiştir. Birinci yoklama 

evresine başlama düzeyi evresi de de~ktedir. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci 

yoklama evreleri, üzerinde çalışılan öğretim setlerinde ölçüt karşılandıktan sonra ardışık 

üç oturumda kararlı veri elde edilineeye değin devam ettirilmiştir. 

Uygulamacı, yoklama oturumlannda elde etmiş olduğu verileri aşağıda belirtilen 

amaçlar doğrultusunda kullanmıştır, (a) denekierin başlama düzeyi performansı ile 

öğretim sonrasında gerçekleşen perfomıans düzeyini karşılaştırarak bağımlı-bağımsız 

değişkenler (artan bekleme süreli öğretim ile adı söylenen mutfak araç-gerecini seçme) 

arasındaki bağlantısal ilişkiyi ortaya koymak , (b) öğretim çalışmasına başlanacak denek 

için başlama düzeyi perfomıansını belirlemek , (c) adı söylenen mutfak araç-gereçlerin 

işlevini söyleme becerisine ilişkin perfomıansını belirlemek, (d) öğretim çalışması 

yapılmamış denekierin başlama düzeyi perfomıansında özellikler artış yönünde bir 

eğilimin söz konusu olup, olamarlığını ortaya koymak (Tekin, 2000). 
ı 
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Araşhrmanın yoklama oturumlan aşağıda açıklandığı gibi gerçekleştirilmeye 

çalışılnuşbr~ (a) uygulamacı tarafindan, her yoklama oturumuna başlamadan önce 

beceri yönergesi sunularak üç mutfak araç-gerecine ait üçer adet olmak üzere resim 

grubu ile çeldirici olarak kullanılacak diğer bilinmeyen resimler çalışma odasındaki 

sehpa ya ayrı ayrı yerleştirilmiş ~ (b) iki adet çeldiri ci ve bir adet hedef uyaran mutfak 
ı 

araç gereçlerine ait resim alınarak masaya yerleştirilmiş ; (c) deneğe özel dikkati 

sağlayıcı ipucu (örn., "Seren bana bak, çalışmaya hazır nusın?" vb.) sunulmuş ; (d) 

deneğin dikkatini çalışmaya yöneiterek hazır olduğunu sözel (örn., hazınm) , jest ve 

mimik ile (örn., baş sallama vb.) ifade etmesi, uygulamacı tarafindan sözel olarak (örn., 

aferin) pekiştirilıniş ; (e) beceri yönergesi sunulmuş (örn., Seren bana kaşık: resmini 

göster vb.) ; (t) deneğin 5 sn. içinde yanıt vermesi beklenmiş ; (g) uygun davranış 

sonrası uyaran sunulmuş ; (h) hedef davranışa doğru tepkide bulunduysa, ilgili araç

gerecin işlevinin ( örn., hedeflenmeyen bilgi olarak) ne olduğu sorulmuştur ve (ı) bir 

sonraki denemeye geçilmiştir. 

Uygulamacı deneğin yanıt aralığı içinde doğru resmi göstermesini doğru tepki, yanıt 

aralığı içinde adı sorulan mutfak araç-gerecine ait olmayan bir veya birden fazla resmi 

göstermesini veya yanıt aralığı içinde hiçbir tepkide bulunmaması yanlış tepki olarak 

kabul edilmiştir. Denekierin yoklama oturumları boyunca göstermiş oldukları her doğru 

tepki uygulamacı tarafindan sürekli pekiştirme tarifesi ile sözel olarak (örn., aferin, çok 

güzel vb.) pekiştirilmiştir. Bu araştırmada yalnızca artan bekleme süreli öğretim 

oturumlarında pekiştireç sunulması ile denekierde gerçekleşen öğrenmenin yalnızca 

artan bekleme süreli öğretim uygulamalarından değil, pekiştireç sürecinden de 

kaynaklanıyor olabileceği düşünülebilirdi. Bu durumda da artan bekleme süreli 

öğretimin etkililiğine ilişkin soru işaretleri oluşabilirdi. Bu nedenle, uygulamacı 

öğrenmenin yalnızca artan bekleme süreli öğretimden kaynaklanıyor olmasını sağlamak 

amacıyla hem yoklama oturumlarında, hem de öğretim oturumlarında denekierin doğru 

tepkilerine pekiştireç sunmuştur. 

3. 7 .3. Öğretim Oturumlan 

Öğretim oturumları, merkezin bire~sel çalışma odasında bire bir öğretim 

düzenlemesiyle gerçekleştirilmiştir ve %100 ölçütü esas alınmışhr. Öncelilde birinci 

öğretim setinde yer alan mutfak araç-gereçleri ile çalışnuş ve bu öğretim setinde ölçüt 
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karşılandıktan sonra ikinci öğretim setine geçilmiştir. İkinci öğretim setinde yer alan 

mutfak araç-gereçleri ile çalışılmış ve ölçüt karşılandıktan sonra üçüncü öğretim setine 

geçilmiştir. Üçüncü öğretim setinde yer alan mutfak araç-gereçleri ile çalışılmış ve ölçüt 

karşılandıktan sonra dördüncü öğretim setine geçilmiştir. Her öğretim setinde ölçüt 

karşılandıktan sonra, diğer öğretim setlerine geçilmeden önce her dört öğretim setinde 

de yoklama oturumlan düzenlenmiştir. 

3.7.3.1.Artan Bekleme Süreli Öğretim Oturumları 

Artan bekleme süreli öğretim iki deneme aşamasından oluşmaktadır: (a) sıfir saniye 

bekleme süreli oturumlar, (b) artan beldeme süreli oturumlar {I saniyeden başlayıp 5 

saniyeye kadar 1 saniyelik eşit aralıklarla artan). 

3.7.3.1.1. Sıfır Saniye Bekleme Süreli Öğretim Oturumlan 

Yoldama evrelerinde ard arda en az üç oturum kararlı veri elde edildikten sonra artan 

bekleme süreli öğretimin O saniye bekleme süreli öğretim oturumlan düzenlenmiştir. 

O saniye bekleme süreli öğretim oturumlanna, %100 ölçütü karşılanıncaya değin devam 

edilmiş, ölçüt karşılandıktan sonra 1 saniye eşit aralıklarla artan bekleme süreli öğretim 

oturumiarına geçilmiştir. 

Sıfir saniye bekleme süreli öğretim oturumlan hafta içi her gün (pazartes~ salı, 

çarşamba, perşembe, cuma) 10:00- ll: 30, 13:00- 14:30 saatleri arasında iki oturum 

şeklinde gerçekleştirilmiştir. Öğretim, belirlenen dört öğrenci ile birebir öğretim 
ı 

düzenlemesi ile yapılmış, öğretim oturumlarında öğretim setlerinde yer alan her bir 

hedef uyaran öğrenciye üç kere sorularak toplam dokuz deneme gerçekleştirilmiştir. 

O saniye bekleme süreli öğretim oturumlarında şu süreç izlenmiştir: Uygulamacı 

tarafindan; (a) öğretimi yapılacak öğretim setlerinde mutfak araç-gerecine ilişkin üç 

resim ve çeldirici olarak kullanılacak altı resim (her araç-gereç için ikişer adet olacak 

şekilde) sehpa ya ayn ayn yerleştirilmiş, (b) bir sonraki aşamada, ilk öğretim denemesini 

gerçekleştinnek üzere biri hedef uyaran ikisi çeldirici olacak şekilde masanın üzerine üç 

tane mutfak araç-gereci resmi yerleştirilmiş, (c) dikkatini çalışmaya yöneltmek için, 

ipucu (örnek; Seren bana bak, şimdi seninle mutfak araç-gereçlerini öğrenmeye 
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çalışacağız) sunulmuştur, (d) deneğİn çalışmaya hazır olduğunu sözel veya jest-mimik 

ile (örn., hazırım, başını sallamak) ifade etmesi, sözel pekiştinne ile pekiştirilıniş), 

(e) deneğe beceri yönergesi sunulmuş(örn., "Seren bana bardağı göster" vb.), (f) beceri 

yönergesinin hemen ardından kontrol edici ipucu olan sözelipucu ve model ipucu (örn., 

doğru resmi işaret ederek, "bak ben bardağı gösteriyorum, haydi sende göster" vb.) 

sunulmuş, (g) 5 sn. süre içinde deneğin yanıt vermesi beklenmiş, (h) deneğİn kontrol 

edici ipucunun model alıp doğru tepki göstemıesi sözel olarak (örn., "Merin" vb.) 

pekiştirilmiş, yanlış tepki göstermesi durumunda ise, kontrol edici ipucu tekrar 

sunulmuştur, (ı) deneğin beceri yöneegesine doğru tepki verinceye değin hata 

dozeltmesi sürecine devam edilmiş ve hata düzeltmesi süreci sonunda deneğin sunduğu 

doğru tepkide sözel olarak pekiştirilmiştir, (i) öğrenci hedef davranışa doğru tepkide 

bulunduysa, ilgili araç-gerecin işlevi (hedeflenmeyen bilgi) hakkında geri dönüt 

(örn.; kaşığı çorba içmek için kullanınz gibi) verilmiştir, (j) deneğİn doğru tepkileri 

toplama formuna ( + ), yanlış tepkileri (-) işareti ile kaydedilmiştir. Öğrencinin hiçbir 

tepkide bulunmaması durumunda ise veri toplama formuna yanıt yok (YY) işareti 

konulmuştur, (k) bu süreç her deneme için aynı biçimde tekrar edilmiştir. Öğrenci 

öğretim setinde yer alan mutfak araç-gereç resimlerinin sıfir saniye sunumu 

tamamlandıktan sonra "Çalışmaya katılımı için sana teşekkür ederim" şeklinde 

pekiştirilmiştir. Bu süreç tüm öğretim setleri için ve her dört denekte de benzer biçimde 

uygulanmıştır. 

3. 7.3.1.2. 1 sn., 2 sn., 3 sn., 4 sn. ve S sn. Bekleme Süreli Öğretim 

Oturumları 

O saniye bekleme süreli öğretim oturuınlarına, %ı 00 ölçütü karşılanıncaya değin devam 

edilmiş ve ölçüt karşılandıktan sonra artan bekleme süreli öğretim oturumianna 

geçilmiştir. Artan bekleme süreli öğretim oturumları ı sn., 2 sn., 3 sn., 4 sn. ve 5 sn. 

bekleme süreli öğretim oturumları denemelerinden oluşmuştur. Artan bekleme süreli 

öğretim oturumlarında birer saniyelik eşit aralıklarla arttınlmış ve 5sn. 'ye değin 

sürdürülmüştür. S sn. bekleme süreli öğretim oturumlarında öğrenci ard arda en az üç 

oturum bağımsız olarak %ı 00 doğru tepki gösterineeye kadar devam edilmiştir. 

Öğretim sürecinde her öğretim oturumunda bekleme süresi ı sn. 'lik artışlarla eşit 

aralıklarla arttınlmıştır. 
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Bir saniye ( 2 sn., 3 sn., 4 sn., 5 sn.) bekleme süreli öğretim oturumlannda şu süreç 

izlenmiştir: Uygulamacı tarafindan; (a) öğretimi yapılacak öğretim setlerinde mutfak 

araç-gerecine ilişkin üç resim ve çeldirici olarak kullanılacak üç resim (her hedeflenen 

araç-gereç için ikişer adet olacak şekilde) sehpa ya ayrı ayrı yerleştirilmiş, (b) ilk 

öğretim denemesini gerçekleştirmek üzere biri hedef uyaran; ikisi çeldirici olacak 

şekilde masanın üzerine yanyana üç tane mutfak araç-gereç resmi yerleştirilmiş, (c) 

öğrencinin dikkatini çalışmaya yöneltınesi için , ipucu (örn., "İsmet, şimdi seninle 

mutfak araç-gereçlerini öğrenmeye çalışacağız , Hazır mısınT vb.) sunulmuştur, 

(d) deneğİn çalışmaya hazır olduğunu sözel ya da jest-mimik ile (örn.,hazınm, başını 

saHamak vb.) ifade etmesi, sözel pekiştireç ile pekiştirilmiştir; (e) deneğe beceri 

yönergesi sunulmuş (örn., "İsmet bana cezveyi göster" vb.), (f) beceri yönergesinin 

sunumundan I saniye (uygulamacı içinden IOOI der) sonra (örn. "Bak bu bir cezve" 

vb.) kontrol edici ıpucunu sunmuştur, (g) deneğİn 5 sn. içinde yanıt vermesi 

beklenmiş, (g) öğrenci kontrol edici ipucundan önce veya sonra doğru tepki göstermiş 

ise, sözel olarak {örn., " aferin, güzel " vb.) pekiştirilmiş, veri toplama tablosuna (+) 

işareti konulmuştur, (h) öğrencinin doğru tepki göstermesinden sonra aynca bu 

araştırma hedeflenen uyaranla hedeflenmeyen bilgi olan mutfak araç-gereçlerinin 

işlevi {örn., "Cezve ile kahve pişirilir, bardak ile su içilir'' vb.) sunulmuştur, (ı) deneğİn 

kontrol edici ipucundan önce veya kontrol edici ipucundan sonra yanlış tepki göstermiş 

ise kontrol edici ipucu (örn. "hayır o bir cezve değil o bir tabak" vb.) sunulmuştur. 

Yanlış tepkiler veri toplama formuna (-) işareti ile kaydedilmiştir, (i) öğrencinin 

hiçbir tepkide bulunmaması durumunda ise veri toplama tablosuna (YY) konulmuştur, 

G) bu süreç her deneme için aynı biçimde kaydedilmiştir. 

Öğrenci öğretim setinde yer alan mutfak araç-gereç resimlerinin seçimini I sanıye 

beldeme süreli öğretim oturumu tamamlandıktan sonra çalışmaya katılımı için 

pekiştirilmiştir (örn.," çalışmaya katıldığın, için teşekkür ederim" vb). 

Bu süreç tüm öğretim setleri için ve her dört denekte de benzer biçimde uygulanmıştır. 

Bir saniyelik bekleme süreli öğretim oturumlarından sonra da çalışmaya her oturumda 

bekleme süresini 1 saniye arttırarak 2 sn., 3 sn., 4 sn. ve 5 sn.lik öğretim oturumlan 

benzer biçimde gerçekleştirilmiştir. Ancak artan her öğretim oturumunda kontrol edici 

ipucu arttırılan süre sonunda verilmiştir. Araştırmada, artan bekleme süreli öğretim için 

gerçekleştirilen oturum sayısı, öğretim oturumu süresi, yanlış tepki sayısı ve yüzdesi 
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açısından denekler arasında farklılık gösterip gösteremerliğinin belirlenmesi için; (a) 

ölçüt karşılanıncaya değin gerçekleşen oturum sayısı, (b) ölçüt karşılanıncaya değin 

gerçekleştirilen öğretim oturumlarında bir öğretim oturumunun ortalama süresi ve (c) 

ölçüt karşılaruncaya meydana gelen yanlış tepki sayısı ve yüzdesine ilişkin veri 

toplanmıştır. izleyen bölümde bu veriler yer almaktadır. 

Çizelge 3.3. Artan Bekleme Süreli Öğretim İle Adı Söylenen Mutfak Araç

~reçlerine Ait Resmi Seçme Becerisinin Öğretiminde Denekler Arasmda Oturum 

Sayısı, Oturum Süresi, Yanlış Tepki Sayısı ve Yüzdesi Değişkenleri 

Oğrenci Oğretim Oturum Oturum Yanlış Tepki Sayısı 

Setleri Sayısı Süresi Yüzdesi 

lpucundan Ip ucundan 

Önce Sonra 

Ahmet ı 10 48 dk. 5 o 
2 9 33 dk. 2 o 
3 9 33 dk. 29s. 2 ı 

4 9 36 dk. 3ıs. o o 
Toplam 37 15ı dk. 9 (o/o29) 1(%3) 

(4 dk. 08s.) 

Is m et ı 10 4ı dk. ı 2 

2 9 32dk. ı o 
3 9 29 dk. 35s. o o 
4 9 32 dk. 38s. o o 

Toplam 37 135 dk.. 13s. 2(%ı6) 2(o/ıı6) 

(3 dk. 39s.) 
Om er ı ı o 44dk. 2 3 

2 9 34 dk. 4 o 
3 9 29 dk. 57s. 2 o 
4 9 32 dk. 38s. o ı 

Toplam 37 143 dk. 04s. 8(%26) 4(%13) 
(3 dk. 52s.) 

Se ren ı 10 46dk. 3 6 
2 9 32 dk. ı o 
3 9 35 dk. 03s. o 2 
4 9 34 dk. 23s. ı o 

Toplam 37 ı47 dk. 26s. 5(%16) 8(%26) 
(3 dk. 59s.) 
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Çizelge 3.3 göre adı söylenen mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme becerisinin 

öğretiminde gerçekleşen oturum sayısı her dört öğrencide de hedef davranışların 

öğretiminde gerçekleşen oturum sayısı denekler arasında benzerlik göstermektedir. 

Adı söylenen on iki mutfak araç-gerecine ·ait resmi seçme becerisinin öğretiminde ölçüt 

karşılanıncaya değin gerçekleştirilen oturUm süresi Ahmet'te 151 dk., İsmet'te 135 dk. 

13 sn., Ömer'de 143 dk. 4 sn., Seren'de 147 dk. 26 sn. sürmüştür. Bu sonuçlara göre adı 

söylenen mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme becerisinin öğretiminde ölçüt 

karşılanıncaya değin gerçekleştirilen öğretim oturum süresi bakımından farklılık 

görülmektedir. En az öğretim süresi İsmet'te, en fazla öğretim süresi Ahmet'te 

gerçekleşmiştir. 

Adı söylenen mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme becerisinin öğretiminde ölçüt 

karşılamncaya değin meydana gelen yanlış tepki sayısına bakıldığında Ahmet'te kontrol 

edici ipucundan önceki yanlış tepki sayısı dokuz, kontrol edici ipucundan sonraki yanlış 

tepki sayısı bir, İsmet'te kontrol edici ipucundan önceki yanlış tepki sayısı iki, kontrol 

edici ipucundan sonraki yanlış tepki sayısı iki, Ömer' de kontrol edici ipucundan önceki 

yanlış tepki sayısı sekiz, kontrol edici ,ipucundan sonraki yanlış tepki sayısı dört, 

Seren' de kontrol edici ipucundan önceki yanlış tepki sayısı beş, kontrol edici ipucundan 

sonraki yanlış tepki sayısı sekizdir. Bu sonuçlara göre İsmet'te kontrol edici ipucundan 

önce ve sonra yanlış tepki sayısında bir farklılık yokken, Ahmet, Ömer ve Seren'in 

kontrol edici ipucundan ve sonra yanlış tepki sayısı farklılaşmaktadır. 

3.7.4. Hedefleomeyen Bilgi Öğretimi Süreci 

Bu araştırmada adı söylenen mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme becerisinin 

öğretiminde artan bekleme süreli öğretimin etkililiğinin yanısıra hedeflenmeyen bilgi 

öğretimine yer verilmiştir. Hedeflenmeyen bilgi olarak adı söylenen mutfak araç

gereçlerinin işlevini söyleme becerisidir. Örneğin "bardak resmini gösterme hedef 

uyaran", "bardak su içmek için kullanılır" hedeflenmeyen bilgi dir. Hedeflenmeyen 

bilginin kazanımı öğretim oturumu anlarında gerçekleştirilmiştir. Öğretim oturumlarında 

deneğin her doğru tepkisinin ardından hedef uyaranın işlevi açıklanmıştır. örneğin üç 

resim arasından hedef uyarana tepki olarak öğrenci kaşığı gösterdikten sonra 

hedeflenmeyen bilgi olarak uygulamacı "kaşıkla çorba içeriz" dönütünü vermiştir. Bu 
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süreç tüm öğretim oturumlannda öğrencinin doğru tepkisi sonucunda 

gerçekleştirilmiştir. 

Hedeflenmeyen bilgi öğretimine ilişkin veriler birinci (başlama düzeyi), ikinci, üçüncü, 

dördüncü yoklama otururnlarmda ve izleme oturumunda toplanmıştır. V erlierin 

toplanmasında hedetlenmeyen davranışların kazanımına ilişkin hedetlenmeyen bilgi 

öğretimi değerlendirme tablosu kullanılnuştır (Ek ll). 

3.7.5. İzleme Oturumlan 

İzleme oturumlan son yoklama oturumundan 3 gün ve 1 O gün sonra gösterdiği beceriyi 

yerine getirip getiremediğille bakılmıştır. İzleme oturumlan tıpkı başlama düzeyi ve 

yoklama evresi oturumlan gibi düzenlenmiştir. Ayrıca, öğrenciler devamlı 

izlenmişlerdir. İzleme evresinde pekiştireçler silikleştirilmiştir. Öğrenciler birinci ve 

ikinci izleme oturumunda tüm hedef davranışlara doğru tepkide bulunduğundan 

değişken oranlı pekiştirme tarifesi (DOPT3) kullamlarak sözel pekiştireçlerle 

pekiştirilmiştir. 

