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Bu vab~mada, Eski~ehir ilinde Anadolu Universitesi'nde geli~imsel gerilige sahip

ogrencilere hizmet veren birimlere (Engelliler Ara~tlrma Enstitilsu ve Dil ve

Konu~ma Bozukluklan Egitim, Ara~tlrma ve Uygulama Merkezi) 2003-2004 ylb

Bahar doneminde devam eden ve konu~amayan ogrencilerin sure gelen ogretim

etkinlikleri slrasmda ogretmenleriyle gervekle~tirdikleri etkile~imlerde meydana

gelen ileti~im kopukluklan duzeltme bivimleri betimlenmi~tir. Aynca bu

vah~mada, ogrencilerin kullandlklan ileti~im kopukluklan duzeltme bivimlerinin

ogrencilerin ya~ gruplan, cinsiyetleri ve ogretmenlerin kullandlklan ileti~im

kopuklugu belirtme bivimleriyle ili~kileri de incelenmi~tir.
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Ara~tllmamn verileri, ogrencilerin devam ettikleri kurumlarda serbest oyun

etkinlikleri slrasmda video kaYltlan almarak toplanml~tIr. Alman bu kayltlar,

ara~tlrmacl tarafmdan izlenerek c;ocuklann ileti~im kopuklugu diizeltme bic;imleri

sergileyip sergilemediklerine bakllml~tIr.

Bu c;ah~manm bulgulanna gore, ara~tlrma grubunda yer alan geli~imsel geriligi

olan ogrencilerin, ileti~im kopukluklannl diizeltme bic;imi olarak en c;ok tekrarlan,

daha soma ileti~imi siirdiirmemeyi, eklemeleri ve degi~tirmeyi kullandlklan

gorulmektedir.

Vine bulgulara gore, ara~tIrma grubunda yer alan ogretmenlerin kullandlklan

ileti~im kopukluklan belirtme bic;imleriyle, ogrencilerin kullandlklan ileti~im

kopukluklan diizeltme bic;imleri arasmdaki ili~ki incelendiginde, ogretmenin

aC;lklama isteme davram~l arttlkc;a, ogrencinin degi~tirme, ekleme ve tekrar etme

davram~lanndada artl~ oldugu soylenebilir.
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THESIS OF MASTER

THE USE OF MOST COMMON COMMUNICATION BREAKDOWN REPAIR

STRATEGIES BY CI-llLDREN WHO ARE DEVELOPMENTALLY

DELAYED, AND CANNOT SPEAK

Ban~DiNCER

Speech and Language Therapy Program

Anadolu University The Institute ofHealth Sciences, July 2004

Advisor: Assist. Prof. Dilek ERBAS

This study describes the communication breakdown repair strategies applied by

children who are developmentally delayed and can't speak in the interactions they

were involved with their teachers during their continuing instruction. All children

are students at centers (Institute of Research for the Handicapped; Education,

Training, and Research Center for Speech and Language Disorders) serving

children with developmental delay on behalf of Anadolu University in Eskisehir

in the instructional year of 2003-2004. Besides, this study answers if there is any

effect of the age and gender of children, and the way teachers express

communication breakdowns on the strategies the children put into practice.
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Data collection for this research was conducted by videotaping the children during

free play sessions at the centers they attend. The tapes were observed by the

researcher, and any communication breakdown strategy displayed by the children

was recorded.

The findings of this study reveals that repetition, inappropriate response, addition,

and recast were most frequently displayed communication breakdown repair

strategies by children who are developmentally delayed and can't speak.

In addition, results show that there is a sort of correlation between the way

teachers express communication breakdowns and the communication repair

strategies the children apply, that is, the more teachers make use of asking for

clarification the more children utilize recast, addition and repetition strategies.
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BOLUMI

insan sosyal bir varhktlr ve dogdugu andan itibaren yevresindeki bireylerle ileti~im

kurmaktadlr. iIeti~imde, genel anlamda, bilgi, duygu, du~unce, haber ah~veri~i ile

insanlan etkileme soz konusudur (Konrot, 2003; Topba~, 1999). ileti~im bir

ba~kasma kimi bilgileri aktarmaYl hedeflemek ve hedeflenen mesaJm

algtlanabilmesine hazIrhkh olmak olarak tammlanabilir (Konrot, 2003; Topba~,

1999). Bir ~ey istemek, istenmeyen herhangi bir ~ey oldugunda bunu ifade etmek,

opmek, bildigi bir bilgiyi aktarmak, ileti~im davram~lan ornegi olarak gosterilebilir.

ileti~im olabilmesi iyin bir kaynaga ya da gondericiye, bir hedef ya da bir ahclya, bir

mesaja, mesajm gidebilecegi bir yol ya da oluga, ileti~imin geryekle~ebilecegi bir

ortama ve mesajl ta~lyabilecek araca gereksinim vardlr (Konrot, 2003; Topba~, 1999).

Gonderici, hangi mesajl, nasil gonderecegine karar verip eylemi geryekle~tiren

ki~idir. Mesaj, zihinde tasarlanan anlamlar butUnudur. Kodlanan mesaj uretilerek bir

yoldan iletilir. Gonderilen mesaj ahcl tarafmdan ahmr, algtlanu ve yorumlamr.

Mesajm ahmp ahnmadigma ve dogru iletilip iletilmedigine ili~kin geri bildirim ile

ileti~im geryekle~ir (Konrot, 2003; Topba~, 1999).
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Ba~anh bir ileti~im, katlhmcl1annm birbirleriyle bilgiyi payla~mak i9in istekli

olmalan, aktarmaYl hedefledikleri bilgiyi hangi ileti~im bi9imi ile aktaracaklanna

karar vermeleri, hedefledikleri biIgiyi aktaramadlklannm yani ileti~im kopuklugunun

(communication breakdowns) meydana geldiginin farkma varmalan ve gerekli

diizeltmeleri yapmalan ile miimkiin olmaktadlr.