3. 7 .6. GeneDeme Oturumlan 

Zaman, ortam ve kullamlan araç-gereçlerde değişiklik yapılmıştır. Genelierne 

oturumlan 13:00- 15:00 saatleri arasında Umut ve Umut Yolu Zihinsel Özürlüler Özel 

Rehabilitasyon Merkezi'nde personel mutfağında gerçek mutfak araç-gereçleri ile 

gerçekleştirilmiştir. Öntest-sontest olarak gerçekleştirilen genelierne oturumlarımn 

öntest oturumu ön eleme evresinin hemen ardından sontest oturumu ise öğretim 

çalışmalannda tüm denekierin ölçütü karşılamasımn hemen ardından düzenlenmiştir. 

Genelleme oturumlan yoklama oturunılannda uygulanan işlem basarnaklarına benzer 

biçimde gerçekleştirilmiştir. Genelierne oturumlannda uygulamacı yanıt aralığı ve 

denemeler arası süreyi 5 sn. olarak kullannuştır. Araştırma sırasında kullanılacak 

personel mutfağında olmayan araç-gereÇler ise getirilmiştir. Hedef uyaranlar öğrenciye 

iki kez sunulmuştur. Öğrencilerin doğru tepkileri sürekli pekiştirme tarifesiyle sözel 

olarak pekiştirilmiştir. 
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3.8. Verilerin Toplanması 

Araştinnada araştıımanın amacına hizmet edecek etkililik verilerine araştırmanın 

güvenirliğine ilişkin olarak gözlemcilerarası güvenirlik ve uygulama güvenirliği 

verilerine gereksinim duyulmuştur. Veri toplama yöntemi olarak da tek hasarnaklı 

davTanış kaydı tekniği (Tekin ve Kırcaali-İftar, 2001) kullanılmıştır. 

3.8.1. Veri Toplamada Kullanılan Fomılar 

Araştımıada veriler araştımıacı tarafindan yoklaına, izleme ve genelierne verileri, bu 

oturumlarda kullanılması için hazırlannuş olan yoklama, izleme ve genelleme 

oturumlan tek hasarnaklı davranış veri kayıt formu, öneleme oturumlan tek hasanıaklı 

davranış deneme veri kayıt formu, öğretim süreci kayıtlan ise artan bekleme süreli 

öğretim oturumlan tek hasarnaklı davranış deneme veri kayıt formu, hedeflenmeyen 

davranışiann öğretimi verileri için ise hedeflenmeyen bilgi öğretimi değerlendirme 

tablosu kullanılarak kaydedilmiştir. Aynca, artan bekleme süreli öğretim uygulama 

güvenirliği veri toplama formu, yoklama, izleme ve genelierne oturumlan veri toplama 

fonnu kullanılarak uygulamacının artan bekleme süreli öğretimi uygulama aşamasında, 

yoklama, izleme ve genelleme oturumlan aşamasında da veri toplanmıştır . 

3.8.1.1. Yoklama, İzleme ve GeneDeme Evreleri Tek Basamaklı Davranış 

Veri Kayıt Formu 

Y oklama, izleme ve geneneme evreleri tek hasanıaklı veri kayıt fonnu çizelge şeklinde 

düzenlenmiştir. Çizelge sıra, hedef uyaranlar, doğru tepki, yanlış tepki ve hata analizi 

olmak üzere toplam beş bölümden oluşmaktadır. Her öğretim seti için yoklama 

oturumlarında 9 deneme, izleme oturumlarında 6 deneme ve genelleme oturumlarında 

ise 3 deneme gerçekleştirilmiştir. Hedef uyaranlar bölümüne öğretilmesi hedeflenen 

mutfak araç-gereçlerinin isimleri yazılmıştır. Öğrencilerin vermiş olduklan tepkilere 

göre doğru tepki ve yanlış tepki bölümlerine gerekli olan işaretlerneler yapılmıştır. 

Çizelgenin alt kısmında öğrencinin vermiş olduğu doğru ve yanlış tepki sayısına göre 

doğru tepki sayısı, doğru tepki yüzdesi, yanlış tepki sayısı, yanlış tepki yüzdesi, tepkide 

bulunmama sayısı ve tepkide bulunmama yüzdesi bölümleri yer almaktadır. 
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Formun üst kısmında çocuğun adı-soyadı, uygulamacının adı-soyadı, öğretim seti, 

başlama zaman, bitiş zamanı, toplam süre ve oturumiann yazılması için bir bölüm yer 

almaktadır. 

Y oklama, izleme ve genelierne evreleri verileri şu şekilde toplanmıştır: Veri toplamaya 

başlamadan önce formun üst kısmında yer alan adı-soyadı, öğretim seti, tarih, başlama 

ve bitiş zamanı, toplam süre ve oturum bölümleri doldurulmuştur. Öğrenciye beceri 

yönergesi sunulduktan sonra öğrencinin öğretilmesi hedeflenen hedef uyaranı gösterip, 

gösteremediği gözlenmiştir. Öğrencinin tepkisi doğru ise artı işreti ( + ), tepkisi yanlış ise 

eksi işreti (-), hiçbir tepkide bulunmaması durumunda ise yanıt yok (YY) işareti 

konulmuştur. 

Uygulama sonrasında her yoklama evresi kayıtları için ayrı ayrı toplam doğru tepki 

sayısı ve toplam doğru tepki yüzdes~ toplam yanlış tepki sayısı ve toplam yanlış tepki 

yüzdesi, toplam tepkide bulunmama sayısı ve toplam tepkide bulunmama yüzdesi 

hesaplanmıştır (Ek 7). 

3.8.1.2. Ön Eleme Oturumlan Tek Dasarnaklı Davranış Deneme Veri 

KayıtFormu 

Ön eleme oturumları veri toplama formu çizelge şeklinde düzenlenmiştir. Çizelge 

hedefuyaran, I. Otunım, IT. Oturum ve m. Oturum olmak üzere toplam dört bölümden 

oluşmuştur. Bu bölümlerin üst kısmında oturumların hangi tarihlerde yapıldığının 

belirtilmesi için tarih bölümü yer almıştır. Ayrıca oturumlar (I.Oturum, ll. Oturum, m. 
Oturum) bölümlerinin alt kısmında öğrencilerin doğru ve yanlış tepkilerinin 

işaretlenmesi için doğru (D) ve yanlış (Y) bölümleri yazılmış ve çizelgede toplam 

bölümü ile de her hedef uyaran için öğrencinin her mutfak araç-gereci için kaç defa 

doğru veya yanlış tepki verdiği yazılmıştır(Ek 6). 

3.8.1.3. Artan Bekleme Süreli Öğretim Oturumlan Tek Basamaklı 

Davranış Deneme Kaydı Ve .. i Toplama Foı-mu 

Artan bekleme süreli veri toplama formu çizelge şeklinde düzenlenmiştir. Çizelge 

deneme, hedef uyaranlar, bekleme süresi, ipucu öncesi, ipucu sonrası bölümlerinden 
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oluşmaktadır. Deneme bölümü öğretim oturumlarında 9 deneme gerçekleştirildiğinden 

1 'den 9'a kadar numaralandınlnuştır. Hedef uyaranlar bölümüne öğretilmesi hedeflenen 

mutfak araç-gereç isimleri yazılmıştır. Bekleme süresi bölümüne öğretim oturumunun 

hangi bekleme süresi aralığında gerçekleştirildiği yazılmıştır. İpucu öncesi ve ipucu 

sonrası bölümleri ise öğrencinin vermiş olduğu doğru ve yanlış tepkiye göre "doğru, ve 

"yanlış, bölümlerinden oluşmuştur. Formun üst kısmında çocuğun adı-soyadı, 

uygulamacının adı-soyadı, oturum, öğretim seti, başlama ve bitiş zamanı, tarih ve hedef 

davranış bölümleri yer almaktadır(Ek 8). 

3.8. 1.4. Artan Bekleme Süreli Öğretim Uygulama Güvenirliği Veri Toplama 

Formu 

Artan bekleme süreli öğretim uygulama güvenirliği veri toplama formu çizelge şekline 

düzenlenmiştir. Çizelge sıra, hedef uyaranlar, araç-gereci kontrol etme, dikkati sağlayıcı 

ipucunu sunma, beceri yönergesini sunma, kontrol edici ipucunu sunma, yanıt aralığını 

bekleme, uygun tepkide bulunma ve denemeler arası süreyi bekleme olmak üzere 

toplam dokuz bölümden oluşmaktadır. Formun üst kısmında çocuğun adı-soyadı, 

öğretim seti, oturum, gözlemcinin adı-soyadı, toplam süre ve tarih bölümlerinden 

oluşmaktadır. Çizelgenin alt tarafinda toplam doğru tepki, yanlış tepki ve yüzdelerinin 

kaydedildiği bir bölüm yer almaktadır(Ek 12). 

3.8.1.5. Yoklama ve İzleme Oturumları Uygulama Güvenirliği Veri Toplama 

Formu 

Y okiama ve izleme oturumları uygulama güvenirliği veri toplama formu çizelge 

şeklinde düzenlenmiştir. Çizelge sıra, hedef uyaranlar, araç-gereci kontrol eder, dikkati 

sağlayıcı ipucunu sunma, beceri yönergesini sunma, yanıt aralığını bekleme, uygun 

tepkide bulunma ve denemeler arası süreyi bekleme olmak üzere toplam sekiz 

bölümden oluşmaktadır. Formun üst tarafinda çocuğun adı-soyadı, öğretim seti, oturum, 

gözlemcinin adı-soyadı, toplam süre ve tarih bölümlerinden oluşmaktadır. Çizelgenin 

alt tarafinda toplam doğru tepki ve yanlış tepki ve yüzdelerinin kaydedildiği bir bölüm 

yer almaktadır(Ek 1 0). 

·~1f.ı.:~·ı'!:.>~.ı.'J t:~,. ·~"<_:;, ... , .. ,, .• i·',( 

aııe:d;:ıı;!: Xllti~J:,~,,>~ 



61 

3.8.1.6. Hedefleomeyen Bilgi Öğretimi Değerlendinne Tablosu 

Hedeflenmeyen bilgi öğretimi değerlendirme tablosu çizelge şeklinde düzenlenmiştir. 

Çizelge öğretim seti, hedef uyaran, hedef soru, hedef yanıt ve öğrenci yanıtı olmak 

üzere beş bölümden oluşmaktadır. Öğretim kısmına hangi öğretim seti ile çalışıldığı 

yazılmıştır. Hedef uyaran kısmına öğrenciye öğretilmesi hedeflenen mutfak araç

gerecinin ismi yazılmıştır. Hedef soru bölümüne öğretilmesi hedeflenen mutfak araç

gerecillin işlevinin ne olduğu (örn., "Cezve ile ne yaparız?" gibi) sorulmuştur. Hedef 

yanıt bölümüne öğretilmesi hedeflenen mutfak araç-gerecillin işlevinin ne olduğu (örn., 

cezve ile kahve pişiririz gibi) yazılmıştır. Öğrenci yanıtı bölümüne ise öğrencinin 

venniş olduğu tepki yazılmıştır (Ek 9). 

3.8.2. Etkililik Verilerinin Toplanması 

Araştırmanın hedef davranışı sayılabilir bir akademik davramş olma özelliği 

göstermektedir. Bu nedenle, bu çalışmada " Tek-Hasamaklı Davranış Deneme Kaydı" 

kullanılmıştır ( Tekin, 2000; Tekin ve Kırcaali-İftar, 2001). Tek- hasamaldı davranış 

deneme kaydında, deneğin belirli bir hedef uyarana (ayırdedici uyarana) karşı sunduğu 

tepki kaydedilmektedir. Bu tekniğin kullamlmasıyla denekierin yalnızca beceri 

yönergesine sunmuş olduklan doğru ve yanlış tepkilerin kaç kere meydana geldiği, bu 

tepkilerin yüzdelerine ilişkin bilgi elde edilmektedir. Bu veri toplama tekniğinin 

aşamalan şöyle gerçekleşmektedir: (a) hedef davranış belirlenir, (b) gözlem süresi 

planlarur, (c) gözlem süresinde kaç denemenin gerçekleştirileceği belirlenir , 

(d) denemenin sunuş biçimi ve denemeler arası süre belirlenir, (e) ayırdedici uyaran 

sunulur ve deneğİn tepkisi belirlenir, (f) deneğİn tepkisine uygun olarak davranış 

sonrası uyaranlar sunulur, (g) gözlem süresi sonunda doğru ve yanlış tepki sayısı 

belirlenir ve grafiğe işlenir, (h) iç geçerliliği etkileyen etmenlerden ölçme etkisini 

kontrol etmek üzere aynı veri toplama yöntemi planlanan oturumların tümünde benzer 

biçimde yürütülür (Tekin ve Kırcaali-İftar, 2001). 

Bu araştımıanın veri toplama süreci aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilmiştir: 

(a) Araştırmanın hedef davranışı ''üç resim arasından adı söylenen mutfak araç-gerecine 

ait resmi seçme becerisi" olarak belirlenmiştir. (b) Gözlem süresi, yoklama 

oturumlarında ve izleme oturumlarında 15 dk, genelleme, öğretim ve hedeflennıeyen 
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belirlenmiştir. (d) Belirlenen oturumiann kayıtlan araştırmacı ve gözlemci tarafindan, 

birbirinden bağımsız olarak izlenmesi sağlanarak, hazırlanan ven formlan 

doldurulmuştur. 

3.8.3.1. Gözlemciler Arası Güvenirlik 

Gözlemciler arası güvenirlik, hedef davramşın gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin 

bağımsız iki gözlemcinin eş zamanlı olarak yapmış olduğu değerlendirmelerin 

karşılaştırılmasıdır (Tekin, 2000). Bu araştırmanın verileri tek-hasamaklı davranış 

deneme kaydı ile tutulduğundan dolayı gözlemciler arası güvenirlik katsayısı 

hesaplaması "Görüş birliği 1 (Görüş aynlığı + Görüş birliği) x ı 00' formülü kullanılarak 

hesaplanmaktadır. Gözlemciler arası güvenirlik katsayısı %80 - %90 arasında 

olduğunda kabul edilebilir, % 90 ve üstünde olduğunda ideal güvenirlik katsayısı olarak 

kabul edilmektedir (Kırcaali-İftar ve Tekin, 1997). 

Araştırmada adı söylenen mutfak araç-gereçlerini gösterme becerisinin öğretiminde 

gözlemciler arası güvenirlik, yoklama oturumlarında Ahmet, İsmet, Ömer' de ortalama 

%ıoo ve Seren'de ise ortalama %98 düzeyinde, öğretim oturumlarında İsmet, Ömer ve 

Seren'de ortalama %ıoo düzeyinde ve Ahmet'te ise ortalama %98 düzeyinde, izleme 

oturumlannda Ahmet, İsmet, Ömer' de ortalama %ı 00 düzeyinde ve Seren' de ise 

ortalama %96 düzeyinde, geneDeme otururnlarında Ahmet, İsmet, Seren'de ortalama 

%ı 00 düzeyinde ve Ömer' de ortalama %98 düzeyindedir. 

3.8.3.2. Uygulama Güvenirliği 

Uygulama güvenirliği, öğretim planının ne ölçüde planlandığıru değerlendiren 

güvenirlik hesaplamasıdır. Uygulama güvenirliği katsayısı "Gözlenen Uygulamacı 

Davranışı 1 Planlanan Uygulamacı Davranışı x 1 00" formülü kullanılarak hesaplanmıştır 

(Tekin, 2000). 

Uygulama güvenirliği verisi toplama sürecinde gözlemcinin, video kayıtlarını izleyerek, 

uygulamacımn yoklama, öğretim, izleme ve genelleme otururnlanm planladığı gibi 

gerçekleştirip gerçekleştirilmediğine ilişkin gözlem yapması sağlanmıştır. Uygulama 
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güvenirliğinde uygulamacının sergilemesinin beklendiği davranışları belirlemek üzere 

tüm yoklama, öğretim, genelleme ve izleme oturumlannın beceri analizi geliştirilmiştir. 

Bu analiz sonucunda, yoklama oturumlan ·uygulama güvenirliği için sıralanan 

davranışlarda veri toplamaya karar verilmiştir: (a) araç-gereci kontrol etme, (b) dikkati 

sağlayıcı ipucunu sunma, (c) beceri yöneegesini sunma, (d) yanıt aralığını bekleme, 

(e) uygun tepkide bulunma ve (f) denemeler arası süreyi bekleyerek diğer denemeyi 

sunma. Öğretim oturumlan uygulama güvenirliği için ise, sıralanan davranışlarda veri 

toplamaya karar verilmiştir: (a) öğretiinde kullanılacak araç-gereci kontrol etme, (b) 

dikkati sağlayıcı ipucunu sunma, (c) beceri yönergesini sunma, (d) uygun süreyi 

bekleyerek (O sn.,lsn., 2 sn., 3 sn., 4 sn., 5 sn.) kontrol edici ipucunu sunma, (e) yanıt 

aralığını bekleme, (f) uygun tepkide bulunma ve (g) denemeler arası süreyi bekleyerek 

diğer denemeyi sunma. 

İzleme ve genelierne oturumianna ilişkin uygulama güvenirliği analizi yoklama 

oturumiarına benzer biçimde gerçekleştirilmiş ve yoklama oturumlan için benimsenen 

uygulamacı davranışianna ilişkin sıralanan davranışlarda veri toplanmıştır. 

izleyen bölümde, araştırmanın. tüm evrelerine ilişkin toplanan uygulama güvenieli 

verileri yer almaktadır. 

Y okiama oturumlarının uygulama güvenirliğine ilişkin, her yoklama evresinden bir tane 

olmak üzere, her deneğe ilişkin dört yoklama evresi düzenlenmiştir. Toplanan verilerin 

analiz edilmesi sonucunda elde edilen bulgular, uygulamacının yoklama otururnlarını şu 

uygulama güvenirliği ile uyguladığım göstermiştir: 

Ahmet, Ömer, İsmet ve Seren ile düzenlenen yoklama oturumlannda uygulamacının; 

araç-gereci kontrol etmeyi % ı 00, dikkati sağlayıcı ipucu sunmayı % ı 00, beceri 

yönergesi sunmayı %100, yanıt aralığını beklemeyi % 100, uygun tepkide bulunmayı % 

ı 00, denemeler arası süreyi bekleyerek diğer denemeyi sunmayı % I 00 güvenilir olarak 

gerçekleştirdiği gözlenmiştir. 

Araştınnada O sn.' den başlayarak birer saniyelik sistematik artışlarta 5 sn.' ye kadar 

devam eden bir bekleme süresi kullanılmıştır. Toplanan verilerin analiz edilmesi 



ı 
ı 

sonucunda elde edilen bulgular uygutakacının 
! 

güvenirliği ile uyguladığını güstemıiştir. 

65 

öğretim oturumlannı şu uygulama 

Ahmet, İsmet, Ömer ve Seren O sn. beJj SÜreli düzenlenen öğretim oturunılannda 
uygulamacının; ( a) araç-gereci kontrol 1 etmeyi % ı 00, (b) dikkati sağlayıcı ipucu 

ı 

sunmayı % ı 00, (c) beceri yönergesini suıynayı % ı 00 , (d) kontrol edici ipucu sunmayı 

% ıoo, (e) yanıt aralığını beklemeyi % 00, (t) uygun tepkide bulunmayı % ıoo ve 

(g) denemeler arası süreyi bekleyerek diğ denemeyi sunmayı % ı 00 güvenilir olarak 

gerçekleştirdiği gözlenmiştir. 

Ahmet, İsmet, ömer ve Seren artan kleme süreli olarak düzenlenen öğretim 

oturumlarında (I sn., 2 sn., 3 sn., 4 sn., S~n.) uygulamacının; araç-gerecikontrol etmeyi 

%100, dikkati sağlayıcı ipucu sunmayı ro 100, beceri yönergesini sunmayı %ıOO, 

kontrol edici ipucu sunmayı %ı 00, ~t aralığını beklemeyi %ı 00, uygun tepkide 
ı 

b~lu~~yı %ı 00 ve dene~e~e~ ~ası sü~er bekleyerek diğer denemeyi sunma yı %ı 00 

giıvenilir olarak gerçekleştırdıği gozlenmı~. 