1.1. ileti~im KopukluklanDl Diizeltme Bi~imleri

ileti~im kopukluklanm diizeltme (communication breakdown repairs), ileti~ime

devam etmek i9in hedeflenen bilginin aktanlmadlgmm farkma varma ve gerekli

diizeltmeyi yapma becerisi olarak tammlanmaktadlr (Alexander, Whetherby ve

Prizant, 1997). Bir ileti~im oIayl, bir bireyin diger bir bireyle etkile~ime ge9mesiyle

ba~lamaktadlr. Genellikle, bu siire9te ileti~imi ba~latan davram~a, kar~ldaki birey

tepki verir ve bireylerden biri ileti~imi sonlandlrana kadar ileti~im devam eder.

ileti~im kopuklugunun ortaya 91kmasmda ge~it1i faktorler etkili olmaktadlr. 6megin,

dinleyici aktanlan mesajl duyamaml~ oIabilir ya da konu~macmm soyledigini yanh~

anlaml~ olabilir. izleyen paragrafta ileti~im kopukluklannm nasll olu~tuguna ve nasll

diizeltildiklerine i1i~kin bir omek yer almaktadlr:

Konu~macl 1: "Bir soguk sandvi9 alabilir miyim?"

Konu~maci 2: "Beyaz ekmek mi yoksa kepekli ekmek miT'

• Gondericinin hedefledigi mesajm <;:e~itli nedenlerden dolayl ahcmm zihninde aynen ya da yakla~Ik

olarak aynen olu~amasl. Daha uygun bir terim bulunana kadar bu terimin kullanllmasl yeglenmi~tir.
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Konu~maci 1: "NeT'

Konu~maci 2: "Sandviy ekmeginiz kepekli mi olsun beyaz ml?"

Konu~maci 1: "Hm, beyaz elanek liitfen."

Ornek incelendiginde, birinci konu~maci ileti~imde ikinci Slra alma davram~l

slrasmda, ikinci konu~macmm aktardlgl mesajl anlamadlgml yani ileti~im kopuklugu

meydana geldigini belirtmi~tir. ikinci konu~maci da birinci konu~macmm dogrulama

istegine kar~lhk, ileti~im kopuklugunu diizeltme davram~l sergileyerek, ileti~imin

devam etmesini saglaml~tlr. Bu ornekte goriildiigii iizere, birinci konu~macmm

ileti~im kopuklugunu diizeltme davram~l, ikinci konu~maci tarafmdan anla~tldlgl iyin

diizeltme davram~mm ba~anh oldugu soylenebilir. ileti~im kopukluklannm nastl

olu~tugu ve nastl giderilebilecegi, Sekill.l 'de gosterilmi~tir.

ileti~im kopukluklanm diizeltme, geli~imsel bir siirey olup yocuklann amayh

ileti~ime geytikleri dil edinme siireci iyinde geli~mektedir. <;ocuklann amayh ve

planh ~ekilde hedefledikleri mesajl dinleyiciye aktannaya ba~lamalan, ileti~im

kopukluklanm di.izeltme becerisinin geli~imiyle paralellik gostennektedir (Alexander

ve dig. 1997). Bir ba~ka deyi~le, yocuklar ileti~im amaylanm geryekle~tirmeye

ba~ladlklannda, ilettikleri mesajm ahcI tarafmdan anla~tlmadlgmm farkma vanp,

ileti~im kopukluklanm diizeltme biyimlerini sergilemeye ba~lamaktadlr1ar.



Sekill.l. ileti~imKopukluklarI NasIl Olu~urve NasIl Giderilebilir

1. Konu~maclmn ilk ileti~im davram~l

ya da sozciigu

~
iIeti~im Kopuklugu

Birinci konu~maci taraflOdan ileti~im kopuklugu diizeltme davraDl~1

(Yada)
2. konu~maci ileti~im kopuklugu 2. konu~maci konu degi~tirir

~ oIdugunu belirterek (Ya da)
dogmlama isteginde bulunur

ilk soyledigi sozciigu ya da
ileti~im daVranI~lm tekrar (Ya da)
etme

ilk soyledigi sozciigu ya da
ilet4;im davram~lm (Ya da)
degi~tirme

ileti~im sonlandmhr

ilk soyledigi sozciige/ileti~im

davranI~ma ekleme ya da
(;akarma yapma

~
I

Birinci kon~macl
tepki vermeyebilir

it'

Birinci konu~macl ikinci
konu~maclmn tepkisini
yeterli buhl1ayabilir.

I~
i"'O

..
ikinci konu~macl birinci
konu~maclmn ileti~im

kopuklugu diizeltme
davranI~Ina tepkide
bulunabilir.

-.
Birincikonu~maclikinci

konu~maclmn tepkisini
yeterli bulabilir.

•ileti~im olaYI devam eder. Her hangi bir konu~macl
tarafindan ikinci ileti~im davram~l sergilenir.

-~ - i
funci konu~maclbirinci
konu~maclmn ileti~im

kopuklugu diizeltme
davranI~ma tepkide
bulumnayabilir.

l
ileti~im olayl
sonlamr.

".

....

.jOo.
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1.1.1. ileti~im Kopukluklarml DUzeltme Bi~imlerinin Geli~imi

ileti~im kopukluklanlll diizeltme bi~imlerinin geli~imi, ileti~im ama~lanmn

geli~imiyle e~ zamanh oldugu bilinmektedir. Bu nedenle, bu boliimde oncelikle

ileti~im ve ileti~im ama~lanllln geli~imine ili~kin bilgilere ve ara~tlrma

bulgulanna yer verilecektir.

Ya~amm ilk yIll ileti~im geli~iminde olduk~a onemlidir. ileti~im, bebekler ve

bebeklerin ebeveynleri arasmda ger~ekle~en sosyal etkile~imler ve bebegin baklml

ile ili~kili rutinler sonucu geli~meye ba~lamaktadlr (Alexander ve dig.,1997).