ı 
Araştırmanın izleme evresinde toplarh iki oturum gerçekleştirmiştir. İzleme 

oturumlarının sadece birinde veri toplJnm.ştır. Toplanan verilerin analiz edilmesi 

sonucunda elde edilen bulgular uyguldmacının izleme otururnlarını şu uygulama 

güvenirliği ile uygularlığını göstermiştir. ı 
ı 

Ahmet, İsmet, ömer ve Seren ile düzJplenen izleme oturumlarında uygulamacının; 
araç-gereci kontrol etmeyi % 100, diklfıti sağlayıcı ipucu sunmayı % I 00, beceri 

yönergesini sunmayı % ı 00 , yanıt atalığını beklemeyi % ı 00, uygun tepkide 

bulunmayı % ı 00 ve denemeler arası sür~ bekleyerek diğer denemeyi sunma yı % ı 00 

güvenilir olarak gerçekleştirdiği gözlenınişık 
ı 
ı 

Araştırmanın genelleme sürecinde her bir ~enekle öntest ve sontest olmak iki genelierne 

oturumu gerçekleştirilmiştir. Genelleme ~turumlarının uygulama güvenirliğine ilişkin, 
her denekle gerçekleştirilen iki oturumu~ birinde veri toplanmıştır. Toplanan verilerin 

analiz edilmesi sonucunda elde edilen bJlgular uygulamacının genelierne oturumlannı 
şu uygulama güvenirliği ile uygularlığını göbtenniştir. . 

ı 
ı 



66 

Ahmet, İsmet, Ömer ve Seren ile düzenlpnen genelierne oturunılannda uygulamacının; 

(1) araç-gereci kontrol etmeyi % 100, lı (2) dikkati sağlayıcı ipucu sunmayı % 100, 
ı 

(3) beceri yöneegesini sunmayı %100 , <f) yanıt aralığını beklemeyi% 100, (5) uygun 

tepkide bulunmayı %100 ve ( 6) denejel er arası süreyi bekleyerek diğer denemeyi 

sunmayı %100 güvenilir olarak gerçekleş*diği gözlenmiştir. 
. ı 

3.8.4. Verilerin Analizi 
ı 
ı 
ı 

ı 
ı 

Araştırmada elde edilen veriler ~el analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Adı 
söylenen mutfak araç-gereçlerini seçme ~ecerisine ilişkin verilerin gösteriminde çizgisel 

grafik kullanılmıştır. Hedeflenmeyen ~utfak araç-gereçlerinin işlevlerini söyleme 
ı 

becerisine ilişkin elde edilen veriler içinde sütun grafiği kullanılmıştır. Hazırlanan 

çizgisel grafiklerde yatay eksene düze~enen yoklama, öğretim, izleme oturumlan, 
ı 

düşey eksene ise araştırmanın bağımlı değişkeni olan adı söylenen mutfak araç-

gereçlerini seçme becerilerinde deneğin gösterdiği doğru davranış yüzdeleri 0-100 

arasında eşit aralıkla gösterilmiştir. Yoklama, öğretim, izleme oturumlannda kullanılan 

veri toplama formlannda kullanılan bilgilJr denekierin gösterdikleri tepkiler doğru tepki 

yüzdeleri olarak grafiğe işaretlenmişt. Çizgisel grafikte denekierin yoklama 

oturumundaki tepkileri içi dolu siyah ü · gen ile öğretim oturumlannda kontrol edici 
ı 

ipucundan önceki doğru tepkileri içi dolu 
1

ısiyah daire ile kontrol edici ipucundan sonraki 
ı 

doğru tepkileri içi dolu siyah kare ile, 1eme oturumlannda ise içi dolu bakiava dilimi 

ile gösterilmiştir. 1 

Genellerneye ilişkin bulgular sütun~ ile göst~. Öğrencilerin öntestte elde 

edilen verileri beyaz sütunlarda sontesrye elde edilen veriler koyu sütunlar halinde 

gösterilmiştir. 

Hedeflenmeyen bilgi öğretimine iliş, veriler ise çizelge halinde gösterilmiştir. 

Çizelgede öğrencilerin adı ve öğretim ~t~erine yer verilmiştir. Aynca başlama, yoklama 

I., ll., ID., IV. oturumlannda hedeflereyen bilgilere ilişkin veriler yüzde olarak 

gösterilmiştir. \ 

ı. 
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Bu bölümde araştınnanın ilk temel aınad olan " adı söylenen mutfak araç-gereçlere ait 

resmi seçme becerisinin öğretiminde art* bekleme süreli öğretimin etkiliğine " ilişkin 
bulgulara yer verilmiştir. Aynca bu çalı~mada " hedeflenmeyen adı söylenen mutfak 

araç-gereçlerin işlevlerini söyleme daJaruşının kazanımına" ilişkin veriler de her 

öğrenci için ayn ayrı gösterilmiştir. 

4.1. Adı Söylenen Mutfak Araç ve Gereçlerine Ait Resmi Seçme 

Becerisinin Öğretiminde Artan Bekleme Süreli Öğretimin Etkililiğine 

İlişkin Bulgular 

Artan bekleme süreli öğretim kullanıl~ adı söylenen mutfak araç ve gereçlere ait 

res~ seçme becerisinin ~ğretiminde eldF edilen verilerin grafikleri Ahmet için Şekil 
3. 1, Isınet için Şekil 3.2, Omer için Şeki~ 3.3 ve Sereniçin Şekil 3.4' te yer almaktadır. 

Grafiklerde düşey eksen üzerinde öğreycilerin öğretimi yapılmış her setteki mutfak 

araç-gereçlere doğru tepki verme yüzde~iklerine ve yatay eksende de otururnlara yer 

verilmiştir. Denekler öğretim setierindel sette yer alan; adı söylenen mutfak araç

gereçlere ait resmi seçme becerisinin ilk ~oklama verileriyle, birinci sette yer alan araç

gereçlerin öğretinıiııdeıı sonra düzeıılen± ikinci yoklama evresinde bu sete ait amy

gereçlere ilişkin veriler farklılaşırken, öğr~timi yapılmanuş diğer setlerdeki adı söylenen 

mutfiık araç-gereçlere ilişırn,_ veriler ~ göstermektedir. ~kinci, üçün~. ve 

dördüncü sette yer alan adı soylenen mutfak araç-gereçlere aıt resını seçme becensının 

öğretiminde, öğretim öncesi verilerle ~ğretim sonrası elde edilen veriler arasında 
farklılık göstermektedir. Dördüncü sette ~er alan adı söylenen mutfak araç-gereçlere ait 

ı 
resmi seçme becerisinin öğretiminden 1 sonraki tüm yoklama oturumlarında tüm 

setlerdeki araç-gereçlere ilişkin doğru 1 tepkileri ilk yoklama evresine göre önemli 

ı 
ı 



ı 
ı 

ı 68 

derecede farklılaşmış ve denekler tüm ktterde yer alan adı söylenen mutfak araç-

gereçleri seçme becerisine ait resmi %1001düzeyinde doğru olarak yerine getinnişlerdir. 
ı 
ı • 

4.1.1. Ahmet'in Adı Söylenen Mutffk Araç--Gereçlerine _ Ait Resmi Seçme 

Becerisinin Öğretiminde Artaj Bekleme Süreli Oğretimin Etkililiğine 

İlişkin Bulgular 1 

ı 
Ahmet'in artan bekleme süreli öğretJe gerçekleştirilen birine~ ikinci, üçüncü ve 

ı 

dördüncü öğretim setinde yer alan adı sörlenen mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme 

becerisinin öğretiminde yoklama , öğreti~ süreci ve izleme evrelerinde gösterdiği doğru 
' 

davranış yüzdeleri Şekil 4.1 'de gösterilmtedir. 

ı 

Şekil 4.l'de görüldüğü gibi Ahmet'in fğretime başlamadan önce, her dört öğretim 

setinde yer ·alan ve adı söylenen mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme becerisine 

ilişkin düzenlenen ilk yoklama evresin~e elde edilen verilere göre; birinci öğretim 
ı 

setinde %16, ikinci öğretim setinde %16, üçüncü öğretim setinde ortalama %5 ve 
! , 

dördüncü öğretim setinde de %5 düzeyinde doğru tepki bulunmuştur. 

Birinci öğretim setinde yer alan muL araç-gereçlerin öğretiminde 1 O oturum 

düzenlenmiştir. Ahmet, ilk oturumda O bruye bekleme süreli öğretim ile bu beceriyi 

%80, ikinci oturumda da beceriyi %100 4üzeyinde doğru olarak yerine getirmiştir. Daha 

sonra her oturumda bekleme süresı arttırarak artan bekleme süreli öğretime 
geçilmiştir. Bu oturumlarda deneğin kotntrol edici ipucundan önceki doğru tepkileri 

artarken, kontrol edici ipucundan sonrJoo doğru tepkileri aynı zamanda azalmıştır. 
1, 

Denek 5 saniye artan bekleme süreli öf~tim _oturu~unda birinci ~~etim set~nde. yer 

alan ve adı söylenen mutfak araç-gereçiJrıne aıt resını seçme becensı %100 duzeyınde 

öğrendiği görülmüştür. Artan bekleme . üreli öğretim oturumlarında Ahmet 1 saniye 

bekleme süreli öğretim oturumunda %0,2 saniye bekleme süreli öğretim oturumunda 

. %45,3 saniye bekleme süreli öğretim ot4umunda %67,4 saniye bekleme süreli öğretim 
oturumunda %45 ve 5 saniye bekle~e süreli öğretim oturumunda %100 ölçüte 

ulaşılmıştır. Bu oturumlarda deneğin kfntrol edici ipucundan önceki doğru tepkileri 

artarken kontrol edici ipucundan sonraki 1oğru tepkileri azalmıştır. 

ı 
ı 
ı 
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Öğretim sonrasında düzenlenen yoklaınJ evresinde denek birinci öğretim setinde yer 
ı 

alan ve adı söylenen mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme becerisini %I 00 doğru 

olarak yerine getirmiştir. Birinci öğretit setinde %100, ikinci öğretim setinde %0, 

üçüncü öğretim setinde %7, dördüncü r~· ğretini setinde %0 düzeyinde doğru tepkide 

bulunmuştur. 
ı 

. ı 
Ikinci öğretim setinde yer alan mutifak araç-gereçlerinin öğretiminde 9 oturum 

ı 

düzenlenmiştir. Denek ilk oturumda O rye bekleme süreli öğretim ile adı söylenen 

~~tf~ araç-g~reçlerine ait r~smi :m~ ı ~ecerisi kontrol edici ipucundan so~a %ı ~O 

duzeyınde dogru olarak yenne getimuştır. Daha sonra artan bekleme sürelı öğretını 
ı 

oturumiarına geçilmiştir. Bu oturumlarda ldeneğin kontrol edici ipucundan önceki doğru 
ı 

tepkileri artarken kontrol edici ipuCUifdan sonraki doğru tepkileri aynı zamanda 

azalnııştır. Denek 5 saniye bekleme süreiii öğretim oturumlarında ikinci sette yer alan ve 

adı söylenen mutfak araç-gereçlerine Lt resmi seçme becerisini %ı 00 düzeyinde 

öğrendiği görülmüştür. Artan bekleme ~üreli öğretim oturuınlannda Alunet ı saniye 

bekleme süreli öğretim oturumlarında lı %56, 2 saniye bekleme süreli öğretim 
oturumlarında %67,3 saniye bekleme süreli öğretim oturuınlannda %ı 00, dört saniye 

bekleme süreli öğretim oturumlarında l%100 ve 5 saniye bekleme süreli öğretim 

oturunılannda %100 ölçütüne ulaşılmı~tır. Bu oturumlarda deneğin kontrol edici 

ipucundan önceki doğru tepkileri arıJken kontrol edici ipucundan sonraki doğru 
tepkileri azalmıştır. 

Öğretim sonrasında düzenlenen yokl~ evresinde denek ikinci öğretim setinde sette 

yer alan ve adı söylenen mutfak araçtgereçlerine ait resmi seçme becerini %ı 00 
! 

düzeyinde doğru olarak yerine getirmiştir. Birinci öğretim setinde %I 00 , ikinci 
ı 

öğretim setinde %100, üçüncü öğret, setinde %0 , dördüncü öğretim setinde %0 

düzeyinde doğru tepki de bulunmuştur. i 

ı 
Üçüncü öğretim s~ti~de yer al~ mu' araç-ger~lerin öğreti~d-e ·-t~pl~ _dokuz 

oturum düzenlenmıştır. Ahmet ilk o~mda O sanıye bekleme sureli ogretım ile adı 

söylenen mutfak araç-gereçlerine ait rer1 

• seçme becerisini %ı 00 düzeyinde doğru 

olarak kontrol edici ipuçlarından sonra yerine getirmiştir. Daha sonra her öğretim 
ı 

oturumunda bekleme süresini ı saniyf arttırarak artan bekleme süreli öğretime 

geçilmiştir. Ahmet ı saniye bekleme jüreli öğretim oturumlarında %22,2 saniye 

ı 
ı 
ı 
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bekleme süreli ögretiın otuıumlarındı %56,3 saniye bekleme Süreli öğretim 
oturunılannda %56,4 saniye bekleme sfeli öğretim oturumlannda %78 ve 5 sanıye 

bekleme süreli öğretim oturumlarında %100 ölçütüne ulaşılmıştır. 

Üçüncü öğretim seti sonrası düzenlenen yoklama evresinde denek tüm mutfak araç-
ı 

gereçlerine ait resmi seçme becerisini %~00 düzeyinde doğru olarak yerine getinniştir. 

Aynı yoklama oturumu sırasında birincil öğretim setinde %100, ikinci öğretim 

setinde %ı 00 ve öğretimi yapılınayan d~rdüncü öğretim setinde %3 düzeyinde doğru 

tepkide bulunmuştur. 1 

ı 
ı 

Dördüncü öğretim setinde yer alan mJtfak araç-gereçlerinin öğretiminde toplam 9 

yoklama oturumu düzenlenmiştir. AhınJ ilk öğretim oturumunda O saniye bekleme 
ı 

süreli öğretim ile adı söylenen mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme becerisi kontrol 

edici ipucundan sonra %100 düzeyinde +ğru olarak yerine getirmiştir. Daha sonra her 

öğretim oturumunda bekleme süresini ı 1 saniye arttırarak artan bekleme süreli öğretim 

oturumiarına geçilmiştir. Ahmet 1 saniy~ bekleme süreli öğretim oturumlarında %0,2 

saniye bekleme süreli öğretim oturumbinnda %78,3 saniye bekleme süreli öğretim 

oturumlarında %78,4 saniye bekleme tli öAretim otuıumlannda o/o89 ve 5 saniye 

bekleme süreli öğretim oturumlarında Vo I 00 ölçütüne ulaşılmıştır. Bu oturumlarda 

deneğin kontrol edici ipucundan önceki dtğru tepkileri artarken kontrol edici ipucundan 

sonraki doğru tepkileri azalmıştır. 1 

ı 

Dördüncü öğretim sonrası düzenlenen y~klama evresinde denek adı söylenen mutfak 
ı 

araç-gereçlerine ait resmi seçme becerisur %100 doğru olarak yerine getinniştir. Aynı 

yoklama oturumlarında denek birine~ ilqnc~ üçüncü öğretim setinde yer alan ve adı 

söylenen mutfak araç-gereçlerine ait ret· seçme becerisini %ı 00 düzeyinde doğru 
tepkide bulunmuştur. 

ı 

Ahmet birinci, ikinci, üçüncü ve dördtkcü öğretim setinde yer alan, adı söylenen 

mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme 1 becerisinin öğretiminde artan bekleme süreli 
ı 

öğretim etkili bulunmuştur. 
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4.1.2. İsmet'in Adı Söylenen MutrJk Araç-Gereçlerine Ait Resmi Seçme 

Ö ı ö . Becerisinin ğretiminde Artan fekleme Süreli ğretimin Etkililiğine Dişkin 

Bulgular 1 

ı 
İsmet'in artan bekleme süreli öğretim lile gerçekleştirilen birinci, ikinci, üçüncü ve 

ı 

dördüncü öğretim setinde yer alan adı sö~lenen mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme 

becerisinin öğretiminde yoklama, öğreti~ süreci ve izleme evrelerinde gösterdiği doğru 
ı 

davranış yüzdeleri Şekil 4.2'de gösterilmektedir. 
ı 
ı 

Şekil4.2'de görüldüğü gibi İsmet'in öğr~time başlamadan önce her dört öğretim setinde 

yer alan ve adı söylenen mutfak araç-kereçlerine ait resmi seçme becerisine ilişkin 
i 

düzenlenen ilk yoklama evresinde elde ~ilen verilere göre birinci öğretim setinde %16, 

ikinci öğretim setinde %32, üçünf öğretim setinde %16 ve dördüncü öğretim 
setinde %16 düzeyinde doğru tepkide bultmuştur. 

ı 
Birinci öğretim setinde yer alan mu~ak araç-gereçlerin öğretiminde I O oturum 

ı 
• ı 

düzenlenmiştir. Ismet, ilk oturumda O ~ye bekleme süreli öğretim ile bu beceriyi 

%78, ikinci oturumda da %100 düzeyin*e doğru olarak yerine getirmiştir. Daha sonra 

her oturumda bekleme süresini arttırarak artan bekleme süreli öğretime geçilmiştir. Bu 

oturumlarda deneğin kontrol edici ipuJıdan önceki doğru tepkileri artarken, kontrol 

edici ipucundan sonraki doğru tepkileril
1 

aynı zamanda azalmıştır. Deneğin, 5 saniye 

aratan bekleme süreli öğretim oturumfda, birinci öğretim setinde yer alan ve adı 
söylenen mutfak araç-gereçlerine ait resr seçme becerisi %ı 00 düzeyinde öğrendiği 

görülmüştür. Artan bekleme süreli öğrtim oturumlarında İsmet, 1 saniye bekleme 

süreli öğretim oturumda %44,2 saniye !bekleme süreli öğretim oturumunda %100,3 
! 

saniye bekleme süreli öğretim oturumtnda %ı 00,4 saniye bekleme süreli öğretim 

oturumlarında %89 ve 5 saniye beklelll-e süreli öğretim oturumunda %100 ölçütüne 

ulaşmıştır. Bu oturumlarda deneğin kohtrol edici ipucundan önceki doğru tepkileri 

artarken kontrol edici ipucundan sonraki ~oğru tepkileri azalmıştır. 

Öğretim sonrasında düzenlenen yoklamf evresinde denek birinci öğretim setinde yer 

alan ve adı söylenen mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme becerisini %ı 00 doğru 

olarak yerine getirmiştir. Birinci öğrett setinde %I 00, ikinci öğretim setinde %0, 

ı 
ı 

ı 



üçüncü öğretim setinde %7, 

bulunmuştur. 

ı 
ı 
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öğretim setinde %ll düzeyinde tepki de 

İkinci öğretim setinde 9 oturum düzenleLştir.· Denek ilk oturumda O saniye bekleme 

süreli öğretim ile adı söylenen ınutfiılc +gereçleriııe ait resmi seçme becerisi kontrol 

edici ipucundan sonra %ı 00 düzeyindel doğru olarak yerine getirmiştir. Daha artan 

bekleme süreli öğretim oturumianna geçr.ımştir. Bu oturumlarda deneğin kontrol edici 

ipucundan önceki doğru tepkileri artai[ken kontrol edici ipucundan sonraki doğru 
i 

tepkileri aym zamanda azalmıştır. Denek ı1 s saniye bekleme süreli öğretim oturumlarında 

ikinci öğretim setinde yer alan mutfak ar~ç-gereçlerine ait resmi seçme becerisini %100 

düzeyinde öğrendiği göıiilmüştür. ArtF bekleme süreli öğretim oturumlarında 
İsmet ı saniye bekleme süreli öğretimi oturumlarında %45,2 saniye bekleme süreli 

öğretim oturumlarında %ı 00, 3 saniye ,ekleme süreli öğretim oturumlarında %ı 00, 4 

saniye bekleme süreli öğretim oturumlarıp.da %ı 00 ve 5 saniye bekleme süreli öğretim 

oturumlarında %ı 00 ölçütüne ulaşılmı$tır. Bu oturumlarda deneğin kontrol edici 

ipucundan önceki doğru tepkileri artarken kontrol edici ipucundan sonraki doğru 
ı 

tepkileri azalmıştır. 1 

Öğretim sonrasında düzenlenen yoklJ evresinde denek ikinci öğretim setinde yer 

alan ve adı söylenen mutfak araç-ge~eçlerine ait resmi seçme becerisini %1 00 

düzeyinde doğru olarak yerine geti4ştir. Birinci öğretim setinde %100, ikinci 

öğretim setinde %ıoo, üçüncü öğretim 1 setinde %7, dördüncü öğretim setinde %ı ı 

düzeyinde doğru tepkide bulunmuştur. 1 

ı 
Üçüncü öğretim setinde yer alan mutfa~ araç-gereçlerinin öğretiminde toplam dokuz 

oturum düzenlenmiştir. İsmet ilk oturu~da O saniye bekleme süreli öğretim ile adı 
ı 

söylenen mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme becerisini %ı 00 düzeyinde doğru 

olarak kontrol edici ipucundan sonra \yerine getirmiştir. Daha sonra her öğretim 
oturumunda bekleme süresini ı saniye arttırarak artan bekleme süreli öğretime 

geçilmiştir. İsmet ı saniye bekleme süreli öğretim oturumlarında %67,2 saniye bekleme 

süreli öğretim oturumlarında %89,3 saniy~ bekleme süreli öğretim oturumlannda %100, 

4 saniye bekleme süreli öğretim oturutruannda %ı 00 ve 5 saniye bekleme süreli 

öğretim otururnlarmda % ı 00 ölçütüne uiJşıimıştır. 