Cocuk ve ebeveyn arasmdaki dinamik ve ikili ili~kilerin dil geli~imine olan

olumlu etkisi pek ~ok ara~tlrmacl tarafindan vurgulanml~tlr. Cocugun dil geli~imi

i~in gerekli uyaranlan saglayan etkile~imci ebeveynler, ~ocuklann dil geli~imine

onemli katkllarda bulunmaktadlrlar. Etkile~imci ebeveynler bebekleri, ileti~imsel

oyunlan izlemeleri ve bu oyunlara kattlmalan i~in cesaretlendirmektedirler.

Ebeveynlerin Slra alma davralll~l i~in olanak yaratmasl, ileti~imsel olaylara

katllmasl, konu~ma iiretimi i~in model olmasl ve ortak ilgi kurmasl, bebeklerin dil

ve ileti~im geli~iminidesteklemektedir.

Bebekler ebeveynleriyle ileti~imsel etkile~im i~indedirler. Bu etkile~imler

slrasmda bebekler isteklerini, tercihlerini, etkile~ime hazlr olduklanm ya da

etkile~imi istemediklerini jestleri ve mimikleriyle gostermektedirler.
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Austin'in (1962) de onerdigi ve Bates, Camaioni ve Volterra'nm (1975)

benimsedigi gorii~e gore, ileti~im amaylannm geli~iminin (a) etki soz

(perlocutionary), (b) edim soz (illocutionary) ve (c) dilz soz (locutionary)

(Bernstein ve Tigermen, 1991; Prizant ve Whetherby,1990; Whetherby ve Prizant,

1989) olmak ilzere ily basamagl vardlr.

Etki soz (perlocutionary) basamagl, dogumdan 10 ayhga kadar olan evredir. Bu

evrede, yocuklar davram~lann ileti~imsel etkilerinin farkmda degildir. Bir nesneyi

i~aret ederken, ne yeti~kinden yardlm istemek iyin yeti~kine bakarlar, ne de

yeti~kinin dikkatini yekmek iyin nesneleri kullanlrlar. <;ocuklann kullandlklan bu

i~aretler etki yaratlr; fakat, konu~macl ve dinleyici tarafmdan ileti~im eylemi

olarak fark edilmez (Bernstein ve Tigermen, 1991).

Edim soz (illocutionary) basamagmda (10 dan 15 ayhga kadar) yocuklar

ileti~imsel eylemlerin prototiplerini geli~tirir. Bu basamakta yocugun yaptlgl

hareketlerin belirli bir amaCl vardlr (Bernstein ve Tigermen, 1991). Ornegin,

istedigi nesneyi elde etmek iyin amayh olarak yeti~kini ya da yeti~kinin dikkatini

yekmek iyin nesneleri kullamr.

Dilz soz (locutionary) basamagl, bebegin yevresindeki nesneler ya da olaylara

ili~kin kullandlgI ilk kelime ile ba~lar. Bu basamak i~levsel ileti~im geli~iminin

son basamagldlr. Bu basamakta, yocuklar ileti~im amacml jestlerle birlikte ya da

sadece kelimeleri kullanarak geryekle~tirirler (Bernstein ve Tigermen, 1991).
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iIeti~im kopuIduklanm diizeltme biyimi, yocugun amayh ileti~im kurrnaya

ba~lamaslyla aym zamanda geli~mektedir (Bernstein ve Tigerrnan, 1991; Hulit ve

Howard, 1997).

ileti~im amaCl, bireyin/yocugun derdini, istegini, gereksinimini aktarrnak iyin

niyetlenmesi, bu niyetini bir biyimde eylemlendirrnesi ve ifade etmesi anlamma

gelmektedir (Topba~, Mavi~ ve Erba~, 1999). Amayh ileti~im geli~imi,

ebeveynlerin bebeklerinin ilk davralll~lanna olan tepkilerine dayanmaktadlr.

Ba~langlyta, bebegin ileti~imsel davralll~lan, fizyolojik ve psikolojik

gereksinimlerinin kar~llanmasl iyin ortaya ylkmaktadlr ve bebeIder bu davralll~lan

amayh olarak sergilememektedirler. Bu refleksif ileti~im davram~lan ebeveynler

tarafindan yorumlanarak bebegin gereksinimleri kar~l1anmaktadlr.

Bebeklikte refleksif olarak ortaya ylkan ileti~im davram~lan dereceli olarak

degi~mektedir (Bernstein ve Tigerrnen, 1991; Prizant ve Whetherby, 1990; Reich

ve Yoder, 1986; Whetherby ve Prizant, 1989). Aynca, bu ileti~im davram~lan

zamanla istemli davram~lara donii~iirler. Ancak, bebegin dagarclgmda farIdl

ileti~im biyimleri yoktur. Belirli bir ileti~im davram~l, omegin aglama, pek yok

farIdl istekleri kar~llamada kullamhr. Ornegin, i~aret etme, insan davralll~mm

geleneksel biyimidir. Bu tek davralll~ pek yok farkh mesajl iletmek iyin kullamhr

"bunu ver" (istek) ya da "bu bardaga bak" (dikkat yekme). Bebekler biiyiidiikye

refleksif olarak sergiledikleri ileti~im davram~lannm ba~kalan iizerindeki

etkilerini fark ettikye, bu davram~lan amayh olarak sergilemeye ba~larlar ve bu

etkileri saglayana kadar soz konusu davralll~lan gosterrneye devam ederler.
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Aynca, yocuklar farkll ileti~im amaylanm geryekle~tirmek iyin, farkll ileti~im

biyimlerini birle~tirme yetenegi gosterirler.

iIeti~im ve ileti~im amaylan geli~imine ili~kin bilgiler verdikten soma, izleyen

paragraflarda bebeklik, okul oncesi ve okul yagmdaki ileti~im kopukluklanm

duzeltme biyimlerinin geli~imine ili~kin bilgiler ve ara~tlrma bulgulanna yer

verilmi~tir.