ı 
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Üçüncü öğretim sonrası düzenlenen yikiama evresinde denek tüm mutfak araç

gereçlerine ait resmi seçme becerisini % f 00 dü.zeyinde doğru olarak yerine getirmiştir. 

Aynı yoklama oturumu sırasında bifci öğretim setinde %100, ikinci öğretim 

setinde %100 ve öğretimi yapılmayan qördüneü öğretim setinde de %14 düzeyinde 

doğru tepkide bulunmuştur. 1
1 

li 

Dördüncü öğretim setinde yer alan m~tfak araç-gereçlerinin öğretiminde toplam 9 

yoklama oturumu düzenlenmiştir. İsmı~ O saniye bekleme süreli öğretim ile adı 
söylenen mutfak araç-gereçlerine ait resi seçme becerisi kontrol edici ipucundan sonra 

%100 düzeyinde doğru olarak yerin~ getirmiştir. Daha sonra her öğretim 

oturumunda beldeme süresini 1 sani~e arttırarak artan beldeme süreli öğretim 
o~arına geçi~~~: -İ~et ı saniye teldeme süreli öğr~tim otunıml~nd~ :~4,_ 2 

sanıye beldeme sürelı ogretım otunımlaifda %100, 3 sanıye beldeme surelı ogretım 

oturumlannda %89, 4 saniye bekleme s~reli öğretim oturumlannda %I 00 ve 5 saniye 

bekleme süreli öğretim oturumlarında % ı 00 ölçütüne ulaşılmıştır. Bu oturumlarda 

deneğin kontrol edici ipucundan önceki d ğru tepkileri artarken kontrol edici ipucundan 

sonraki doğru tepkileri azalmıştır. 

Dördüncü öğretim sonrası düzenlenen Ilclama evresinde adı söylenen mutfak araç

gereçlerine ait resmi seçme becerisini rıoo doğru olarak yerine getirmiştir. Aym 

yoklama oturumlarında denek birinci, ikinci, üçüncü öğretim setinde yer alan ve adı 

söylenen mutfak araç-gereçlerine ait resbu seçme becerisini %100 düzeyinde doğru 
tepkide bt.ılumnuştur. 

ı 
ı 

. ı 

Isınet birinc~ikinc~üçüncü ve dördüncü ~ğretim setinde yer alan, adı söylenen mutfak 

araç-gereçlerine ait resmi seçme becerisinin öğretiminde artan bekleme süreli öğretim 

etkili bulunmuştur. 
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Şekil 3.2. İsmet'in adı söylenen mutfak araç-gerLerine ait resmi seçme becerisinin öğretiminde artan 
bekleme süreli öğretimin etkililiğine ilişkin veriidr 
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4.1.3. ümer'in Adı Söylenen Mutfflk Araç-Gereçlerine Ait Resmi Seçme 

Becerisinin Öğretiminde Artan B~kleme Süreli Öğretimin Etkililiğine İlişkin 
ı 

Bulgular 

Ömer'in artan beldeme süreli öğretimli. gerçekleştirilen birinci, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü öğretim setinde yer alan adı söylenen mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme 

becerisinin öğretiminde yoklaına, öw1m süreci ve izleme evrelerinde gösterilip 

davranış yüzdeleri Şekil4.3'de gösterilme,tedir. 
ı 

.. ı 
Şekil 4.3'de görüldüğü gibi ümer'in öğretimine başlamadan önce her dört öğretim 

setinde yer alan ve adı söylenen mutfJ araç-gereçlerine ait resmi seçme becerisine 

ilişkin düzenlenen ilk yoldama evrelerin~e elde edilen verilere göre birinci öğretim 
setinde %16, ikinci öğretim setinde %1~, üçüncü öğretim setinde ortalama %21 ve 

dördüncü öğretim setinde %16 düzeyinde doğru tepkide bulunmuştur. 
ı 

ı 
Birinci öğretim setinde yer alan mutfak araç-gereçlerinin öğretiminde 1 O oturum 

düzenlenmiştir. ömer, ilk oturumda O ~ bekleme süreli öğretim ile bu beceriyi 

%89, ikinci oturumda beceriyi %100 düZeyinde doğru olarak yerine getirmiştir. Daha 

sonra her oturumda beldeme süresini arttı~arak artan beldeme süreli öğretime geçmiştir. 
Bu oturumlarda deneğin kontrol edici lipucundan önceki doğru tepkileri artarken, 

kontrol edici ipucundan sonraki doğru fepkileri aynı zamanda azalmıştır. Denek 5 

saniye artan bekleme süreli öğretim oturu:munda birinci öğretim setinde yer alan ve adı 

söylenen mutfıık araç-gereçlerine ait resf seçme becerisi %I 00 düzeyinde öğreııdiği 
görülmüştür. Artan beldeme süreli öğretirp. oturumlarında artan bekleme süreli öğretim 

Ömer 1 saniye beldeme süreli öğretim loturumlarında %67, 2 saniye bekleme süreli 

öğretim oturumlarında %78, 3 saniye b~kleme süreli öğretim oturumlarında %67 ,4 
ı 

saniye beldeme süreli öğretim oturumlan~da %89 ve 5 saniye beldeme süreli öğretim 

oturumlannda %100 _ ölçöte ufflşılmış,. Bu oturumlarda deneğin kontrol edici 

ıpucundan önceki dogru tepkilerı artarkin kontrol edıcı ıpucundan sonraki doğru 

tepkileri azalmıştır. 
lll 

Öğretim sonrasında düzenlenen yoklama [evresinde denek birinci öğretim setinde yer 

alan ve adı söylenen mutfak araç gereçle~e ait resmi seçme becerisini %I 00 düzeyinde 

doğru olarak yerine getirmiştir. Birinci ö~etim setinde %100, ikinci öğretim setinde 
ı 

ı 
ı 
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%0, üçüncü öğretim setinde %ıı, dördüncü öğretim setinde %ı ı düzeyinde doğru 

tepkide bulunmuşhır. \ 
ı 
ı 

İkinci öğretim setinde yer alan m"lfak araç-gereçlerin öğretiminde 9 oturum 

düzenlenmiştir. Denek ilk oturumda O SfUlİYe bekleme süreli öğretim ile adı söylenen 

mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme 1 becerisi kontrol edici ipucundan sonra %ı 00 
ı 

düzeyinde doğru olarak yerine getirmiştir. Daha sonra artan bekleme süreli öğretim 

oturumianna geçilmiştir. Bu oturumlarda ldeneğin kontrol edici ipucundan önceki doğru 
tepkileri artarken kontrol edici ipucurldan sonraki doğru tepkileri aynı zamanda 

ı 
azalmıştır. Denek 5 saniye bekleme sürelt öğretim oturumlarında ikinci öğretim setinde 

yer alan ve adı söylenen mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme becerisini %ıoo 

düzeyinde öğrendiği görülmüştür. Artan\ bekleme süreli öğretim oturumlarında Ömer 

ı saniye bekleme süreli öğretim oturumlannda %22, 2 saniye bekleme süreli öğretim 

oturumlannda %56, 3 saniye bekleme ~üreli öğretim oturumlannda %89, 4 saniye 

bekleme süreli öğretim oturunılannda \%89 ve 5 saniye bekleme süreli öğretim 
oturumlannda %ı 00 ölçüte ulaşılmıştıf. Bu oturumlarda deneğin kontrol edici 

ı 
ipucundan önceki doğru tepkileri artarfen kontrol edici ipucundan sonraki doğru 

tepkileri azalmıştır. ı 

1 

Öğretim sonrasından düzenlenen yoklamf evresinde denek ikinci öğretim setinde yer 

alan ve adı söylenen mutfak araç gereçlerire ait resmi seçme becerisini %ıoo düzeyinde 

doğru olarak yerine getirmiştir. Birinci ~ğretim setinde %100, ikinci öğretim setinde 

%ıoo, üçüncü öğretim setinde %11, dörküncü öğretim setinde %11 düzeyinde doğru 
olarak yerine getirmiştir. 

Üçüncü öğretim setinde yer alan mutfak araç-gereçlerinin öğretiminde toplam dokuz 

oturum düzenlenmiştir. Ömer ilk oturunida O saniye bekleme süreli öğretim ile adı 
söylenen mutfiık araç-gereçlerine ait resf seçme becerisini %100 düzeyinde doğru 
olarak kontrol edici ipucundan sonra 1erine getirmiştir. Daha sonra her öğretim 

oturumunda bekleme süresini ı saniye 1 arttırarak artan bekleme süreli öğretime 
ı 

geçilmiştir. Ömer 1 saniye bekleme sü~eli öğretim oturumlarında %22, 2 saniye 
ı 

bekleme süreli öğretim otururnlarmda \ %56, 3 saniye bekleme süreli öğretim 

oturumlannda %67, 4 saniye bekleme süteli öğretim oturumlannda %78 ve 5 saniye 
ı 

bekleme süreli öğretim otururnlarmda% ıd1o ölçütüne ulaşılmıştır. 

1 

ll 



ı 
ı 
ı 

1. 
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Üçüncü öğretim sollfllSl düzenlenen lklama evresinde denek tüm mutfiık araç

gereçlerine ait resmi seçme becerisini ~too. d~de doğru olarak yerine geti~tir. 
Aynı yoklama oturumu sırasında bı~ncı ogretım setınde %ıoo, ıkincı ögretım 

setinde % ı 00 ve öğretimi yapılmayan tlördüncü öğretim setinde de %ı 4 düzeyinde 

doğru tepkide bulunmuştur. 

Dördüncü öğretim setinde yer alan mutfak araç-gereçlerinin öğretiminde toplam 9 
ı 

yoklama oturumu düzenlenmiştir. ömer O saniye bekleme süreli öğretim ile adı 
ı 

söylenen mutfak araç-gereçlerine ait res~ seçme becerisi kontrol edici ipucundan sonra 

%ıoo düzeyinde doğru olarak yerine\ getirmiştir. Daha sonra her öğretim 
oturumunda bekleme süresini ı saniye arttırarak artan bekleme süreli öğretim 

.. . b Id ı oturumlannda ümer ı sanıye e erne s~reli öğretim oturumlannda % 22, 2 saniye 

bekleme süreli öğretim oturumlarında 1 %44, 3 saniye bekleme süreli öğretim 
oturumlannda %56, 4 saniye bekleme sleli öğretim oturumlannda %78 ve 5 saniye 

bekleme süreli öğretim oturumlarında lı 00 ölçütüne ulaşılmıştır. Bu oturumlarda 

deneğin kontrol edici ipucundan önceki doğru tepkileri .artarken kontrol edici ipucundan 

sonraki doğru tepkileri azalmıştır. 

Dördüncü öğretim sonrası düzenlenen ylklama evresinde adı söylenen mutfak araç

gereçlerine ait resmi seçme becerisini Jıoo doğru olarak yerine getirmiştir. Aynı 
yoklama oturumlannda denek birinci, ikibci, üçüncü öğretim setinde yer alan ve adı 
söylenen mutfak araç-gereçlerine ait res~ seçme becerisini %100 düzeyinde doğru 
tepkide bulunmuştur. \ 

1 

Ömer birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü tğretim setinde yer alan, adı söylenen mutfak 

araç-gereçlerine ait resmi seçme becerisiııfn öğretiminde artan bekleme süreli öğretim 

etkili bulunmuştur. 
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artan bekleme sürelı ö2:retımın etkılılı2:ıne ılıskıry wrıler 

ı 



1 

ı 
80 

4.1.4. Seren'in Adı Söylenen Mu~fak Araç-Gereçlerine Ait Resmi Seçme 

Becerisinin Öğretiminde Artan 11Bekleme Süreli Öğretimin Etkililiğine İlişkin 
Bulgular ı 

i 

Seren'in artan bekleme süreli öğretmtıe gerçekleştirilen birinci, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü öğretim setinde yer alan adı söylenen mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme 

becerisinin öğretiminde yoklama, öğrJtim süreci ve izleme evrelerinde gösteritip 

davranış yüzdeleri şekil4.4' de gösıerilmfktedir. 

Şekil 4.4' de görüldüğü gibi Seren'in ~ğretimine başlamadan önce her dört öğretim 
~~ti~de ~-er alan v~ adı söylenen mutft araç-gere~lerine ~t resmi seç~e ~ec~risi~e 
dışkin duzenlenen ılk yoklama evretenlde elde edilen venlere göre bınncı ögretım 

setinde %ı6, ikinci öğretim setinde %1ı6, üçüncü öğretim setinde ortalama %0 ve 

dördüncü öğretim setinde %16 düzeyindi doğru tepkide bulunmuştur. 

Birinci öğretim _ setinde yer alan + anıç-gereçlerinin öğretiminde 10 oturum 

düzenlenmiştir. ümer, ilk oturumda O saniye bekleme süreli öğretim ile bu beceriyi 

%67, ikinci oturumda beceriyi %I 00 ddzeyinde doğru olarak yerine getirmiştir. Daha 
ı 

sonra her oturumda bekleme süresini art~arak artan bekleme süreli öğretime geçmiştir. 

Bu oturumlarda deneğin kontrol edici] ipucundan önceki doğru tepkileri artarken, 

kontrol edici ipucundan sonraki doğru ı tepkileri aynı zamanda azalmıştır. Denek 5 

saniye artan bekleme süreli öğretim oturumunda birinci öğretim setinde yer alan ve adı 

söylenen mutfak araç-gereçlerine ait resb seçme becerisi %ı 00 düzeyinde öğrendiği 
i 

görülmüştür. Artan bekleme süreli öğre~m oturumlarında artan bekleme süreli öğretim 

Seren ı saniye bekleme süreli öğretim [oturumlannda %1 I, 2 saniye bekleme süreli 
ı 

öğretim oturumlarında %45, 3 saniye peldeme süreli öğretim oturumlarında %ı 00, 

4 saniye bekleme süreli öğretim o turumiknda %78 ve 5 saniye bekleme süreli öğretim 
oturunılannda %100 ölçüte ulaşılnıışt. Bu oturumlarda deneğİn kontrol edici 

ipucundan önceki doğru tepkileri artarten kontrol edici ipucundan sonraki doğru 

tepkileri azalmıştır. l 

0- . d d nl Id 1 . d d k b" . . .. w • • d ğretım sonrasın a üze enen yo ~ evresın e ene ınncı ogretım setın e yer 

alan ve adı söylenen mutfak araç gereçl+e ait resmi seçme becerisini %100 düzeyinde 

doğru olarak yerine getirmiştir. Birinci ~ğretim setinde % ıoo, ikinci öğretim setinde 



ı 
ı 
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ı 

%14, üçüncü öğretim setinde %7, dör~üncü öğretim setinde %0 düzeyinde doğru 
tepkide bulunmuştur. 

İkinci öğretim setinde yer alan muirak araç-gereçlerin öğretiminde 9 oturum 
ı 

düzenlenmiştir. Denek ilk oturumda O sbiye bekleme süreli öğretim ile adı söylenen 

mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme 1 becerisi kontrol edici ip ucundan sonra %100 

düzeyinde doğru olarak yerine getirmiştir. Daha sonra artan bekleme süreli öğretim 
ı 

oturumianna geçilmiştir. Bu oturumlarda !ldeneğin kontrol edici ipucundan önceki doğru 

tepkileri artarken kontrol edici ipucuqdan sonraki doğru tepkileri aynı zamanda 
ı 

azalmıştır. Denek 5 saniye bekleme süreli öğretim oturumlarında ikinci öğretim setinde 

yer alan ve adı söylenen mutfak araç-ri ereçlerine ait resmi seçme becerisini %ı oo 
düzeyinde öğrendiği görülmüştür. Artan bekleme süreli öğretim oturumlarında Seren 

1 saniye bekleme süreli öğretim oturumfarında %ll, 2 saniye bekleme süreli öğretim 

oturumlannda %45, 3 saniye bekleme lsüreli öğretim oturumlannda %89, 4 saniye 

bekleme süreli öğretim oturumlarında 1%100 ve 5 saniye bekleme süreli öğretim 
oturumlannda %100 ölçüte ulaşılmıştır. Bu oturumlarda deneğin kontrol edici 

ipucundan önceki doğru tepkileri artJken kontrol edici ipucundan sonraki doğru 
tepkileri azalmıştır. 

Öğretim sonrasından düzenlenen yoklanja evresinde denek ikinci öğretim setinde yer 

alan ve adı söylenen mutfak araç gereçlemne ait resmi seçme becerisini %I 00 düzeyinde 

doğru olarak yerine getirmiştir. Birinci rğretim setinde %100, ikinci öğretim setinde 

%100, üçüncü öğretim setinde %11, dı··rdüncü öğretim setinde %3 düzeyinde doğru 

olarak yerine getirmiştir. 

ı 
Üçüncü öğretim setinde yer alan mutfak araç-gereçlerinin öğretiminde toplam dokuz 

ı 
oturum düzenlenmiştir. Seren ilk oturufrıda O saniye bekleme süreli öğretim ile adı 

söylenen mutfak araç-gereçlerine ait rt seçme becerisini %100 düzeyinde doğru 
olarak kontrol edici ipucundan sonra ı yerine getirmiştir. Daha sonra her öğretim 

oturumunda bekleme süresini 1 saniy~ arttırarak artan bekleme süreli öğretime 
geçilmiştir. Ömer 1 saniye bekleme ~reli öğretim oturumlarında %11, 2 saniye 

bekleme süreli öğretim oturumlarında %33,3 saniye bekleme süreli öğretim 

oturunılannda %67, 4 saniye bekleme freli öğretim oturunılannda %100 ve 5 

saniye bekleme süreli öğretim oturumlannda %100 ölçütüne ulaşılmıştır. 

ı 
ı 
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Üçüncü öğretim sonrası düzenlenen roldama evresinde denek tüm mutfak araç

gereçlerine ait resmi seçme becerisini ~1.00. d~~yi~de doğ.ru olarak yeri~~ g~ti~ş~ir. 
Aynı yoklama oturumu sırasında bifincı ogretım setınde %100, ıkincı ögretım 

ı 

setinde %ı 00 ve öğretimi yapılmayan döfdüncü öğretim setinde de %0 düzeyinde doğru 

tepkide bulunmuştur. i 

Dördüncü öğretim setinde yer alan lifiık araç-gereçlerinin öğretiminde toplam 9 

yoklama oturumu düzenlenmiştir. Ser~n O saniye bekleme süreli öğretim ile adı 
söylenen mutfak araç-gereçlerine ait resıfi seçme becerisi kontrol edici ipucundan sonra 

%ı 00 düzeyinde doğru olarak yeri1e getirmiştir. Daha sonra her öğretim 

oturumunda bekleme süresini ı saniye arttırarak artan bekleme süreli öğretim 

oturumlarında Seren ı saniye bekleme ~üreli öğretim oturumlarında %ı ı, 2 saniye 

bekleme süreli öğretim ·oturumlarınd~ %78, 3 saniye bekleme süreli öğretim 

oturumlannda %ı 00, 4 saniye bekleme ~üreli öğretim oturumlannda %ı 00 ve 5 saniye 

bekleme süreli öğretim oturumlarında 1

1 

%I 00 ölçütüne ulaşılmıştır. Bu oturumlarda 

deneğİn kontrol edici ipucundan önceki doğru tepkileri artarken kontrol edici ipucundan 

sonraki doğru tepkileri azalmıştır. 