Bebeklerin ve yem doganlann ileti~im kopukluklanm duzeltme biyimlerini

inceleyen ara~tlrma saYlSl yok smlrhdlr. Rose ve Kay tarafmdan (1980)

geryekle~tirilen yah~mada, 12 ayhk bebekler ve annelerinin katlldlgl Slra alma

oyunlan incelenmi~tir. Bu oyunlar slrasmda, anneler oyunu sonlandlrdlklannda,

bebeklerin etkile~imi surdurmek iyin, anne ile oyuncak arasmda gozlerini

gezdirme, tekrar kendi slralanm alma, annelerini oyuna devam etmeleri iyin

bekleme, ellerini annelerine dogru uzatma gibi davram~lar sergiledikleri

gozlenmi~tir. Bu yah~manm bulgulanna dayah olarak bebeklerin de ileti~im

kopukluklanm duzeltmek iyin yaba gosterdikleri soylenebilir.

Okul oncesi donemde, yocuklar bili~sel ve sosyal olarak geli~tikye ve dilin

yaptlanm daha iyi kullanmaYl ogrendikye, dinleyicilerine daha etkili bir ~ekilde

konsantre olurlar. Aynca, yocuklar sohbet slrasmda dinleyicinin gereksinimlerine

gore konu~maYl uyarlayabilirler. Bununla birlikte, yocuklar okul oncesi donemde

iletmek istedikleri mesajl anlatmada her zaman pek ba~anh olamazlar (Bernstein

ve Tigermen, 1991; Hulit ve Howard, 1997). C;ocuklar dinleyicinin yuz
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ifadesinden soylediklerinin anla~I1madlgmm farkma varamazlar; dolaylslyla,

soyleneni yeniden diizenleyerek mesajl iletemezler. Bu nedenle, yocuklann ilettigi

mesajlar anla~I1madlgmda tekrar sormak gerekir. Okul oncesi yocuklann

anla~I1mayan mesajlan diizeltmede en yok kullandlklan davram~ biyimi

soylediklerini tekrar etmedir (Bernstein ve Tigermen, 1991; Hulit ve Howard,

1997).

Okul yagl boyunca yocuklar, iletmek istedikleri mesajlar dinleyiciler tarafindan

anla~llmadlgmda, konu~malanm ye~itli ileti~im kopukluklan diizeltme biyimleri

kullanarak dogrulamaYl ogrenirler. Dy-be~ ya~ yocuklannm yapttklan gibi mesajl

sozel olarak tekrarlamanm yam Slra, altt ya~mdaki yocuklar dinleyiciye daha fazla

bilgi saglamak iyin tekrarladlklan mesajm bazl boliimlerine eklemeler yaparak

geni~letirler. iIeti~im kopukluklanlll duzeltme davralll~mm geli~imini inceledikten

soma, izleyen boliimde ileti~im kopukluklanlll duzeltmek iyin kullanI1an farkh

biyimlere ili~kin bilgiler ve ara~tlrma bulgulanna yer verilmi~tir (Bernstein ve

Tigermen, 1991; Hulit ve Howard, 1997).

1.1.2. ileti~im KopukluklanDl Diizeltme Bi~imleri

Bireyler ileti~im kopukluklan meydana geldiginde farkh diizeltme biyimleri

kullanarak iletmek istedikleri ve anla~I1mayan mesajlan diizeltmeye yah~lrlar.

Alanyazm incelendiginde, bireylerin slkhkla Uy farkll duzeltme biyimi kullanarak

ileti~im kopukluklanlll duzelttikleri belirlenmi~tir. Bunlar; eklemeler ve
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~akarrna1ar, tekrarlar, degi~tinneler olarak slmflandmlabilir (Brady ve Halle

2000).

1.1.2.1. Eklemeler ve pkarmalar (Additions and reductions): iIeti~im

kopukluklan ortaya ylkttgmda, bireyler orijinal ya da ilk ileti~im davram~mm

biyimine, yeni bir biyim ekleme ya da ylkanna yaparak ileti~im kopukluklanm

diizeltebilirler (Brady ve Halle, 2000). Omegin, ogrenci ula~amadlgl rafta duran

oyuncagl almak istedigini once i~aret ederek gosterirken, bu ileti~im davram~l

ogretmeni tarafindan anla~l1madlgmda, ileti~im kopuklugunu diizeltmek iyin hem

i~aret edip hem de ses ylkararak (aglama dahil) ilk ileti~im davram~ma ekleme

yapabilir.

1.1.2.2. Tekrarlar (Repetition): En temel ileti~im kopuklugu diizeltme biyimi

tekrar etmelerdir. iIeti~im amacml geryekle~tinnek iyin seyilen ileti~im biyimi

aynen tekrar edilerek ileti~im kopukluklan diizeltilmeye yah~llabilir (Brady ve

Halle, 2000). Omegin, annesinden kek isteyen bir yocuk annesine "kek" diyebilir.

Annesi bunu anlamadlgmda, yocuk tekrar "kek" diyerek ilk soyledigi sozciigu

tekrar edebilir.

Calculator ve Delaney tarafindan (1986) geryekle~tirilen yah~mada, hem konu~an

hem de altematif ileti~im sistemi kullanarak ileti~im kuran bireylerin hepsinin en

slk ileti~im kopuklugu diizeltme biyimi olarak tekrarlan seytigi belirtilmi~tir.

Diger bir yah~mada ise, dizartrik bireylerin daha yok konu~malan

anla~l1madlgmda ilk soyledikleri sozciik ya da sozciik obegini tekrar ettikleri
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gozlenmi~tir (Ansel, McNeil, Hunker ve Bless, 1983). Onliy ile yirmi dort ayhk

yocuklarla geryekle~tirilen yah~mada da, en slk kullallllan ileti~im kopuklugu

dlizeltme biyiminin tekrarlar oldugu belirlenmi~tir (Bruegger, 2000).

1.1.2.3. Degi~tirmeler (Recast): Bireyin ilk ileti~im biyimini tamamen

degi~tirerek, yeni bir ileti~im biyimi kullalllp hedeflenen mesajl ahclya aktarmasl

degi~tirme olarak talllmlanabilir (Brady ve Halle, 2000). Geryekle~tirilen

yah~malarda degi~tirmelerin diger ileti~im kopuklugu dlizeltme biyimlerinden

daha slk olarak kullalllldlklan belirlenmi~tir (Coggins ve Stoel-Gammon, 1982;

Furrow ve Lewis, 1987; Gallagher 1977; Golinkoff, 1986; Tomasello, Ramseden

ve Ewert, 1990).