Dördüncü öğretim sonrası düzenlenen oldama evresinde adı söylenen mutfak araç

gereçlerine ait resmi seçme becerisini ı% ı 00 doğru olarak yerine getirmiştir. Aynı 
yoklama oturumlarında denek birinci, ikinci, üçüncü öğretim setinde yer alan ve adı 

söylenen mutfak araç-gereçlerine ait r~smi seçme becerisini %ı 00 düzeyinde doğru 
tepkide bulunmuştur. 1 

Seren birine~ ikinci, üçüncü ve dördiinl öğretim setinde yer alan, adı söylenen mutfiık 
araç-gereçlerine ait resmi seçme beceri~inin öğretiminde artan bekleme süreli öğretim 
etkili bulunmuştur. ı 
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4.2. İzleme 

ı 
İzleme oturumlan, öğretim bittikten,! 3. ve 10. günde yine yoklama oturuın1anna 

. ı 
benzer şekilde düzenlenmiştir. Izleme oturunilannda öğrencilerin öğrendikleri, adı 

söylenen mutfak araç-gereçleri seçle becerisini yerine getirip getiremerliğine 
bakılmıştır. İzleme oturumlan yoklam~ oturumianna benzer şekilde düzenlenmiştir. 
İzleme oturumlannda pekiştireçler ~ilikleştirilmiştir; düzenlenen her iki izleme 

oturumunda da; değişken oranlı pe~ştirme tarifesi kullamlarak denekler sözel 

pekiştireçler ile pekiştirilmiştir. İzleme Jvresinin her ikisinde de Ahmet, İsmet, Ömer ve 

Seren adı söylenen mutfuk araç-ger1erine ait resmi seçme becerilerinin kalıcılığını 
%100 devam ettirmişlerdir. ı 

4.3.Genelleme 

Genelierne oturumlan, yoklama oturuhııarında uygulanan işlem basarnaklarına benzer 
ı 

biçimde düzenlenmiştir. Genelierne oturumlan araştırmamn gerçekleştirildiği merkezin 

personel mutfağında, gerçek mutfak ~aç ve gereçleri kullamlarak gerçekleştirilmiştir. 
Genelierne oturumlannda sürekli pekiştirme tarifesi kullamlarak öğrenciler sözel 

ı 
pekiştireçler ile pekiştirilmiştir. Ahmet, İsmet, Ömer ve Seren adı söylenen mutfak araç-

gereçlerinin gerçek mutfak araç-gereçl~r üzerinde gösterme becerisini %I 00 düzeyinde 

genelleyebilmişlerdir. 
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Şekil 4.5. ................. ~ Evrelerine İlişkin V eriler 

ı 
............. ------------.. ·------------]1·-------------------ı 
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Öğretimine İlişkin Bulgular 

ı 
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İşievini Söyleme Becerisinin 

Artan bekleme süreli öğretim ıruııanharak hedeflenmeyen mutfak araç ve gereçlerin 

işlevini söyleme becerisine ilişkin dıarak elde edilen veriler Ahmet, İsmet, Ömer ve 

Seren için Çizelge 4. ı' de yer almaktadt 
i 

Çizelge 4.1. Hedefleomeyen Mrtf~k Araç-Gereçlerinin İşievini Söyleme 

Becerisije Dişkin Bulgular 

Öğrenciler Öğretim Başlama I.Yoklja II. Yoklama ID. Yoklama IV. Yoklama İzleme 

Setleri Düzeyi Oturuıriu Oturumu Oturumu Oturumu 

Ahmet 

ı 

2 

3 

4 

Toplam Setlerarası 

1 

İsmet 2 

3 

4 

Toplam Setlerarası 

I 

Ömer 2 

3 

4 

Toplam Setlerarası 

ı 

Seren 2 

3 

4 

Toplam Setlerarası 

%0 

%0 

%0 

%0 

%0 

%0 

%0 

%0 

%0 

%0 

%0 

%0 

%0 

%0 

%0 

%0 

%0 

%0 

%0 

%0 

%20 

%0 

%0 

%0 
ı 

%201 
ı 

%201 
ı 

%01 
%0 

%0 

%29 

%I Ol 
%01 

ı 
%0 i 

%01 
%10 

ı 

%201 
ı 

%0 ı 

%0 

%0 
ı 

%2~ 

%40 

%20 

%0 

%0 

%30 

%40 

%20 

%0 

%0 

%30 

%40 

%40 

%0 

%0 

%40 

%40 

%40 

%0 

%0 

%40 

%60 

%60 

o/o40 

%0 

%55 

%60 

%60 

%60 

%0 

%60 

%60 

%60 

%60 

%0 

%60 

%60 

%60 

%60 

%0 

%60 

%80 

%80 

%80 

%80 

%80 %80 

%80 %80 

%80 %80 

%80 %80 

%80 %80 

%80 %80 

%80 %80 

%80 %80 

%100 %80 

%100 %80 

%100 %80 

%80 %80 

%95 %80 

%80 %80 

%80 %80 

%80 %80 

%80 %80 

%80 %8 
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4.4.1. Ahmet'in Hedefleomeyen M~tfak Araç-Gereçlerinin İşievini Söyleme 
•• • ı 

Becerisinin Oğretimine Dişkin Bulgular 

ı 
Ahmet'in artan bekleme süreli öğreb ile gerçekleştirilen birinci, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü öğretim setinde yer alan Je adı söylenen mutfak araç-gereçlerin işlevlerini 
söyleme becerisinin kazanımına iliJkin veriler yoklama ve izleme oturumlarında 
gösterdiği doğru davramş yüzdeleri ol4rak Çizelge 4.1 'de gösterilmektedir. 

ll 

Çizelge 4.1 'de görüldüğü gibi Ahm~t'in öğretime başlamadan önce her dört öğretim 

setinde yer alan mutfak araç-gereçlerinin işlevlerini söyleme becerisine ilişkin olarak 

düzenlenen ilk yoklama evresinde eıke edilen verilere göre, dört öğretim setinde de 

toplam %0 düzeyinde doğru tepkide bılunmuştur. 
ll 

Birinci öğretim setinde yer alan adı Şöylenen mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme 
i 

becerisinin öğretimi sonucunda 1üzenlenen ilk yoklama oturumunda Ahmet 

hedeflenmeyen mutfak araç-gereçleriri işlevlerini söyleme becerisine ilişkin ilk yoklama 

oturumunda birinci öğretim setinde 1 toplam %20 doğru tepkide bulunurken; ikinci, 

üçüncü ve dördüncü öğretim setlerine hiçbir tepkide bulunmamıştır. 
ı 

. ı 
Ikinci yoklama oturumu sonunda Ahmet birinci öğretim setine %40 doğru tepkide 

ı 
bulunurken, ikinci öğretim setine %2, doğru tepkide bulunurken, üçüncü ve dördüncü 

! 

öğretim setlerine hiçbir doğru tepkide bulunmamışlardır. 
ı 

Üçüncü yoklama oturumıı sonurula Let, birinci ve ikinci öğretim setine %60 doğru 
ı 

tepkide bulunurken üçüncü öğretim Iretine %60 doğru tepkide bulunurken dördüncü 

öğretim setine hiçbir tepkide bulunmariııştır. 

Dördüncü yoklama oturumu sonunda Ahmet tüm öğretim setlerine %80 doğru tepkide 

bulunmuştur.Öğretim oturumlan b~en sonra düzenlenen izleme oturumunda Ahmet 

tüm öğretim setlerine %80 doğru tepkide bulunmuştur. 

Buna. ~~re Ahmet'in hedeflenıneyin ~ut~ak . araç-gereçle~nin işlevleri~ söyle~e 

becensının kazammında, başl~a dre~ ıle izleme evresınde elde edıl~n . ven~e~ 

arasında farklılık gözlenmektedır. Al$et ılk yoklamada mutfak araç ve gerecın ışlevını 

ı 
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ll 

söyleme becerisinde doğru tepkide Thulunmazken, öğretim oturumlan bittikten sonra 

düzenlenen son yoklamada mutfakl
1 

araç-gereçlerin işlevini %80 doğru tepkide 

bulunmuştur. Sonuçta artan beklem~ süreli öğretimde hedeflenmeyen mutfak araç-
I . 

gereçlerin işlevlerini söyleme becerisinin kazanımında 3/4 (% 80) oranında etkili 

olduğu gözlenmektedir. ! 

ı 
• ı 

4.4.2. Isınet'in Hedefleomeyen Mutfak Araç-Gereçlerinin İşievini Söyleme 

Becerisinin Öğretimine İlişkib Bulgular 

ll 

İsmet'in artan bekleme süreli öğreqm ile gerçekleştirilen birinci, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü öğretim setinde yer alan te adı söylenen mutfak araç-gereçlerin işlevlerini 
söyleme becerisinin kazanımına mJkin veriler yoklama ve izleme oturumlannda 

ı 

gösterdiği doğru davranış yüzdeleri o lL-ak Çizelge 4. 1 'de gösterilmektedir. 
ı 

ı 
Çizelge 4.1 'de görüldüğü gibi İsmepn öğretime başlamadan önce her dört öğretim 

setinde yer alan mutfak araç-gereçlerinin işlevlerini söyleme becerisine ilişkin olarak . 
ı 

düzenlenen ilk yoklama evresinde elde edilen verilere göre; dört öğretim setinde toplam 
i 

%1 O düzeyinde doğru tepkide bulunmpştur. 
ı 

ı 

Birinci öğretim setinde yer alan adı ~öylenen mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme 
! o 

becerisinin öğretimi sonucunda (iüzenlenen ilk yoklama oturumunda Isınet 
ı 

hedeflenmeyen mutfak araç-gereçleriıl işlevlerini söyleme becerisine ilişkin ilk yoklama 
ı 

oturumunda birinci öğretim setinde 1 toplam %20 doğru tepkide bulunurken; ikinci, 

üçüncü ve dördüncü öğretim setlerine ılıiçbir tepkide bulunmamıştır. 
ı 

İkinci yoklama oturumu sonunda İ~met birinci öğretim setine o/o40 doğru tepkide 
ı 

bulunurken, ikinci öğretim setine %2p doğru tepkide bulunurken, üçüncü ve dördüncü 

öğretim setlerine hiçbir doğru tepkide pulunmamışlardır. 

ll 

Üçüncü yoklama oturumu sonunda İsmet, birinci, ikinci ve üçüncü öğretim setlerine 

%80 doğru tepkide bulunurken dördühcü öğretim setine hiçbir tepkide bulunmamıştır. 
ı 
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Dördüncü yoklama oturumu sonunda İsmet tüm öğretim setlerine %80 doğru tepkide 

bulunmuştur.Öğretim oturumlan bittiKten sonra düzenlenen izleme oturumunda Ahmet 

tom öğretim setlerine %80 doğru tepkte bulurunuştui-. 

Buna göre İsmet'in hedeflenmeyen mutfak araç-gereçlerinin işlevlerini söyleme 
ı 

becerisinin kazanımında, başlama d~eyi ile izleme evresinde elde edilen veriler 
ı 

arasında farklılık gözlenmektedir. Ahmet ilk yoklamada mutfak araç ve gerecin işlevini 

söyleme becerisinde doğru tepkide Juıunmazken, öğretim oturumlan bittikten sonra 

düzenlenen son yoklamada mutfak 1 araç-gereçlerin işlevini %80 doğru tepkide 

bulunmuştur. Sonuçta artan beklem~ süreli öğretİrnde hedeflenmeyen mutfak araç-
ı 

gereçlerin işlevlerini söyleme becerikinin kazanımında 3/4 (% 80) oranında etkili 

olduğu gözlenmektedir. 1 

ı 
- ı • 

4.4.3. Omer'in Hedefleomeyen Mutfak Araç-Gereçlerinin Işlevini Söyleme 

Becerisinin Öğretimine iliş* Bulgular 

ı 
Ömer'in artan bekleme süreli öğreth ile gerçekleştirilen birine~ ikinci, üçüncü ve 

! 

dördüncü öğretim setinde yer alan ıe adı söylenen mutfak araç-gereçlerin işlevlerini 

söyleme becerisinin kazanımına ilişrn veriler yoklama ve izleme oturumlannda 

gösterdiği doğru davranış yüzdeleri olarak Çizel ge 4. 1 'de gösterilmektedir. 

ı 
Çizelge 4.1 'de görüldüğü gibi Öıne~'in öğretime başlamadan önce her dört öğretim 
setinde yer alan mutfak araç-gereçl~ işlevlerini söyleme becerisine ilişkin olarak 

düzenlenen ilk yoklama evresinde i elde edilen verilere göre; dört öğretim setinde 
i 

toplam %20 düzeyinde doğru tepkide bulunmuştur. 
ı 
ı 

Birinci öğretim setinde yer alan adı löylenen mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme 
ı 

becerisinin öğretimi sonucunda ~üzenlenen ilk yoklama oturumunda Ömer 
ı 

hedefl.enmeyen mutfak araç-gereçleriri işlevlerini söyleme becerisine ilişkin ilk yoklama 
ı 

oturumunda birinci öğretim setinde !toplam %10 doğru tepkide bulunurken; ikinci, 

üçüneü ve dördüncü öğretim setlerine Içbir tepkide bulunınanuştır. 

'1 
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. -1 
Ikinci yoklama oturumu sonunda qmer birinci ve ikinci öğretim setine %40 doğru 

ı 

tepkide bulunurken, üçüncü ve dqrdüncü öğretim setlerine hiçbir doğru tepkide 

bulunmamışlardır. 

ı 

Üçüncü yoklama oturumu sonunda ~mer, birinci,ikinci ve üçüncü öğretim setine %60 

doğru tepkide bulunurken dördüncü ~~etim setine hiçbir tepkide bulunmamıştır. 
' ı -

Dördüncü yoklama oturumu sonunda Omer birinci, ikinci ve üçüncü öğretim setlerine 
ı 

%I 00 doğru tepkide bulunurken 1 dördüncü öğretim setine %80 doğru tepkide 

bulunmuştur. Öğretim oturumlan bittikten sonra düzenlenen izleme oturumunda Ömer 

tüm öğretim setlerine %80 doğru tepJde bulunmuştur. 
ı 

Buna göre Ömer'in hedelleıını4 mutfak araç-gereçlerinin işlevlerini söyleme 

becerisinin kazaııımında, başlama düzeyi ile izleme evresinde elde edilen veriler 

arasında farklılık gözlenmektedir. ~er ilk yoklamada mutfak araç ve gerecin işlevini 
ı 

söyleme becerisinde doğru tepkide ~ulunmazken, öğretim oturumlan bittikten sonra 

düzenlenen son yoklamada mutfa~ araç-gereçlerin işlevini %80 doğru tepkide 

bulunmuştur. Sonuçta artan bekleJe süreli öğretİrnde hedeflenmeyen mutfak araç

gereçlerin işlevlerini söyleme ~sinin kazarumında 3/4 (% 80) oranında etkili 

olduğu gözlenmektedir. 1 

ı 
4.4.4. Seren'in Hedefteomeyen ~utfak Araç-Gereçlerinin İşievini Söyleme 

Becerisinin Öğretimine İlişkin Bulgular 

ı 
ı 

Seren'in artan bekleme süreli öğretim ile gerçekleştirilen birinci, ikinci, üçüncü ve 
ı 

dördüncü öğretim setinde yer alan ~e adı söylenen mutfak araç-gereçlerin işlevlerini 

söyleme becerisinin kazanımına yotaama ve izleme oturumlarında gösterdiği doğru 
ş yüzdeleri olarak Çizelge 4.1 '~e gösterilmektedir. 

il 

Sere~'in öğretime başlamadan önce her dört öğretim 
i 

setin e yer alan mutfak araç-gereçlerinin işlevlerini söyleme becerisine ilişkin olarak 
ı 

diiZe enen ilk yoklama evresindb elde edilen verilere göre; dört öğretim setinde 

top! %0 düzeyinde doğru tepkide iulunınuştur. 
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ı 

ı 
Birinci öğretim setinde yer alan adı sôylenen mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme 

ı 

becerisinin öğretimi sonucunda düzenlenen ilk yoklama oturumunda Seren 

hedeflenmeyen mutfak araç-gereçlerin 1 işlevlerini söyleme becerisine ilişkin ilk yoklama 

oturumunda birinci öğretim setinde 1ltoplam %20 doğru tepkide bulunurken; ikinci, 

üçüncü ve dördüncü öğretim setlerine ijiçbir tepkide bulunmamıştır. 

ı 
İkinci yoklama oturumu sonunda Se~en birinci ve ikinci öğretim setine o/o40 doğru 
tepkide bulunurken, üçüncü ve döldüncü öğretim setlerine hiçbir doğru tepkide 

bulunmamışlardır. 

Üçüncü yoklama oturumu sonunda Jmet, birinci, ikinci ve üçüncü öğretim setine %60 
ı 

doğru tepkide bulunurken dördüncü öğretim setine hiçbir tepkide bulunmamıştır. 

Dördüncü yoklama oturumu sonunda Seren tüm öğretim setlerine %80 doğru tepkide 

bulunmuştur. Öğretim oturumlan bi~en sonra düzenlenen izleme oturumunda S eren 
• ı 

tüm öğretim setlerine %80 doğru tepkitle bulunmuştur. 
ı 

Buna göre Seren'in bedeli~ mutfak araç-gereçlerinin işlevlerini söyleme 
! 

becerisinin kazanımında, başlama düzeyi ile izleme evresinde elde edilen veriler 
ı 

arasında farklılık gözlenmektedir. Ahdıet ilk yoklamada mutfak araç ve gerecin işlevini 
söyleme becerisinde doğru tepkide ~ulunmazken, öğretim oturumlan bittikten sonra 

düzenlenen son yoklamada mutfak 1 araç-gereçlerin işlevini %80 doğru tepkide 

bulunmuştur. Sonuçta artan beldeınJ süreli öğretirnde hedeflenmeyen mutfak araç-
ı 

gereçlerin işlevlerini söyleme beceri~inin kazanımında 3/4 (% 80) oranında etkili 

olduğu gözlenmektedir. 



.. 1 .. 

BILUMV 

ı 

TARTIŞMA VE ÖNERiLER 

5. l Tartışma 1 

Bu araştırmada, zihin özürlü çocuklara adı söylenen mutfak araç-gereçlerine ait resmi 
ı 

seçme becerisinin öğretiminde, artan bekleme süreli öğretimin etkili olup olmadığı, 

öğretimin izleme oturumları sonunda kbrunup korunmadığı ve gerçek mutfak araç-
I 

gereçlere genellenebilirliğinin sağlarup i sağlanamadığı araştınimıştır. A ynca artan 
ı 

bekleme süreli öğretim sırasında hedeflenmeyen mutfak araç-gereçlerinin işlevlerini 
ı 

söyleme becerisinin kazamhp kazamlmadığına bakılmıştır. 

ll 

Araştırma bulguları, zihin özürlü çocuklata artan bekleme süreli öğretimin adı söylenen 

mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçte becerisinin öğretiminde etkili olduğunu 
göstermektedir. Her dört denek her dö~ öğretim setinde adı söylenen mutfak araç-

ı 
gereçlerine ait resmi seçme becerisi için düzenlenen yoklama oturumlarında %100 

. ı 
oranında doğru tepkide bulunmuştur. I~eme oturumlarında ise öğretimi yapılan tüm 

ı 

öğretim setlerinde yer alan mutfak araç-dereçlerine ait resmi seçme becerisinin kalıcılığı 
ı 

Ahmet, İsmet, Ömer ve Seren'de koruninaktadır. Genelierne evresine bakıldığında ise 
ı 

her dört deneğin de adı söylenen mutfaR araç-gereçlerine ait resmi seçme becerisinde 

farklı ortam, farklı zaman ve farklı araç-gJeçıer ile genellenebildiği görülmektedir. 
ı! 
! 

Alan taramasında artan bekleme süreli öğretimin etkililiğini destekleyen çeştili 
ı 

•• ı 

araştırma sonuçlan bulunmaktadır. Oğretilebilir ve ileri derecede zihin özürlü çocuklara 
ı 

~nlü~ ~aş~da. ~Ianılan kelimeleri~ w ~ğre~minde (B~~ett ve diğerleri,_ ı 986:,n~sn~ 
ısımlenmn ögretımınde ( Godby ve dıgerlen, 1987), otıstık çocuklara resımi en sozlu 

ı 
olarak İsimlendirme becerisinde (Ault ~e diğerleri, 1989), okul öncesi dönemdeki 

çocuklara toplum ve okul çevrelerinde Jörebilecekleri uyan levhalanm okuma (Doyle 

ve diğerleri, 1989), artan bekleme süreli öğretimi etkili bulmuşlardır. Aynca Gast ve 
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diğerleri (1995), öğretilebilir ve ileri derecede zihin özürlü çocuklara yemek tarifinde 
ı 

kullanılan kelimelerin öğretiminde, Colliıns ve diğerleri{1995), öğretilebilir zihin özürlü 
ı 

çocuklara ürünlerin üzerinde yazılı uyah işaretlerinin öğretiminde, Doyle ve diğerleri 

(1995), zihin özürlü çocuklara yiy~k fotoğraflannı isimlendinne becerisinin 
ı 

öğretiminde, artan bekleme süreli öğretim etkili bulunmuştur 

1 

ı 

Bu araştırmada, artan bekleme süreli öğretim ile adı söylenen mutfak araç-gereçlerine 
ı 

ait resmi seçme becerilerinin öğretimind~, denekierde göztenecek davramş değişikliğini 

sadece artan bekleme süreli öğretimind~n kaynaklamyor olmasım sağlamak amacıyla 
ı 

uygulamacı tarafindan iç geçerliliği etlcileyebilecek dış etmenler, olgunlaşma, ölçme, 
ı 

uygulama güvenirliği, denek yitimi vel deneysel etlciye dikkat edilmiş ayrıca hem 

yoklama otururulannda hem de öğretimil oturumlannda öğrencilerin doğru tepkilerine 

pekiştireç uygulanmışbr. 1 

Araştımıada artan bekleme süreli öğre+ verimliliğine ilişkin Ahmet, İsmet, Ömer ve 

Seren arasında bir karşılaştırma yapılmışı ve ölçüt karşılamncaya değin gerçekleştirilen 
ı 

oturum sayısı, ölçüt karşılamncaya değil geçen öğretim süresi ve ölçüt karşılanıncaya 

değin meydana gelen yanlış teplci sayısı ve\yüzdeliği incelenmiştir. 