Eri~kin geli~imsel geriligi olan ve ifade edici dil becerileri Brown'm hiyerar~isine

gore birinci basamakta bulunan bireylerle geryekle~tirilen bir yah~mada (Brady,

McLean ve Johnston, 1995) ve dort ile alb ya~lan arasmda geli~imsel geriligi olan

yocuklarla yapI1an diger bir yah~mada da, degi~tirmelerin tekrarlar ve

eklemelerden daha fazla kullantldlgl gorlilmli~tlir (Coggins ve Stoel-Gammon,

1982).

iIeti~im kopukluklanlll dlizeltme biyimlerine ili~kin bilgi verildikten soma,

izleyen bollimde ileti~im kopukluklan dlizeltme biyimlerinin farkh dil ve ileti~im

basamaklanndaki geli~imine ili~kin bilgiler ve ara~tlrma bulgulanna yer

verilmi~tir.
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1.1.3. Farkh Dil ve ileti~im Geli~imi Basamaklarmda Bulunan ve Farkll

Kronolojik Ya~larda Olan Bireylerin KullandlklarI ileti~im KopukluklarI

Diizeltme Bi~imleri

iIeti~im kopukluklanm dtizeltme biyimlerini inceleyen yah~malann bazl1an, bu

davram~lann geli~imsel egilim gosterdigini vurgulamaktadtr (Brady ve Halle,

2000). Alexander ve arkada~lan tarafmdan (1997) geryekle~tirilen bir yah~mada,

dort farkh dil geli~im basamagmda olan (soz oncesi, erken tek sozctik, gey tek

sozciik ve yok sozctik) ve normal geli~im gosteren yocuklann ileti~im

kopukluklan dtizeltme biyimleri incelenmi~tir. Bu yah~maya toplam ytiz yirmi

yocuk katl1ml~tlr. Bu yocuklann dil geli~im donemlerine gore dag111mlan ~oyledir:

30 yocuk sbz oncesi donemden (ya~ ortalamasl 12.1 ayhk), 30 yocuk erken tek

sozciik doneminden (ya~ ortalamasl 14.8 ayhk), 30 yocuk gey tek sozctik

doneminden (ya~ ortalamasl 17.4 ayhk), 30 yocuk yok sozctik dbneminden (ya~

ortalamasl 21.1 ayhk). Bu yah~manm verileri, ye~itli nesne ve etkinlik isteme

olanaklannm yaratlldlgl ileti~im davralll~lan degerlendirme protokoltinden

yararlamlarak toplanml~tlr. Bu yah~maya kattlan yocuklar eylem ya da nesne

isteme davram~ml sergilemi~lerdir. Bu istekleri dinleyiciler tarafmdan

geryekle~tirilmeyerek, ileti~im kopuklugu olu~turulmu~; bunun sonucunda da,

yocuklann %98 'inin ileti~im kopuklugunu diizeltme biyimi sergiledikleri

gozlenmi~tir. Bu yah~manm bulgulan, ileti~im kopuklugu dtizeltme biyimlerinin

yocuklann amayh ileti~im kurmaya ba~lamaslyla, e~ zamanh olarak ortaya

ylktlgml gostermi~tir. Bu yah~mada ileti~im kopuklugu dtizeltme biyimlerinin

olu~um yuzdesinin, soz oncesi donemde %88 (92 ileti~im olanagmm 81), yok
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sozctik doneminde ise %93 (102 ileti~im olanagmm 95) oldugu saptanml~tlr.

Tekrarlann soz oncesi donemdeki kullammmm tek-soz sozctik donemine gore

daha yok oldugu; ancak, c;ok sozctik doneminde giderek azaldlgl tespit edilmi~tir.

Benzer olarak gerc;ekle~tirilen diger bir c;ah~mada da, soz oncesi donemdeki

yocuklann kullandlklan ileti~im kopuklugu dtizeltme biyimleri incelenmi~tir

(Golinkoff, 1986). Bu c;ah~mada, normal geli~im gosteren tiy c;ocuk birinci

ya~lannda (12 ayltk) ve iki ay arahkla (14 ve 16 ayhk) iki kez gozlenmi~tir. Bu

yah~maya katI1an yocuklann i~aret etme, ula~ma, ses ylkarma, jestler ve smlrll

saylda sozctik kullanarak ileti~im kurduklan belirtilmi~tir. <;ocuklann ileti~im

davram~lanna ili~kin alman omeklem incelendiginde, anne ve bebek arasmda tiC;

farkh ileti~im olayl oldugu belirlenmi~tir. Bunlar, (a) annenin c;ocugun ileti~im

amacml anlaYlp gen;ekle~tirdigi durumlar, (b) kac;mlml~ ftrsatlar (c;ocugun

ileti~im davram~lanna anne tarafmdan tepki gosterilmedigi durumlar), (c) annenin

c;ocugun ileti~im amacml anlamaYlp anlamadlgma ili~kin dogrulamalarda

bulundugu durumlar olarak belirlenmi~tir. Alman ilk dil omekleminde gozlenen

ileti~im kopukluklanm dtizeltme davram~lan tekrarlar ve degi~tirmeler olarak

slmflandmlml~tlr. ilk omeklemde, tekrarlann %48, degi~tirmelerin %13,

eklemelerin %38 oldugu belirlenmi~tir. Uytincti omeklemde tekrarlar %38,

eklemeler ise %30 oranmda dti~erken, degi~tirmeler %32 oranmda artml~tlr.