Bu ~raştınnada, b~ri.nci ö~~m. setleri+• ad~ _"ö~lenen mutfiık araç-gereçlerin~ ait 

resını seçme becensının ögretımınde, toplam ogretım oturumu sayılaona bakıldıgında 

Ahmet, ömer, Seren I O oturum, İsmet'te \9 oturum, ikinci, üçüncü ve dördüncü öğretim 
setlerinde Ahmet, İsmet, ömer ve Serer 9 oturum düzenlendiği görülmektedir. Bu 

sonuçlara göre tüm deneklerde; tüm öğrftim setlerinde yer alan, adı söylenen mutfak 

araç-gereçlere ait resmi seçme becerisinin öğretiminde kullamlan öğretim oturumu 

sayısı hemen hemen benzerlik göstermektıdir. Godby ve diğerleri (1987), ileri derecede 

zihinsel özürlü çocuklara nesne ismi öğrdtiminde artan bekleme süreli öğretim yöntemi 
ı 

ile en az ipucu yönteminin etkililiklerinil incelemişlerdir. Araştırma sonuçlanna göre, 

her iki öğretim yönteminin de doğru te~lcileri oluşturmada etlcili olduğu, ancak artan 

bekleme süreli öğretim yöntemi ile yaptlan öğretim otururolannın sayısı en az ipucu 

yöntemi ile yapılan öğretim oturumlarındJ daha az olduğu belirlenmiştir. 
ll 

Bu araştırmada oturum sürelerine bakıl~ığında, tüm öğretim setlerinde adı söylenen 

mutfak araç-gereçlerine ait resmi seçme becerisinin öğretirnde Ahmet'te ortalama 

1 
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4 dk 08 sn., Isınet'te ortalama 3 dk 39 sn., Omer' de ortalama 3 dk 52 sn., S eren' de 
ı 

ortalama 3 dk 59 sn. olduğu görülmek~edir. Godby ve diğerleri (1987), ileri derecede 
ı 

zihinsel özürlü çocuklara nesne ismi öğfetiminde artan bekleme süreli öğretim yöntemi 
ı 

ile en az ipucu sistemini öğretim sür+leri bakurundan karşılaştırmışlardır. Araştırma 

sonuçlarına göre artan bekleme süreli ~ğretim yönteminde öğretilen nesnelerde ölçüt 

düzeyine ulaşmak için I 6 saat 45 dakik~ gerekirken, en az ipucu sisteminde bu süre 22 

saat 56 dakikaya çıkmıştır. ı 

1, 

Bu araştırmada toplam yanlış tepki jayısı ve yüzdesine bakıldığında tüm öğretim 

setlerinde adı söylenen mutfak araç-gerıçierine ait resmi seçme becerisinin öğreti~nde 

kontrol edici ipucundan önce yanlış tepkii sayısında dokuz yanlış ile Ahmet % 25 • Isınet 
.. ı 

iki yanlış ile % 5.6 , Omer sekiz yanlış ile% 22.2 , Seren beş yanlış ile% 14 tepki 

verirken kontrol edici ipucundan so~ yanlış tepki sayısında Ahmet bir yanlış ile 

% 2.8, İsmet iki yanlış ile % 5.6 , ö.Jer dört yanlış ile % ı ı , Seren sekiz yanlış ile 
ı 

% 22.2' dir. Buna göre kontrol edici ipllcundan önceki tepki sayılan Ahmet, İsmet ve 

Ömer'de yüksek iken, Seren'de kontr~l edici ipucundan sonra yüksek bulunmuştur. 
Araştırmada denekierin hata düzeyleri ahan bekleme süreli öğretim yöntemi ile yapılan 

ı 
diğer araştırmalara göre daha yüksek qWunmaktadır. Denekierin artan bekleme süreli 

öğretime ilişkin daha önce herhangi bir !,öğretim yaşantısının olmaması bu hata oranımn 
ı 

yüksek olmasına yol açıruştır. Godby V:e diğerleri (1987), ileri derecede zihin özürlü 
ı 

çocuklara nesne ismi öğretiminde artan !bekleme süreli öğretim yöntemi ile en az ipucu 

yöntemini hata düzeyleri baktırundan ~arşılaştırmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre 

artan bekleme süreli öğretim yöntemiAde 54 hata (%4.5) görülürken, en az ipucu 
ı 

yönteminde 210 hata (%12.99) ortayi çıkmıştır. 12 denemenin her birinde, artan 
ı 

bekleme süreli öğretim yöntemiyle öğretilen kelimelerde daha az hata yapıldığı 
! 

görülmüştür. Farmer ve diğerleri (ı991), öğretilebilir ve ileri derecede zihin özürlü 
ı 

çocuklara toplumsal yaşamda kullanılan kelimelerin öğretilmesinde artan bekleme 

süreli öğretimin etkililiğini incelemişler~ir. Araştırma sonuçlarına göre tüm denekler 
ı 

için toplam 13 tane (% 2) hata kaydedi1miştir. Bir denekte 4 hata (%2), bir denekte 9 

hata (%3) yapıruş, diğer denekte hiçbir !hata kaydedilmemiştir. Tüm denekler için hata 
ı 

yüzdesi artan bekleme süreli öğretim yöntemin her uygulamasından sonra azalmıştır. 
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Araştırma · sonuçlannda tüm öğretim setiirinde adı söylenen mutfak araç-gereçlerine ait 

resmi seçme becerisinin öğretiminde artan bekleme süreli öğretimin incelenen tüm 
ı 

davranışların toplamianna bakıldığında etRili olduğu görülmüştür. 
ı 
i, 

Bennett ve diğerleri (1986), öğretilebilir fe ileri derecede zihin özürlü çocuklara günlük 

yaşamda kullanılan kelimelerin öğretilm~si becerisinde artan bekleme süreli öğretim 
ı 

yöntemi ile en az ipucu yöntemini e~kililik ve verimlilikleri düzeyleri bakımından 
! 

karşılaştırmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre her iki öğretim yöntemi de kelime 
ı 

öğrenme becerisinde etkili bulunmuştur. Ancak, her iki yöntem verimlilikleri 
ı 

bakımından karşılaştınldıklarında artan pekierne süreli öğretim yönteminin öğrenme 
ı 

oranı (yoklamalar ve öğretim oturumlan) hatalar ve doğrudan öğretim süresi açısından 

daha verimli bulunmuştur. 1 

!ı 
ı 

Bu araştırmanın aynca, artan bekleme sijreli oturumlannda doğru tepki sonrası mutfak 

araç ve gereçlerin işlevlerini söyleme ~ecerilerinin kazanımına yol açıp açınarlığına 
bakılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre a~ı söylenen mutfak araç-gereçlerinin işlevlerini 

ı 

söyleme becerisinde öğretim öncesinde ruunet ve Seren hiçbir tepkide bulunmazken, 
ı 

İsmet ve Ömer %I O düzeyinde do~ tepki de bulunmuştur. Yoklama ve izleme 
ı 

oturumlarında elde edilen verilere göre Hedeflenmeyen mutfak araç-gereçlerin işlevierin 
ı 

kazanımında artışlar gözlenmiştir. Ahrne~, İsmet, Ömer ve Seren izleme otururnlarında 

% 80 oranında doğru tepkide bulunmuşı1~rdır. Buna göre artan bekleme süreli öğretim 
ı 

sürecinde, öğrencilerin doğru tepkileri sonrası mutfak araç-gereçlerin işlevlerini 
ı 

söyleme becerilerinin kazanımına yol açtığı gözlenmektedir. Janssen ve Guess (I 978), 

ileri derecede zihin özürlü dört bireye adt söylenen nesneleri gösterme becerisi yamnda, 
'ı 

hedeflenmeyen nesnelerin işlevlerinin qğretimi araştırmışlardır ve olumlu sonuçlar 
i 

almışlardır. Becker ve Glidden (1979) iŞe, ileri derecede zihin özürlü bir grup erkek 
ı 

öğrenciye motor becerileri öğretirken, h~deflenmeyen ve yaşıdan tarafindan sergilenen 

sosyal becerileri de taklit etmeyi de başardıklannı ifade edilmektedirler. Ault ve 
ı 

diğerleri (1990), artan bekleme süreli ~ğretimi kutlanarak kelime okuma becerisinin 

öğretimini gerçekleştirirken, hedef daf"ranışı öğretilen kelimelerin kısaltılmasında 
ı 

başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. Doyle ve diğerleri (1990), sabit bekleme süreli 
ı 

öğretim yöntemini kullamlarak öğretile~ilir zihin özürlü öğrencilere hedeflenmeyen 

davranışları doğru tepkileri izleyen sö~el pekiştireç cümlelerinin içine yerleştirerek 
ı 

öğretmişler ve olumlu sonuçlar almışlardır. Jones ve Collins (1997), zihin özürlü 
! 
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yetişkin kadınlara mikrodalga becerilerini~ öğretiminde hedeflenmeyen bilgi öğretimi 
ı 

sunmuşlar ve hedefleomeyen bilgilerin öğretiminde kazanımında başanlı sonuçlar elde 

etmişlerdir. Parrot ve diğerleri (2000), eşzamanh ipucuyla öğretimi kullanarak 

zincirleme becerllerin öğretimini g~rçekle·ştirirken, hedefleomeyen bilgilerin 
i 

öğretiminde olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. 

5.2. Öneriler 

5.2.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler 

Bu araştırmada elde edilen bulgular arta~ bekleme süreli öğretimin etkili bir yöntem 
ı 

olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, zilıtin özürlü çocuklar için düzenlenecek eğitim 
i 

ortamlannda tek hasarnaklı davranışlannqa öğretiminde artan bekleme süreli öğretime 

yer verilebilir. Ayrıca hedeflenen davr~şların yanısıra hedetlenmeyen bilgiler doğru 
tepkileri izleyen sözel pekiştireç cümleleri ibierine yerleştirerek kazannın sağlanabilir. 

ı 
ı 

5.2.2 İleri Araştırmalara Yönelik !Öneriler 

ı 

Artan bekleme süreli öğretimin, araştırmada öğretimi yapılmış becerinin dışında, diğer 

tek basarnakit davranışiann öğretiminde farklı ortamlarda, farklı uygulamacdar 

tarafindan farklı ipuçlan, farklı öğretim ~üzenlemeleri ve farkit sıfir saniye ve artan 
ı 

bekleme süreli oturum uygulamalan ile ıetkililiği araştınlabilir. Buradan yola çıkarak 
ı 

aşağıdaki araştırmalar planlanabilir; 1 

ı 
Artan bekleme süreli öğretim kullanılaraıJ artan bekleme süreli öğretimin farklı özellik 

ı 

gösteren çocuk ve yetişk.inlerle etkililiği ar~ştınlabilir. 
ı 

Artan bekleme süreli öğretim ile, tek baJmaklt davranışıann öğretiminde küçük grupla 
1 

öğretim ve gözleyerek öğrenmeyi içeren arfiştırmalar düzenlenebilir. 

ı 

Aynı tür davranışların öğretiminde, artan i bekleme süreli öğretim ve diğer bir yanlışsız 

öğretim yöntemini içeren ve her iki yö~temin etkililik ve verimliliklerini karşılaştıran 
araştırmalar düzenlenebilir. Örneğin, tet hasarnaklı davranışiann öğretiminde artan 

i 
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bekleme süreli öğretim yöntemi ile sabit 'kleme süreli öğretim yönteminin etkililik ve 

verimliliklerini karşılaştıran bir araştırma dib:enlenebilir. 

ı 
ı 

Artan bekleme süreli öğretim ile tek 1 hasarnaklı ya da zincirleme davranışlann 
ı 

öğretiminde paralel hedefleomeyen davı:anışlann kazanımını planlayan araştırmalar 

düzenlenebilir. 1 

ı 
Artan bekleme süreli öğretimin tek hasaniaklı davranışıann öğretimi dışında zincirleme 

ı 
becerilerlu öğretiminde kullanılmasına yöne~k araştırmalar düzenlenebilir. 

ı 

ı 
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Ek 1 
ı • • 

ANNE-BABA IZIN FORMU 
ı 

Aşağıda belirtilen çalışma koşullb altında çocuğumun Anadolu Üniversitesi 
i 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜRSEL7 in 
i 

danışmanlığında Erdi KANBAŞ'ın yürüteceği lisansüstü tez çalışmasına kattimasını 
! 

kabul ediyorum. 

I. Bu çalışmada çocuğuma mutfak araç-gereçlerini tanıma ve işlevlerini ifade 
ı 

edebilmesinin öğretileeeğim biliyorum. ı 

2. Mutfak araç-gereçlerini öğret~ek amacıyla üç resim arasından adı söylenen 

mutfak araç-gerecine ait resmi işaret ! ederek seçme becerisinin ve mutfak araç-
ı 

gereçlerinin işlevini ifade edebilmesinin öğfetileceğini biliyorum. 

3. Çalışmada gizliliğin esas olduğunu ve çocuklannın isimlerini hiçbir biçimde 

rapor edilmeyeceğini biliyorum. 

4. Bu çalışmanın çocuğumun üzerinde fiziksel veya psikolojik bir risk 
ı 

taşımayacağım, böyle bir taşıdığım hissettiğim zaman çocuğumun çalışmaya katılımım 
! 

kesebileceğimi biliyorum. 
ı 

5. Çalışma günlerinde çocuğumını her gün 10:00 - 12:00 saatleri arasında 
ı 

okulda bulunması gerektiğimi biliyorum. 1 

6. Bu çalışma esnasında, çocuğu~a evde mutfak araç-gereçlerine ilişkin hiçbir 

ek çalışma yapmamam\yaptırmamam gere~iğini biliyorum. 

7. Çalışma süresince, araştırma il~ ilgili tüm sorulanma Erdi Kanbaş tarafindan 

cevap verileceğini biliyorum. 

Anne-Baba imzası Adı - Soyadı: 

Tarih: 
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AJLE HEDEFUYARAN BELIRLEME FORMU 
ı 

Sayın Veli; 

! 

ı 
ı 
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Aşağıda çocuğunuzun mutfak araç-gereçlerini tanıma becerisine ilişkin olarak 
ı 

bilemediği mutfak araç-gereçlerinin isimleri yer almaktadır. Sizden istenilen aşağıda yer 
ı 

alan mutfak araç-gereçlerini ne kadar sıkiWa kullandığıruzı aşağıda yer alan tabloya 
ı 

(+)işareti koyarak işaretlemenizdir. Ayryca çocuğunuza hangi mutfak araç-gereçlerinin 
ı -

öğretilmesini daha ç.ok istediğinizi işaretierneniz istenmektedir. llginize şimdiden 

teşekkür ederim. 

Öğrencinin Adı-Soyadı: 

Araç-Gerecin Sürekli 

Adı Kullanmm 

t 
ı 

Arasıra Hiç Öğretilmesini 

Kullanımn Kullanmam isterim 

ll 

-
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MUTFAK ARA(!: VE GEREÇLERİ LiSTESi 

1. Kaşık 

2. Çatal 

3. Bıçak 

4. Bardak 

S. Sürahi 

6. Tabak 

7. Tencere 

8. Tava 

9. Çaydanlık 

1 O. Çay Bardağı 

ll. Çay Kaşığı 

12. Çay Tabağı 

13. Süzgeç 

14. Kepçe 

15. Düdüklü Tencere 

16. Cezve 

17. Rende 

18. Çırpıcı 

19. Kupa 

20. Havan 

2 I. Yumurtalık 

22. Kevgir 

23. Fincan 

24. Fincan Tabağı 

25. Bulaşık Selesi 

26. Meyva Sıkacağı 

2 7. Çorba Kasesi 

28. Salata Kasesi 

29. Pasta Tabağı 

30. Tatlı Tabağı 

· 31. Tatlı Kasesi 

32. Tatlı Çatalı 

33. Tatlı Kaşığı 

34. Süt Tenceresi 

35. Meyva Bıçağı 

36. Maşa 

3 7. Tahta Kaşık 

38. Şekerlik 

39. Tuzluk 

40. Baharatlık 

41. Saklama Kabı 
i 

.42. Kavanoz 

·. 43. K ek Kalıbı 

. 44. Okiava 

·• 45. Merdane 

, 46. Salata Tahtası 

47. Ekmek Saklama Kabı 

48. Ekmek Sepeti 

49. Peçetelik 

50. Ölçek 

5 I. Süzme Kaşığı 

52. Tost Makinesi 

53. Fritöz (Patetes Kızartı cısı) 

54. Fınn 

55. Su Isıtıcısı 

56. Mutfak Robotu 

; 57. Ocak 
1 

ı58. Tüp 
1 59. Bulaşık Makinesi 

60. Buzdolabı 

101 
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ı 
1ıEk4 
ı 

... • • ı • • 

GOZLEMCI BIL(;ILENDIRI\IE FOru-m 
i 
i 

ı Sevgili gözlemci, l 

Bu bilgilendirme formu, gözlemfilerarası güvenirlik ve uygulama güvenirliği 

verilerini toplayacak olan gözlemciye ışık tutması amacıyla hazırlaıımıştır. Bu amaçla, 

gözlemciye, araştırmada planlanması yapıif durumlar hakkında bilgi verilmiştir. 
ı 
ı 

1- Bu araştırmanın amaçları nelerdir?ı 

a) Artan bekleme süreli öğretim, dö~ zihin engelli çocuğa, üç resim arasından adı 
i 

söylenen mutfak araç-gerecine ait resmi seçme becerisinin öğretiminde etkili 
ı 

midir? 
ı 

ı 
b) Dört zihin engelli çocuğa, üç res4n arasından adı söylenen mutfak araç-gerecine 

ı 
ait resimleri işaret ederek seçme becerisi artan bekleme süreli öğretimle 

ı 
öğretilebilirse, bu beceri öğretim b~ttikten 7 ve 14 gün sonra öğretilebilir mi? 

ı 
c) Artan bekleme süreli öğretim ile 4ört zihin engelli çocuğa üç resim arasından adı 

söylenen mutfak araç-gerecine 1 ait resimleri seçme becerisi öğretilebilirse, 
çocuklann öğrendikleri becerileri gerçek mutfak araç-gereçlerine 

! 

genelieyebilmesi sağlanabilir mi? 1 

li 

ı 
ı 

d) Artan bekleme süreli öğretim ile ~ört zihin engelli çocuğa üç resim arasından adı 
ı 

söylenen mutfak araç-gerecine ı ait resimleri seçme becerisi öğretilirken, 

çocuklann öğrendikleri mutfak araç-gereçlerinin işlevlerini öğrenebilmeleri 

sağlanabilir mi? 

Amaçta ifade edilen, denekierin seçim yapabilme becerisi, resmi işaret ederek 

parmağı ile veya elini resim üzerine kdyarak göstermesi biçiminde tanımlanmıştır. 

2- Uygulamacı oturumlarda denekierin :dikkatini çalışmaya yöneltmek için hangi tür 
ı 

dikkati sağlayıcı ipucu sunmuştur? 
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Uygulamacı araştırma boyunca, deneklere " ..... , bana bak" , "çalışmaya hazır 

mısın?" , " ..... , şimdi resimlere dikkatlice bak vb." biçiminde dikkati sağlayıcı ipucu 

sunmuştur. 
ı • 

3- Uygulamacının deneklere sunduğu hedef uyaranlar nelerdir? 
! 

Uygulamacı, araştırma boyunca den~klere hedef uyaran olarak, " ..... ,bana kaşığı 

göster,bardak resmini göster vb." biçiminde beceri yönergesi sunmuştur. 

! 

4- Öğretim oturumlarında kullanılan kon~rol edici ipucu nedir? 
ı 

Uygulamacı, araştırmanın tüm öğretiılı oturumlarında deneklere "sözel ipucu+model 

ipucu" kullanılmıştır. Bu ipuçlannın " ..... ,bak bu bir kaşık,ben sana kaşığı 

gösterdim,haydi sende göster'' biÇiminde kontrol edici ipucunun sunumunu 

gerçekleştirilmiştir. 

5- Araştırmada kullanılan yanıt aralığı ne4ir? 

Araştırmanın yok:Iama,öğretim,genelleme ve izleme oturumlarının tümünde yanıt 

aralığı 5 sn. olarak kullanılmıştır. 

6- ipucunu Geciktinne Aralığı Nedir? 

Sıfir saniyeli denemelerin ardından ~edef uyaran ile kontrol edici ipucu arasında 
'ı 

geçen bekleme süresini, birer saniyelik eşit aralıklarla en fazla 5 saniye oluncaya 
ı 

değin sistematik olarak arttınlmıştır. ı 

7- Yoklama, öğretim, genelleme izleme otunımiarında kaç deneme 

gerçekleştirilmiştir? 