Boylece, c;ocuklann ileti~im davram~lan geli~tikye yani kullandlklan jestler ve

sozctik dagarcIgl artlkc;a, degi~tirme davram~lannm arttlgl soylenebilir. Bir ba~ka

deyi~le, katlltmcllann sahip olduklan farkh ileti~im bic;imlerinin artmasl,

kullandlklan ileti~im kopuklugu dtizeltme biyimlerini de etkilemektedir.
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Bir ba~ka yah~mada, 18 buyuk ayhktan uy ya~ma kadar olan normal geli~im

gosteren yocuklann a~ina olmadlklan yeti~kinler tarafindan belirtilen i1eti~im

kopukluklanna verdikleri tepkiler incelenmi~tir (Gallagher, 1977). Bu yah~maya

Brown'un birinci, ikinci ve uyuncu dil geli~im basamagmda olan altl yocuk

katllml~tlr. Bu yah~maya katI1an yocuklann iletmek istedikleri mesajlar

anla~I1madlgmda%77 oranmda anla~I1mayan mesajlan degi~tirdikleri, sadece %2

oranmda bu tepkiyi gostermedikleri belirlenmi~tir. Bu yah~manm bulgulan, dil

geli~im basamaklanndaki ilerlemelerle bu davralll~lann arttlgml gostermektedir.

Brown'nun birinci dil geli~im basamagmda olan yocuklann seslenmeleri

degi~tirdigi ya da yeni kelimeler ekledigi belirlenmi~tir. Brown'un ikinci

basamagmda olan yocuklann sozcuk ya da sozce grubu ekledigi ya da ylkardlgl,

Brown'un uyuncu basamagmda olan yocuklann ise soz ekledigi, ylkardlgl ve

degi~tirdigi gozlenmi~tir. Aynca, yocuklann farkll ve karma~lk dil yapI1anlll

ogrendikye, farkh ileti~im kopuklugu duzeltme biyimleri seytikleri belirtilmi~tir.

Boylece, bu yah~manm bulgulanna dayah olarak, yocuklann karma~lk dil

yapI1anlll edindikye, kullandlklan ileti~im kopuklugu duzeltme biyimlerinin de

geli~tigi soylenebilir.

Sonuy olarak, normal geli~im gosteren yocuklann ileti~im kopuklugunu duzeltme

davralll~lannm geli~imini inceleyen bu yah~malann bulgulanna dayah olarak,

yocuklann ileti~im kopuklugunu duzeltmek iyin kullandlklan farkh i1eti~im

biyimlerinin geli~imsel egilim gosterdigi soylenebilir (Alexander ve dig., 1997,

Gallagher, 1977; Golinkoff, 1986)
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Bu boltimde iIeti~im kopuklugu dtizeltme biyimlerinin, geli~imsel egilim

gosterdigi ve farkh dil geli~im basamagmdaki yocuklann kullandlklan dtizeltme

biyimlerinin aym olmadlgl belirtildikten sonra, izIeyen boltimde ileti~im

kopuklugu dUzeltme biyimlerini inceleyen yah~malann geryekIe~tiriIdigi

durumlara ili~kin bilgiler veriImi~tir.

1.1.4. ileti~im Kopuklugunu Diizeltme Bi~imlerini inceleyen Cah~malarm

Ger~ekle§tirildigiDurumlar

Alanyazm incelendiginde, iIeti~im kopukluklan ve bu kopukluklan dtizeltme

yollanna ili~kin yaptlan yah~malann ya yapI1andmlml~ ortamlarda ya da dogal

sohbet ortamlannda geryekIe~tiriIdigi gorulmektedir (Brady ve Halle, 2000).

YaptlandmIml~ ortamlarda geryekle~tirilen yah~malarda, ara~tlrmacllar "ne"

"anlamadlm?" gibi sozel ifadelerle deneklere iletmek istedikleri mesajm

anla~I1madlgml belirterek, deneklerin bu iIeti~im kopukluklanm nasl1

dtizelttiklerini incelemi~lerdir (Brinton ve Fujiki, 1991; Calculator ve Delaney,

1986; Scudder ve Tremain, 1992). Aynca, bazl yah~malarda yaptlandmIml~

ileti~im ornekleme yontemleri (a structured communication sampling procedures)

kullamIarak, ileti~im kopukluklan yaratlhp deneklerin iIeti~im kopukluklanm

dtizeltme biyimleri gozlenmi~tir (Brady ve dig., 1995). ileti~im ornekleme

yontemlerinde, ara~tlrmacl ve denek arasmda klsa etkile~im saglanlp, denek bu

etkile~im rutinlerini ogrenip geryekle~tirmeye ba~ladlktan sonra, degerlendirme

oturumlanna ba~lanml~tlr. brnegin, ara~tlrmacl ile denek masaya oturmu~ ve
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ara~tlrmacl denege iki oyuncak sunmu~tur. Daha sonra ara~tlfInaCI denege

hangisini istedigini sormu~tur. Denek istedigi oyuncagl gosterdiginde ya da

soylediginde 0 oyuncagl denege vermi~tir. Ara~tIrmaCI bu siireci iie; kez

tekrarlaml~ ve dordiinciide denegin sec;tigi oyuncak yerine diger oyuncagl denege

vermi~ ve denegin tepkisini kaylt etmi~tir.

Dogal sohbet ortamlannda gerc;ekle~tirilen c;ah~malarda ise, genellikle konu~an

iki bireyin sohbeti esnasmda ortaya C;lkan ileti~im kopukluklan ve bunlar

diizeltilirken kullanIlan ileti~im kopukluklan diizeltme bie;imlerinin slkhgI

kaydedilmi~tir (Cogins ve Stoelgammon, 1982; Golinkoff, 1986; Tomasello ve

dig., 1990).

ileti~im kopukluklan diizeltme bic;imlerinin geli~imi, farkh ileti~im kopukluklan

diizeltme bic;imleri ve bu bic;imleri inceleyen ara~tlrmalann gere;ekle~tirildigi

durumlara ili~kin bilgiler verildikten sonra, izleyen bohimde bu davranI~lann

geli~imsel geriligi olan bireylerde nasll ortaya C;lktIgma ili~kin bilgiler ve

ara~tIrma bulgulanna yer verilmi~tir.