Uygulamacı, araştırmanın, (1) yokikna otunımiarında 9 deneme, (2) öğretim 
oturumlarında 9 deneme, (3) izlem~ oturumlarında 9 deneme ve (4) genelierne 

ı, 

oturumlannda 6 deneme gerçekleştirilmiştir. 

ı 

8- Denekierin doğru ve yanlış tepkilerine hangi davranış sonrası uyaranlar 

sunulma.lrtadır? 

Uygulamacının, denekierin doğru ve y8.nlış tepkilerine karşılık, 
ı, 

a) Uygulamacı, denekierin yoklama: otummlannda göstermiş olduğu her doğru 

tepkiyi sürekli pekiştinne tarif~siyle sözel olarak (aferin,çok güzel vb.) 
ı 
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i 

pekiştinniştir. Yoldama oturumlaf-ında denekierin yanlış tepkileri ise görmezden 

gelinmiştir. 
i 

b) Öğretim otururnlannda, 
ı 

deneğİn doğru tepkileri (ipucundan önce doğru ve 
ı . 

ipucundan sonra doğru) sürekli :pekiştirme tarifesiyle sözel olarak (aferin,çok 
ı 

güzel gibi) pekiştirilirken, yanlış 
1
tepkileri için ise hata düzeltmesi sunulmuştur. 

ı 

Bu süreçte, uygulamacı deneğin yanlış tepki göstermesini takiben 3 sn_ 
' bekleyerek tekrar kontrol edici İRucunu hata düzeltmesi sunarak deneğİn doğm 
ı 

tepki vermesini beklemiştir (örneğin, o çatal değil, bak çatal burada gibi). 
' 

Uygulamacı, denek hedef uyilrana doğm tepki verinceye değin hata 
ı 

düzeltmesine devam etmiş ve hata düzeltme süreci sonunda deneğin doğru 
ı 

tepkisini sözel olarak pekiştirmiştir. 

c) Genetierne oturumlannda, uygulamacı denekierin gösterdikleri doğru tepkileri 
'ı 

sözel olarak (aferin, çok güzel gibi) sürekli pekiştirme tarifesi ile pekiştirmiştir. 
ı, 

Denekierin yanlış tepkileri ise görmezden gelinmiştir_ 
'ı 

d) Araştırmanın, yoklama otummlannda denekierin ölçütü karşılamasının hemen 
ı 

ardından, 3 ve 1 O gün sonra izleme otummlan düzenlenmiş, izleme 

otummlannda denekierin tepkileri sürekli pekiştirme tarifesiyle sözel olarak 

(aferin,çok güzel gibi) pekiş~rilmiştir. Yanlış tepkileri ise görmezden 

gelinmiştir. 

e) Hedefleomeyen bilgi öğretimine ilişkin olarak, öğretim otururolannda deneğİn 

her doğru tepkisinden sonra bilgi 1 sunulmuş yani öğretilmesi hedeflenen mutfak 

araç-gerecinin işlevi açıklanmıştır. Hedefleomeyen bilgi öğretimine ilişkin 

yapılan yoklama otummlannda deneğin doğnı tepkilerinden sonra denek sözel 

olarak (aferin,çok güzel gibi) sürekli pekiştirme tarifesi ile pekiştirilmiştir. 
ı 

Yanlış tepkileri ise görmezden gelhuniştir. 

9- Araştırmada kullanılan denemeler arası süre nedir? 
ı 

Araştırmanın yoklama, öğretim, genelierne ve izleme otururolannın tümünde 

denemeler arası süre 5 sn_ olarak kuJlanılm.Jştır. 
ı 

10- Genelleme otummlan nasıl gerçekleştirilmiştir? 

Bu araştırmada genelierne oturumlan, yoklama,öğretim ve izleme oturumlarında 
ı 

kullamlan ren.kli resimlerde gösterilen mutfak araç-gereçlerinin yerine gerçek 

mutfak araç-gereçleri kullanılmıştir. Öntest-sontest olarak gerçekleştirilen 
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genelierne oturumlarının öntest otu~mu, birinci toplu yoklama evresının hemen 

ardından, sontest oturumu ise öğretim çalışmalannda tüm denekierin ölçütü 

karşılamasının hemen ardından dü~nlenmiştir. Genelierne oturumlan, yoklama 

oturumlarında uygulanan işlem basarnaklanna benzer biçimde gerçekleştirilmiştir. 
ı 

11-Hedefleomeyen bilgi öğretimi öğrenimi nasıl gerçekleştirilmiştir? 

Bu araştırmada, hedeflemneyen bilgi ', öğretimi öğretim oturumlannda deneğİn her 

doğru tepki vennesinden sonra, öğretilmesi hedeflenen mutfak araç-gerednin işlevi 

açıklanarak sunulmuştur. Hedeflenmeyen bilgi öğretimi öntest-sontest olarak 

gerçekleştirilmiş, öntest oturumu birinci toplu yoklama evresinin hemen ardından, 

sontest yoklama oturumu ise öğretim çalışmalannda tüm denekierin ölçütü 
ı 

karşılamasının hemen ardından düzenlenmiştir. 
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EKS 

ARTAN BEKLEME SÜRELi ÖGRETİM İLE ADI SÖYLENEN MUTFAK

ARAÇ GEREÇLERE AİT RESMi SECME VE iŞLEVİNİ SÖYLEME 

(HEDEFLENMEYEN) BECERİSİNE İLİŞKİN ÖGRETİM MA TERYALİ 

Programın Adı: Adı söylenen mutfak araç-gereçlerini seçme ve işlevini 

(hedeflenmeyen) söyleme 

Öğrencinin Adı: 

Uygulayıemın Adı: 

Önkoşul Davranışlar: ı) görsel ve işitsel uyaranlara en az 5 dakika süre ile dikkatini 
ı ç----------- ·-·- . . .. ··- ----·- .. 

yöneltebilme, 2) kendisine verilen sözel yönergeleri sırasıyla takip edebilme, 3) çalışma 
! ---- --·· 

süresince oturma ve öğretmeme göz teması kurabilme, 4) üç resim arasından seçim 

yapabilme, 5) ipucunu bekleme beceıjsi. 
.....------

ı 

Programı Amacı: Öğrencinin önüne konulan üç mutfak aracı resmi içinden, adı 

söylenen mutfak aracının resmini üst üste üç öğretim oturumunda % I 00 doğrulukta 
ı 

resmi işaret ederek gösterir. 

Kullandacak Araç-Gereçler: Çalışmada mutfak araç ve gereçlerini tanıtıcı 6.0 adet 
! 

renkli fotoğraf kullanılmıştır. 60 adet r:enkli fotoğraf çalışmada öğretilmesine karar 

verilen mutfak araç ve gereçleri belirlendikten sonra fotoğraf stüdyosunda özel olarak 

düzenlenmiş bir ortamında araç ve gereçlerin fotoğraflan çekilerek hazırlanmıştır. 

Ön eleme, yoklama, öğretim, genelleme, izleme ve hedeflenmeyen bilgi öğrenimi 

otuıumlannın gerçekleştirildiği grup eğitjmi odasında bir adet masa, bir adet sehpa,iki 

adet sandalye bulunduıulmuştur. Bunun yanı sıra veri toplama sürecinde kalem ve kağıt 

kullanılmıştır. 

Hedeflenmeyen davranışlarm öğrenimi otunımlannın değerlendiriLmesi amacıyla 

yoklama oturumlannda ses kayıt cihazı ve; kaset kullanılmıştır. 
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Ortam ve Zaman: Araştinnada yoklama~ öğretim ve izleme otuıumlan, Umut ve Umut 

Yolu Zihinsel Özürlüler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi"nde bireysel eğitim 

odasında, geneneme oturumlan ise yine 
1

• aynı kurumun mutfağında gerçekleştirilmiştir. 

Bireysel eğitim odasının düzeni şöyledir: Oda da bir masa, üç sandalye ve bir sehpa 
ı 

bulunmaktadır. Masanın üzeri kumaş bir örtü ile kaplıdır. 

Araştırma sırasında bireysel eğitim odasında üç kişi bulunmaktadır. Bunların ikisi 
ı 

uygulamacı ve öğrencidir. Diğeri ise gözlemcidir. Uygulamacı ve öğrenci masada 

karşılıklı olarak otunnuşlardır. Gözlemci. ise uygulamacının ve masanın sol köşesinde 

bulunmak.i:adır. 

Araştınnada ku11anılan resimli kartlan iki kutuya yerleştirilmiştir. Kutulardan birinde 

hedef uyaran olarak belirlenenler diğer kutuda ise çeldirici olarak kullamlan resimli 
ı 

kartlar bulunmaktadır. Ayrıca araştırma sırasında kullamlacak ilgili kayıt formları masa 

üzerinde uygulamacımn yanına yerleştirilmiştir. 

Genelierne oturumlan ise, özel eğitim merkezinin mutfağında gerçekleştirilmiştir. Bu 

oturumlarda mutfakta kullanılan gerçek araç-gereçlerden yararlanılmıştır. 

Yoklama ve öğretim oturumlan hafta içi her gün 10:00- 11:30 ve 13:00- 14:30 saatleri 

arasında iki oturum olmak üzere bire bir öğretim düzenlemesi biçiminde 

gerçekleştirilmiştir. 

İzleme oturumlan öğretim oturumları tamamlandıktan sonra 3 ve 1 O gün sonra 

gerçekleştirilmiştir. 

Hedef Uyaran; Tencere resmini göster, kaşık resmini göster, fincan resmini göster, 

peçeteli k resmini göster gibi ..... 

Etkili Öğretim İçin: 

1 

ı. Öğrencinin tepkide bulunmaSı ıçın "bardağı göster" beceri yönergesi 

belirlenir. 
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2. Bu çalışmada, kontrol edici ipucu olarak sözel ipucu ve model ipucu 

belirlenmiştir ve bu ipuçlan birlikte ku11anılır. Sözel ipucunda hedef uyarana 

uygun olarak öğrenciye ne yapması gerektiği söylenir. Aynı anda 

uygulamacı yine hedef uyarana uygun olarak neyi göstermesi gerektiğini 
i 

ilgili resme dokunarak model olur. 

3. Öğrencinin yardınıı bekleme becerisini belirlemede, öğrenciye kontrol 
ı 

ipuçlan, beceri yönergesi sunulduktan sonra; O saniye bekleme süreli 
ı 

öğretİrnde beceri yönergesiqin hemen ardından, artan bekleme süreli 
ı 

öğretimde beceri yönergesinin hemen ardından; O, I, 2, 3, 4 ve 5 saniyeli 

sonra sunulur. Öğrenciye beceri yönergesi verilmeden önce, öğretilmesi 

hedeflenen hedef uyaranı bilf11iyor ya da emin değilse kendisine verilecek 

ipuçlannı ya da kendisine yapıl~cak yardımı beklernesi gerektiği söylenir. 

4. Sıfir saniye bekleme süreli öğretim oturumianna öğrenci % 100 doğru tepki 

verinceye değin devam edilir. 

5. Bu araştırmada ipucunu geciktimıe aralığı 4 saniye olarak belirlenmiştir. 

6. Öğrencilerin ipucundan önce ve ipucundan sonra doğru tepkileri öğretmen 

tarafindan pekiştirilir. Öğrenci ipucundan önce yanlış tepki verdiğinde 

ipucunu beklernesi gerektiği söylenir ve yönerge tekrar edilir. Öğrenci 

ipucundan sonra yanlış tepki. verdiğinde ya da hiç tepki bulunmadığında 

öğrencmm tepkileri görmezden gelinir ve kontrol edici ipucu (sözel 

ipucu+model ipucu) verilir. 

7. Çalışmada, yoklama evresi, öğretim süreci, izleme evresi ve genelierne 

evresi verileri toplanır. Yoklama, izleme ve genelierne evresi verileri 

yoklama, izleme ve genelierne evresi veri toplama kayıt formuna, öğretim 

süreci verileri de artan bekleme süreli öğretim süreci veri toplama kayıt 

formuna kayıt edilir. 

8. Uygulamacı, uygulama, davranış kaydı 

performansa göre uygulanan öğretim 

değişiklikleri yapar. 

tutma öğrencinin gösterdiği 

yönteminde gerekli görülen 

Etkili öğretimin gerçekleştirilebilmesi ıçın aşağıda yoklama, izleme ve genelierne 

evrelerinin ve öğretim sürecinin nasıl yapılacağı ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 
' 
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Yoklama, İzleme ve GeneDeme Evreleri Verilerini Toplama: 

1. Öğrenciye "tabağı göster" yönerg~si verilir. 

2. Bu oturumlarda denemeler arası sÜre 4 saniyedir. 

3. Bu oturumlarda doğru tepkilerde :{örn., hedef davranışı 4 sn. içinde göstermek) 

veri toplama tablosuna artı işareti ( +) konulur ve sözel pekiştireçlerle 

pekiştirilmiş ; yanlış tepkilerde ise (örn., hedef davranıştan başka bir tepkide 

bulunmak ya da 4 sn. içinde hiçbİf tepkide bulunmamak) veri toplama tablosuna 

eksi işareti (-) konulur ve görmezden gelinmiştir. 

4. Öğrencilerin doğru tepkilerinden sonra öğretmen öğrenciden hedeflenmeyen 

bilgi öğrenimine ilişkin olarak öğretilmesi hedeflenen aracın işlevini istemiştir 

(örn., tencere ne işe yarar gibi). Verilen tepkiler veri toplama forrolanna 

işlenmiştir. 

5. Y okiama oturum lannda hedefleomeyen bilgiye ilişkin doğru tepkiler sözel 

olarak pekiştirilmiştir. 

6. Öğrenci hedef uyarana ilişkin olarak hiçbir tepkide bulunmazsa, tepkide 

bulunmama davranışı veri toplama tablosuna yanıt yok işareti (YY) konarak 

kaydedilir. 

7. Öğrencinin doğru tepki sayısı toplam tepki sayısına bölünür. Sonuç yüzle 

çarpılarak öğrencinin doğru olarak yerine getirdiği basarnaklann yüzdesi 

bulunur ve grafiğe kaydedilir. 

8. Yoklama evresi verisi öğrencinin performans düzeyi verilerinde kararlılık 

sağlamncaya kadar toplanır. 

9. Öğretİrnde ölçüt karşılandıktan sonra yoklama oturumu düzenlenir ve yoklama 

verileri kaydedilir. Yoklama oturumlarına, en az üç oturum arka arkaya kararlı 

veri elde edilineeye değin devam edilir. 

Öğrencinin yoklama, izleme ve genelleme evresi verileri yukanda sıralanan maddelere 

uygun olarak uygulamacı ve öğrenci davranışlan şeklinde şöyle toplanır: 



Uygulamacı Davranışı 

HAZlRLlK: Uygulamacı yoklama 

(izleme ve genelierne oturumlan) 

otururnlarmda kullanacağı mutfak araç

gereçleri ile ilgili renkli fotoğrafiarım 

hazırlar. 

* Uygulamacı ve öğrenci karşılıkb 

masaya oturur. 

* Uygulamacı öğrencinin önüne birinci 

öğretim setinden bir ve diğer setlerde yer 

alan iki adet ve toplam üç adet renidi 

fotoğraflan (örn.; bardak, kepçe, cezve 

gıl>i) gelişigüzel bir sıra ile koyar_ 

* Uygulamacı çalışmaya başlamadan önce 

öğrencinin dikkatini çalışmaya yöneltir_ 

Uygulamacı mutfak a.ray-gereçlerini 

göstererek ; 

" bak burada mutfak araç-gereçleri 

ile ilgili fotoğraflar var ve mutfak: araç

gereçlerini öğrenmeye çalışacağız 

Hazırsan çalışmaya başlayalım. Ham 

mısmT' 

!Lur ve öğrenciden sözel yada jest ve 
' 

mimiklerle verilecek bir yanıt bekler. 

110 

Öğrenci Davranışı 

ı 



Uygulama~ı Davranışı 

* Öğrenciye; 

"Çok güzel, o zaman çalışmarnın 

başlayahın" der? 

Uygulamacı öğrenciye beceri 
1 

yönergesini (örn., bardağı göster gibi) 

SUIUU". 

Uygulamacı öğrenciye yanıt 

vermesi için 4 sn. süre ile bekler. 

* Öğrenciye hedef uyaran için 

lll 

Oğrenci Davranışı 

ipucu verilm.ez.. * Öğrenci beceri yönergesinden 4 sn. · de 

İstenılen hedef uyaranı {örn., bardak) 

Uygulamacı öğrencinin göstermiş gösterir. 

olduğu doğru tepkiden soma veri 

toplama formuna(+) işareti koyar. 

* Uygulamacı öğrencinin göstermiş 

olduğu doğru tepkiyi sözel pekiştireçlerle 

pekiştirir. 

* Uygulamacı öğrencinih 

göstermiş olduğu doğru tepkiden soma 

öğrenciden öğretilmesi hedeflenen aracın 

işlevini açıklamasım ister (öm.,bardak ~e 

işe yarar,ne için kullanılır gibi). 
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Uygolamacı Davranışı Oğrenci Davranışı 

* Öğrenci aracın işlevini açıklar ıse * Öğrenci öğretilmesi hedeflenen 

öğretmen öğrenciyi sözel olarak pekiştirir aracın işlevini (öm.,bardakla su ıçenz 

ve hedeflenmeyen bilgi öğretimi gibi) açıklar. 
ı 

değerlendirme fomıuna öğrencinin sözel 

açıldamasını yazar. 

*Öğrenci aracın işlevini açıldayamadığı ya 

da hiçbir tep.kide bulunmadığı durumlarda 

gömıezden gelir. 

* Öğretmen öğrencinin göstenniş * Öğrenci beceri yönergesinden sonrn 4 

olduğu yanlış tepkiyi ya da tepkide sn. içinde istenilen hedef uyaranı 

bulunmamayı görmezden gelir ve ven gösteremez (öm.,iki çeldiriciden birini) 

toplama formuna (-) işareti koyar. ya da hiçbir tepkide bulunmaz. 

* Uygulamacı heT araç için aynı işlemi üç 

kez tekrarlar. 

* Uygulamacı diğer öğretim setlerinde yer 

alan araçlar için benzer işlemleri uygular. 
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Öğretim Süreci: Ası söylenen mutfak araç-gereçlerini tanıma becerisinin öğretiminde 

artan bekleme süreli öğretim kullanılır. Artan bekleme süreli öğretim adı söylenen 

mutfak araç-gereçlerini tanıma becerisinde tek bir oturum % % 1 00 ölçütü 

karştlanıncaya değin O saniye bekleme süreli öğretim otuıumu yapılır. O saniye bekleme 

süreli öğretim oturumlan tamamlandıktan sonra her bir oturumda bir saniye arttınlan ( 1 

sn., 2 sn., 3 sn., 4 sn. ve 5 sn.) artan bekleme süreli öğretim oturumianna geçilir. 

Sıfır Saniye Bekleme Süreli Öğretim Oturumlan 

1 . Öğretimi yapılacak öğretim setlerinde mutfak araç-gerecine ilişkin biri hedef uyaran 

ikisi çeldinci olacak şe.kılde masanın üzerine üç tane mutfak araç-gereci resnıi 

yerleştirilir. 

2. Öğrenciye dikkatini çalışmaya yöneltmek için, ipucu (örnek; Seren bana bak, şimdi 

senin1e mutfak araç-gereçlerini öğrenmeye çalışacağız) sunulmuştur, 

3. Öğrencinin çalışmaya hazır olduğunu sözel veya jest-mimik ile (örn., hazırun, 

başını sallamak) ifade etmesi, sözel pek:iştimıe ile pek:iştirilmiştir. 

4. Öğrenciye beceri yönergesi sunulmuştur( örn., "Seren bana bardağı göster" vb.). 

5. Beceri yönergesinin hemen ardından kontrol edici ipucu olan sözel ipucu ve model 

ipucu (örn., doğıu resmi işaret ederek, "bak ben bardağı gösteriyoıum, haydi sende 

göster" vb.) sunulmuştur. 

6. 4 sn. süre içinde deneğin yanıt vermesi beklenmiştir. 

7. Deneğin kontrol edici ipucunun model alıp doğru tepki göstermesi sözel olarak 

(örn., aferin vb.) pek:iştirilmiştir. 

8. Yanlış tepki göstermesi durumunda ise, kontrol edici ipucu tekrar sunulmuştur. 

9. Öğrenci hedef davTanışa doğru tepkide bulunduysa, ilgili araç-gerecin işlevi 

(hedeflenmeyen bilgi) hakkında geri dönüt (örn.; kaşığı çorba içmek için 

kuJlanırız gibi) verilmiştir. 

10. Deneğin doğru tepkileri toplama formuna (+), yanlış tepkileri (-) işareti ile 

kaydedilmiştir. Öğrencinin hiçbir tepkide bulunmaması durumunda ise veri toplama 

formuna yanıt yok (YY) işareti konulmuştur. 

ll. Bu süreç her deneme için aynı biçimde tekrar edilmiştir. 

12. Öğrenci öğretim setinde yer alan mutfak araç-gereç resimlerinin srlir saniye sunumu 
' 

tamamlandık-tan sonra "çalışmaya katılımı için sana teşeld.iir ederim" şeklinde 



114 

pekiştirilmiştir. Bu süreç tüm öğretim setleri için ve her dört denekte de benzer 

biçimde uygulanmıştır. 



Oğretmen Davranışı 

OGRETJME BAZJRLIK: Uygulamacı 
ı 

O sn. bekleme süreli öğretimde 

kullanacağı araç-gereçleri masanın 

üzerine yerleştirir 

* Öğrenci ile karşıhkh masaya oturur. 

* Uygulamacı öğrenciye "ömer~ şimdi 

seninle mutfak araç-gereçlerini 

öğrenmeye çalışacağız. Hazır mısın?" 

biçiminde soru yöneiterek öğrenciııüı 

dikkatini çalışmaya yöneltir. Öğrenci 

hazır olduğunu ifade ederse pekiştirilir. 

OORETiM ETKiNLiKLERi: 

* Uygulamaa masamn üzerine 

hedef uyaranı gösteren fotoğrafla iki 

çeldirici mutfak aracını masaya yerleştirir 

(örn. bardak,kepçe,cezve gibi). 

* Uygu1amacı öğrenciye "Bunlardan 

hangisi bardak bana işaret ederek göster" 

Oğrenci Davranışı 

der (beceri yönergesi). * Öğrenci ipucunu beklemeden istenilen 

hedef uyaranı gösterir. 

* Uygulamacı öğrencinin doğru 

tepkisinden sonra veri toplama formıma 

( +) işareti koyar ve öğrenciyi sözel olarak 

pekiştirir. 
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Uygulamacı Davranışı Oğrenci Davranışı 

* Uygularnacı ogrencının yanlış * Öğrenci ipucunu beklemeden istenilen 

tepkisinden sonra veri toplama formuna hedef uyaranı göstermez (örn., iki 

(-) işareti koyar öğrenciye ipucunu çeldinciden birini) ya da hiçbir tepkide 

beklernesi gerektiğini ifade eder ve bulunmaz. 

öğretimine devam eder. 

* Uygulamacı beceri yönergesinin 

ardından öğrenciye "Bak bu bardak" 

(kontrol edici ipucu) der. 

* Uygulamacı öğrencinin yanıt vennesi * Öğrenci 4 sn. de istenilen hedef uyaranı 

için 4 sn. bekler. gösterir. 

* Uygulamacı öğrencinin doğru 

tepkisinden soma veri toplama formuna 

( +) işareti koyar ve öğrenciyi sözel olarak 

pekiştirir. 

* Uygulamacı öğrencinin doğru tepki * Öğrenci 5 sn. de istenilen hedef uyaranı 

vermesinden soma hedefienmeyen bilgi gösteremez (örn.; iki çeldiriciden birini) 

öğretimine ilişkin olarak. öğrenciye ya da hiçbir tepkide bulunmaz. 

öğretimsel geri bildirim sunar yani hedef 

uyaranın işle--vini açıklar (örn.; bardaktan 

su içeriz gibi). 

* Uygulamacı öğrencinin yanlış tepki 

vermesinden sonra veri toplama formıma 

(-) işareti koyar, istenilen hedef uyaranı 

1 gösterir ve öğrenciye "Hayır o bardak 

ı değil, o bir ça:tal der" (Hata Düzeltmesi). 
1 
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Uygolamacı Davranışı 

* Uygulamacı diğer aracı öğretimi için 4 

sn. süre ile bekler. 

* Uygulamacı birinci setin, ikinci, 

üçüncü ve dördüncü öğretim setlerinde 

yer alan araç-gereçler ile öğretime 

devam eder. 
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Öğrenci Davranışı 
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Artan Bekleme Süreli Öğretim Oturumları 

1. Uygulamacı öğretimi yapılacak öğretim setlerinde mutfak araç-gerecine ilişkin üç 

resim ve çeldirici olarak kuJJanılacak üç resiin (her hedeflenen araç-gereç için ikişer 

adet olacak şekilde) sehpaya ayrı ayrı yerleştirmiştir. 

2. İlk öğretim denemesini gerç-ekleştirmek üzere biri hedef uyaran; ikisi çeldirici 

olacak şekilde masanın üzerine yanyana üç tane mutfak araç-gereç resmi 

yerleştirilmiştir. 

3. Öğrencinin dikkatini çalışmaya yöneltınesi için, ipucu (örn., İsmet, şimdi seninle 

mutfak araç-gereçlerini öğrenmeye çalışacağız, Hazır mısın ? vb.) sunulmuştur. 

4. Öğrencinin çalışmaya hazır olduğunu sözel ya da jest-mimik ile (örn., hazınm, 

başını saHamak vb.) ifade etmesi, sözel pekiştireç ile pekiştirilmiştir. 

5. Öğrenciye beceri yönergesi sunulmuştur (örn., "İsmet bana cezveyi göster'' vb.). 

6. Beceri yöneegesinin sunumundan 1 saniye (uygulamacı içinden 1001 der) sonra 

(örn. "bak bu bir cezve" vb.) kontrol edici ipucunu sunmuştur. 

7. Öğrencinin 4 sn. içinde yanıt vermesi beklenmiştir. 

8. Öğrenci kontrol edici ipucundan önce veya sonra doğru tepki göstermiş ise, sözel 

olarak (örn., " aferin, güzel " vb.) pekiştirilmiş, veri toplama tablosuna (+) işareti 

konulmuştur. 

9. Öğrencinin doğru tepki göstermesinden sonra aynca bu araştırma hedeflenen 

uyaranla hedefleomeyen bilgi olan mutfak araç-gereçlerinin işlevi (örn., " cezve 

ile kahve pişirilir, bardak ile su içilir" vb.) sunulmuştur. 

10. Öğrencinin kontrol edici ipucundan önc-e veya kontrol edici ipucundan sonra yanlış 

tepki göstermiş ise kontrol edici ipucu (örn. "hayır o bir cezve değil bak cezve 

burada" vb.) sunulmuştur. Yanlış tepkiler veri toplama formuna (-) işareti ile 

kaydedilmiştir. 

ll. Öğrencinin hiçbir tepkide bulunmaması durumunda ise veri toplama tablosuna (YY) 

konulmuştur. 

12. Bu süreç her deneme için aynı biçimde kaydedilmiştir 

13. Öğrenci öğretim setinde yer alan mutfak araç-gereç resimleri.nin seçimini 1 sanı ye 

bekleme süreli öğretim oturumu tamamlandıktan sonra çalışmaya katılımı için 

pekiştirilmiştir (örn.," çalışmaya katıldığın için teşekkür ederim" vb). 

14. Bu süreç tüm öğretim setleri için ve her dört denekte de benzer biçimde 

uygulanmıştır. 



119 

15. 1 saniyelik bekleme süreli öğretim oturunılanndan sonra da çalışmaya her oturumda 

bekleme süresini 1 saniye arttırarak 2 sn., 3 sn., 4 sn. ve 5 sn.lik öğretim oturumlan 

benzer biçimde gerçekleştirilmiştir. Ancak artan her öğretim oturumunda kontrol 

edici ipucu arttınlan süre sonunda verilmiştir. 



Uygulamacı Davranışı 

OGRETIME HAZJRLlK: Uygulamacı 

1 sn. bekleme süreli öğretimde 

kullanacağı araç-gereçleri ma sam n 

üzerine yerleştirir. 

* Uygulamacı ve öğrenci ile karşılıklı 

masaya oturur. 

* Uygulamacı öğrenciye "Ahmet, şimdi 

seninle mutfak araçlannın isimlerini 

çalışacağız. Hazır mısın?" biçiminde soru 

yöneiterek öğrencinin dikkatini çalışmaya 

yöneltir. Öğrenci ham olduğunu ifade 

ederse pekiştirilir. 

öGRETİM ETKiNLiKLERi: 

* Uygulamacı masanın üzerine hedef 

uyaranı gösteren fotoğrafla iki çeldirici 

mutfak aracın masaya yerleştirir 

(öm.,ocak, çatal, tava gibi). 

* Uygulamacı öğrenciye "Bunlardan 

hangisi ocak bana işaret ederek göster" 
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Oğretmen Davranışı 

der(beceri yönergesi). * Öğrenci ipucmıu beklemeden istenilen 

hedef uyaranı gösterir. 

* Uygulamacı öğrencinin doğru 

tepkisinden sonra veri toplama formuna 

( +) işareti koyar ve öğrenciyi sözel olarak 

pekiştirir. 



Uygulama~• Davranışı Öğrenci Davranışı 

* Uygulamacı öğrencinin yanlış * Öğrenci ipucunu beklemeden istenilen 

tepkisinden sonra veri toplama formuna hedef uyaranı gösteremez (örn., iki 

(-) işareti koyar öğrenciye beldemesi çeldiriciden birini) ya da hiçbir tepki de 

gerektiğini ifade eder ve öğretime devam bulunmaz. 

eder. 

* Uygulamacı beceri yönergesini 

sunduktan ı sn. soma (içinden ı 00 ı der) 

öğrenciye "Bak bu bardak" (kontrol edici 

ipucu)der. 

* Öğrencinin yanıt vermesi için 4 sn. * Öğrenci 4 sn.de istenilen hedef uyanmı 

bekler. gösterir. 

* Uygulamacı öğrencinin doğru tepki 

vermesinden sonra veri toplama formuna 

( +) işareti koyar ve öğrenciyi sözel olarak 

pekiştirir. 

* Uygulamacı öğrencinin yanlış tepki * Öğrenci 4 sn. de istenilen hedef uyaranı 

vermesinden sonra veri toplama formuna gösteremez (örn., iki çeldiriciden birini) 

(-) işareti koyar, istenilen hedef uyaranı ya da hiçbir tepkide bulunmaz 

gösterir ve öğrenciye "Hayır o ocak değil; 

bak o bir fincan der" (Hata Düzeltmesi). 
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Uygulamacı Davranışı 

* Uygulamacı öğrencinin doğru tepki 

vermesinden soma 

davranış kazarnınma 

hede:fienmeyen 

ilişkin olarak 

öğrenciye öğretimsel geri bildirim sunar 

yani hedef uyaranın işlevini açıklar (örn.; 

ocakta yemek pişiririz gibi). 

* Uygulamacı diğer aracın öğretimi için 4 

sn. süre ile bekler. 

* Uygulamacı diğer araçlann öğretiminde 

de benzer işlemleri uygular. 

* ı saniye beldeme süreli öğretim 

oturuınlanndan sonra çalışmaya her 

otunımda bekleme süresini ı saniye 

arttırarak 2 sn., 3 sn:, 4 sn. ve 5 sn.lik 

öğretim oturumlan benzer şekilde 

gerçekleştirilmiştir. 
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Öğrenci Davranışı 
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Pekiştireçler ve Pekiştireç Tarifesi: Y oklaına ve öğretim oturunılannda öğrenciler 

ölçüt karşılanıncaya değin sözel pekiştireçler kuJianılarak, her doğru tepkisi için 

" aferin", "çok güzel", "evet doğru yaptın'.' gibi, sürekli pekiştinne tarifesi ile 

pekiştiriJir. Aynca, öğrenci çalışmaya hazır olduğunu belirttiğinde ve çalışmaya hazır 

olduğunda sürekli pekiştirme tarifesi ile pekiştirilmiştir. 

Değerlendirme: Y oklama, izleme ve genelierne evresi verileri toplanırken öğrenci 

tepkileri ipucu verilmeden alımr ve tepkiler ile ilgili kayıt fonnuna kaydedilir. Verilerde 

kararlılık sağlanıncaya değin veri toplanmasına devam edilir. 

Öğretim sürecinde O saniye beldeme süreli öğretim oturumlannda, öğrenci tepkileri, 

kullanılan ipuçlan ve pekiştireçler doğrultusunda artan bekleme süreli öğretim süreci 

veri toplama ka)'lt formuna kaydedilir. 

Öğretim sürecinde 4saniye beldeme süreli öğretim oturumlannda, O saniye bekleme 

süreli öğretim oturunılannda % 100 ölçütü karşılandıktan sonra geçilir ve öğrenci ölçütü 

karşılaruncaya değin öğretime devam edilir. Öğretim denemelerinde öğrenci tepkileri 

J.aıllanılan ipuçlan ve peldştireçler doğrultusunda artan bekleme süreli öğretim süreci 

veri toplama ka)'lt formuna kaydedilir. 

İzleme: İzleme öğretimden 3 gün ve 1 O gün sonra öğrencinin beceriyi yerine getirip 

getiremerliğine bakılır. İzleme oturumlan tıpkı başlama düzeyi ve yoklama evresi 

oturumlan gibi düzenlenir. Aynca öğrenciler devamlı izlenir. İzleme evresinde 

pekiştireçler silikleştirilir. Öğrenciler birinci ve ikinci izleme oturumunda tüm hedef 

davramşlara doğru tepkide bulunduğundan sabit oranlı pekiştinne tarifesi kullamlarak 

sözel pekiştireçlerle pekiştirilir. 

Genelleme: Genelierne oturumlan izleme oturumlanndan sonra düzenlenir. Genelierne 

oturumlan tıpkı yoklama ve izleme evresi oturumlan gibi düzenlenir. Zaman, ortam ve 

kuHanılan araç-gereçlerde değişikJik yapılacaktır. Genelierne oturumlan gerçek mutfak 

araç-gereçleri ile gerç-ekleştirilecektir. Öğrencilerin doğru tepkileri sürekli pekiştirme 

tarifesiyle sözel olarak pekiştirilir. 



Ek6 

ÖN ELEME OTURUMLARI TEK BASAMAKLI DAVRANlŞ DENEME VERi 

KAYIT FORMU 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Tarih: 
Uygulamacı· Oturum: 

Tarih 
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ı Oturum n. Oturum m. Oturum TOPLAM 

D y D y D y D y 

ı. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
1. 
8. 
9. 
10. 
ll. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 

21. 

22. 

23. 
24. 

25. 
26. 

27. 
28. 

29. 
30. 
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Ek6'adevam 
ÖN ELEME OTURUMLARI TEK BASAMAKLI DA VRANIŞ DENEME VERİ 

KAYITFORMU 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Tarih: 
Uygulamacı· . Oturum: 

Tarih 

I. Oturum n. Oturum m. Oturum TOPLAM 

D y D y D y D y 

31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

····-
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 

50. 

51. 

52. 
53. 

54. 

55. 
56. 

51. 
--· ·-

58. 

59. 
60. 

-····· 



Ek7 

YOKLAMA., İZLEME VE GENELLEME EVRELERİ TEK BA.SAMAKLI 

DA VRANIŞ VERİKAYIT FORMU 

Tarih: Oturum: Uygulamacı: 
Başlama Zamanı: Bitirme Zamanı: Toplam Süre: 

f Hede Davranış: Ö . Ad S d )ğrencı ı- oya ı: 
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Uyaran Doğru Tepkiler YanlışTepkiler 

ı. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

S. 

9. 

Doğru Tepki Sayısı 

Doğru Tepki Yüzdesi 

Yanlış Tepki Sayısı 

Yanlış Tepki Yüzdesi 

Tepkide Buhınmama Sayısı 

Tepkide Bulunmama Yüzdesi 
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Ek8 

ARTAN BEKLEME SÜRELi ÖGRETİM OTURUMLARI TEK BASAMAKLI 

DA VRANIŞ DENEME KAYDI VERİ TOPLAMA FOR.\ffi 

Tarih: Otuıum: Uygulamacı: 
Başlama Zamanı: Bitinne Zamanı: Toplam Süre: 
HedefDav-Tanış: Öğrenci Adı-Soyadı: 

Deneme Uyaran Beldeme İpucu Öncesi İpucu Sonrası 
Süresi 

ı. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9_ 

Doğru Tepki Sayısı 

Doğru Tepki Yüzdesi 

Yanlış Tepki Sayısı 

Yanlış Tepki Yüzdesi 

Tepkide Bulunmarna. Sayısı 

Tepkide Bulunmama Yüzdesi ı 

! 
ı 
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Ek9 

HEDEFLENMEYEN BİLGİ ÖGRETİMİ DEGERLENDİRME TABLOSU 

ÖGRENCİNİN ADI-SOY ADI: AHMET 
OC.TRE'ITM HEDEF HEDEFSORU HEDEFYANlT 

SETİ UYARAN 

ı Ocak " Ocak ile ne yaparız ? " " Ocakta yemek pişiririz " 

ı Bardak " Bardak ile ne yapanz ? " " İçecekleri içmek için kullanını '' 

ı Tencere "Tencere ile ne yapanz?" " Yemek pişirmek için kullanını '' 

2 Kaşık " Kaşı~ı nerede kullanını ? " " Sıvı yiyecekleri içmek için kullanınz " 

2 Fırın " Fınnda ne pişiririz ? " " Fınnda pasta pişiririz " 

2 Oklava " Oklava ile ne yapanz ? " "Oklava ile ne yapanz" 

Lo---. 

ÖGRENCİ Y ANITI 
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Ek 9•a devam 

HEDEF.LENMEYEN BİLGİ ÖGRETİMİ DEGERLENDİRME TABLOSU 

ÖGRENCİNİN ADI-SOY ADI: AHMET 
öC:rRET1M HEDEF HEDEF SORU HEDEFYANlT ÖGRENCİ Y ANITI 

SETİ UYARAN 

3 Fincan " Fincan ile ne içeriz ? " " Fincan ile kahve içeriz " 

3 Kepçe " Kepçe ile tabaga ne koyarız ? " " Kepçe ile tabaAtmıza çorba koyanz " 

3 Rende " Rende ile ne yaparız ? " " Rende ile yiyecekleriınizi rendelenz '' 

4 Peçe te lik " Peçetelik ile ne yaparız ? " " Peçeteliğe peçete koyarız " 

4 Saklama " Saklama kabı ile ne yaparız ? " " Saklama kabına yiyeceklerimizi ı 
Kabı koyarız" 

ı 
4 Ha van " Havan ile ne yaparız ? " " Havanda yiyeceklerimizi ezeriz " 

~ 



Ek lO 

YOKLAMA VE İZLEME OTURUMLARI UYGULAMA GÜVENİRLİGİ VERİ TOPLAMA FORMU 

ADI-SOY ADI: GÖZLEMCi: 
ÖGRETİM SETi: TOPLAM SÜRE: 
OTUR UM· TARİH· 

SIRA HEDEFUYARANLAR ARAÇ-GERECİ DİKKATİ BE CE Rİ YANlT UYGUN DENEMELER ARASI 
NO KONTROL SA~LAYICI V ÖNERGESi ARALI~lNI TEPKİDE SÜRE Yİ BEKLEME 

EDER İP UCUNU SUNMA BEKLEME BULUNMA 
SUNMA 

ı 

2 

3 

--4 ı 

5 

6 

7 

8 

9 

Toplam· "+" , ''-" 

Yüzde-"+" , "-" 

'--· 
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Ek ll 

GENELLEME OTURUMU UYGULAMA GÜVENİRLİGİ VERİ TOPLAMA FORMU 

ADI-SOY ADI: GÖZLEMCİ: 
ÖGRETİM SETİ: TOPLAM SÜRE: 
OTUR UM: TARİH· 

SIRA NO HEDEF UYARANLAR . ARAÇ-GERECİ DİKKATİ BECERİ YANlT UYGUN TEPKİDE DENEMELER 
KONTROL SA<';LAYICI V ÖNERGESİNİ ARALIÖINI BULUNMA ARASI SÜREYi 

EDER iPUCUNU SUNMA BEKLEME BEKLEME 
SUNMA 

ı 

2 

3 
i 

4 

5 

6 

Toplam-"+" , "-" 

Toplam-"+" , "-" 
- ------ . ---·---- ----- -- -·--·-- ·--•- --- •- ·---•-- . -~--- ·---•---- -----

~ 
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Ek12 

ARTAN BEKLEME SÜRELi ÖGRETİM UYGULAMA GÜVENİRLİGİ VERİ TOPLAMA FORMU 

ADI-SOY ADI: GöZLEM Cİ: 
ÖGRETİM SETi: TOPLAM SÜRE: 
OTUR UM: TARiH· - -

DiKKATİ 
DENEMELER 

SIRA HEDEF ARAÇ·GERECİ BECERi KONTROL ED İCİ YANlT UYGUN ARASI S tiRE Yİ 
NO UYARANLAR KONTROL 

SAÖLAYICI YÖNERGESİNİ İPUCUNU ARALI C} INI TEPKİDE BEKLEME İPUCUNU SUNMA EDER SUNMA SUNMA BEKLEME BULUNMA 

ı 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 ı 

Toplam-"+" , "-" 

Yüzde-"+'' , "-" 
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EK13 
ÖGRETİMi-l'APJLAN ARAÇ-GEREÇ FOTOGRAFLARI 
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