1.2. Geli~imsel Gerilik

Amerika'da Oziirliilerin Egitimi Yasasmda (FL. 105-17) oziirliiliik hali, oziirlii

bireylerin niteliklerine gore 13 kategoriye aynlarak smIf1andmlml~tlr. Bu

kategorilerin biri de geli~imsel geriliktir (Gargiulo, 2001). Geli~imsel gerilik

ogrencilerin bili~sel, ileti~imsel, sosyal, fiziksel ve OZ baklm alanlannda
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geli~imlerinin akranlanndan geri olmasl olarak tammlanabilir (Gargiulo, 2001).

Gerilik, sozil edilen alanlann birinde, bir kaymda ya da hepsinde olabilir. Amerika

Birle~ik Devletlerinde her eyalette geli~imsel geriligi belirlemek iyin hangi

olyiltlerden yararlamlacagl ve hangi degerlendirme tekniklerinin kullantlacagl

belirlenmi~tir. Pek yok eyalet, geli~imsel geriligi norma dayah geli~imsel

degerlendirme testleri kullanarak, yani nicelik olarak, belirlemektedir. Motor,

bili~sel ve dil alanlanndan biri ya da daha fazlasmda akranlanna gore ortalamanm

%25 altmda geriligi olan ogrencilere, geli~imsel gerilik tamsl konulmaktadlr.

Geli~imsel geriligi olan yocugun, saytlan tamma, dort i~lem, okuma-yazma,

okudugunu anlama gibi biryok konuda akademik sorunlan olabilir. Aynca

bunlann yam Slra yocugun gorme, i~itme, dil ve ileti~im sorunlan da olabilir.

Dil ve ileti~im sorunlan geli~im geriligi olan yocuklann onemli problemlerinden

biridir. Dil, ya~amm kalitesini etkileyen onemli bir faktordilr. iIeti~im becerileri

geli~imsel geriligi olan yocuklann toplumda etkili i~lev gormeleri ve baglmslz

olarak ya~amalan iyin oldukya onemlidir (Whetherby ve Prizant, 1992).

1.2.1. Geli~imseI Geriligi OIan Cocuklarm ileti~im Kopukluklanm Diizeltme

Bi~imleri

Geli~imsel geriligi olan yocuklar, pek yok beceri alanmda geri oldugu gibi ileti~im

becerilerinde de geridir (Scudder ve Tremain, 1992). Sohbet becerileri de ileti~im

becerileri arasmda onemli bir yer tutmaktadlr. Ancak, geli~imsel geriligi olan
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bireylerde sohbet becerileri slmrhdlr. Sohbet becerilerindeki yetersizlik,

geli~imsel geriligi olan bireylerin sohbet slrasmda etkili bir ileti~imci olmalanm

engellemektedir (Scudder ve Tremain, 1992). Etkili bir ileti~imci olmak, sohbet

suasmda hem dinleyici, hem de konu~macl rollerini etkili bir ~ekilde yerine

gerektirmekle mi.imkiin olmaktadlr. Aynca, sohbet slrasmda anla~l1mayan

mesajlar oldugunun farkma vanlmasl ve bu mesajlann di.izeltilmesi gerekir.

Bunun yam sua, geli~imsel geriligi olan bireylerin kullandlklan ileti~im

biyimlerinin geli~imsel geriligi olmayan bireylere gore anla~l1masl daha zor

olabilmektedir (Scudder ve Tremain, 1992). DolaYlslyla geli~imsel geriligi olan

bireyler, bu becerilerde geri oldugu iyin ileti~im kopukluklanyla diger bireylere

klyasla daha fazla kar~l1a~maktadlrlar. Son yl1larda yapl1an yah~malarda,

geli~imsel geriligi olan bireylerin istedikleri mesajlan aktaramadlklannda ya da

kar~l tarafmesajl anlamadlgmda, problem davram~lar sergiledikleri fark edilmi~tir

(Scudder ve Tremain, 1992). Dolaylslyla, geli~imsel geriligi olan bireylerin

ileti~im kopukluklanm nasl1 duzelttiklerini belirlemek ve bu bireylerin etkili bir

ileti~imci olmalanm saglamak iyin aktarmak istedikleri mesaj anla~l1madlgInda

gerekli di.izeltmeleri nasl1 yapacaklanm ogretmek oldukya onemlidir (Scudder ve

Tremain, 1992).

Geli~imsel geriligin tammma, geli~imsel gerilik gosteren bireylerin ileti~im

kopukluklanna gosterdikleri tepkilere ili~kin bilgiler verildikten soma izleyen

boli.imde bu davram~lan inceleyen ara~tlrma bulgulanna yer verilmi~tir.



19

1.2.2. GeIi~imsel Geriligi Olan Cocuklar Tarafmdan Ger~ekle~tirilen ileti~im

KopukluklarlDl Diizeltme Bi~imlerini inceleyen Cah~malar

Farkh derecede geli~im geriligine sahip konu~an bireylerin sergiledikleri ileti~im

kopukluklanm duzeltme biyimleriyle, normal geli~im gosteren bireylerin

kullandlklan ileti~im kopukluklan duzeltme biyimlerinin kar~l1a~tmlmasma

ili~kin pek yok yah~ma geryekle~tirilmi~tir (Alexander, 1994; Longhurst ve Berry,

1975; Brinton ve Fujiki,1991; Calculator, ve Delaney, 1986; Coggins ve Soel

Gammon, 1982; Geller, 1998; Paul ve Cohen, 1984; Scudder ve Tremain, 1992).

izleyen paragraflarda bu yah~malara ili~kin ozetler yer almaktadlr.

Brinton ve Fujiki tarafindan (1991) geryekle~tirilen yah~mada, dinleyiciden gelen

mesajm anla~l1madlgml belirten geri bildirim uzerine, katlhmcl1ann kullandlklan

ileti~im kopukluklanm duzeltme biyimlerini incelenmi~tir. Bu <;:ah~mazeka boli.im

puanlanna gore e~le~tirilen yatlh okulda bulunan geli~imsel geriligi olan 22

ergenle, yine geli~imsel geriligi olan ve toplumsal ya~amml surduren 22 ergen

uzerinde geryekle~tirilmi~tir. Bu ara~tlrmanm bulgulan, deneklerin tek tek

ara~tlrmaclyla sohbet ettikleri ortamlarda toplanml~tlr. Sohbet esnasmda

ara~tlrmacl, ileti~im kopuklugunun meydana geldigini belirtmek iyin, zincirleme

Uy kez aylklama isteginde (Ha?, Ne? Ne?) bulunmu~tur. Daha soma her bir

denegin bu isteklere verdikleri tepkiler incelenmi~tir. Elde edilen bulgular,

toplumsal ya~amml surduren deneklerin ileti~im kopukluklanm duzeltme

biyimlerinden eklemeleri, yatlh okullarda bulunan denek e~lerine orania yok daha
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slk kullandlkIanm gostenni~tir. Buna kar~m her iki denek grubunun da bili~sel ve

dil seviyelerinden beklendigi dlizeyde tepki vennedikIeri belirtilmi~tir.

Diger bir vah~mada ise, ya~lan sekiz ile 13 arasmda degi~en geli~imsel geriligi

olan ve olmayan vocuklann, ara~tmnacl1ann ileti~im kopuklugu olu~tugunu

belirten zincirleme avlklama isteklerine kar~lhk, ogrencilerin kullandlklan ileti~im

kopuklugu dlizeltme bivimleri kar~l1a~tmlml~tlr (Scudder ve Tremain, 1992).

ileti~im kopukluklan dlizeltme bivimlerinin ortaya vlkmaslm saglamak ivin,

dinleyiciyle vocugun arasma bir paravan konarak resim tasvir etme etkinligi

kullamlml~tlr. iki grubun kullandlgl ileti~im kopuklugu dlizeltme bivimleri

arasmda anlamh farkhhklar bulunmu~tur. Geli~imsel geriligi olan vocuklar,

geli~imsel geriligi olmayan vocuklara gore daha az ileti~im kopuklugu dlizeltme

bivimi kullanml~lardlr.

Calculator ve Delaney tarafindan 1986'da gervekle~tirilen vah~mada, be~ konu~an

ve be~ konu~amayan orta dlizeyden ileri dereceye kadar geli~imsel geriligi olan

deneklerin, dinleyicilerin avlklama isteklerine verdikleri tepkileri incelenmi~tir.

Her bir denegin kIrk olasl ileti~im kopuklugu dlizeltme bivimi sergilemesini

saglamak ivin, yan yapl1andmlml~ gorli~meler gervekle~tirilmi~tir. Konu~an ve

konu~amayan deneklerin ileti~im kopuklugu dlizeltme bivimi sergilemedeki

ba~anlan arasmda vok az fark bulunmu~tur. Her iki grubun da, dinleyicinin

avlklama istegine cevap venne oranlan oldukva yliksektir; dinleyicinin avlklama

istegini takiben, denekler vok nadiren tepkisiz kalml~ veya konu~manm konusunu

degi~tinneye vah~ml~tlr. Elde edilen bulgular, hem konu~an hem de konu~amayan
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geli~im geriligi olan yeti~kinlere, ileti~im kopuklugunu dtizeltmek ivin alternatif

yontemler ogretilmesi gerektigini gostermektedir.

Yukanda ozetlenen her tiC; c;ah~mada yer alan geli~imsel gerilik gosteren

yeti~kinlerin ve vocuklann farkh dtizeylerde de olsa konu~tuklan belirtilmektedir.

Ancak, konu~amayan geli~imsel geriligi olan bireylerle gerc;ekle~tirilen ileti~im

kopukluklanm dtizeltme bivimlerine ili~kin vah~malar oldukc;a slmrhdlr (Brady ve

dig.l995; McLean, McLean, Brady, ve Etter, 1991). izleyen paragrafta bu iki

vah~ma ozetlenmektedir.

McLean ve arkada~lan tarafindan (1991) gerc;ekle~tirilen c;ah~mada, aglr

geli~imsel geriligi olan ve konu~amayan yeti~kinlerin ileti~im amavlanm

gerc;ekle~tirmek ivin kullandlklan bic;imler ve bunlann i~levlerini belirlemek ic;in

yapllandmlml~ ileti~im omeklemi alma stirecinden yararlamlml~ttr. Deneklerden

dordi.ini.in dokunmajestleri (contact gestures) kullanarak ileti~im kurduklan, diger

dort denegin de i~aret jestlerini (distal gestures) ve dokunma jestlerini birlikte

kullanarak ileti~im kurduklan belirtilmi~tir. Bu ara~tlrmanm bulgulanna dayah

olarak, btirun deneklerin ileti~imi ba~latma davram~lanm sergiledikleri

belirlenmi~tir. i~aret ve dokunma jestlerini birlikte kullanan deneklerin diger grup

deneklere gore ileti~im kopukluklanm daha fazla dtizelttikleri belirlenmi~tir.

Ancak, bu c;ah~mada kullamlan veri toplama ve veri kaylt etme sistemlerinin

ileti~im kopukluklanm dtizeltme bivimlerini ortaya v1karma ve bu bivimleri

smlflandlrmaya yonelik hazlrlanmadlgl belirtilmelidir. Dolaylslyla, alanyazmda

sadece Brady ve arkada~lan tarafmdan 1995'de gervekle~tirilen vah~ma dl~mda,
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konu~amayan geli~im geriligi olan bireylerle geryekle~tirilen ba~ka bir yah~maya

rastlanmaml~tlr.

Sozii edilen vah~maya, ya~lan 11 ile 58 arasmda degi~en toplarn 28 orta ve ileri

derecede geli~imsel geriligi olan birey katllml~ttr. Bu vah~rnada, deneklerin

ileti~im davram~lanm ve ileti~im kopukluklan diizeltrne biyirnlerini ortaya

ylkarrnak iyin isteme ve yorum yapma durumlannm yaratlldlgl yaptlandlnlml~

ileti~im olanaklan yaratllml~tlr. Bu yah~mada ara~tlrrnacl, deneklerin ilk ileti~im

davram~mdan soma jestlerle ya da sozlerle ve hie tepki gosterrneyerek ya da

yanh~ tepki gostererek ileti~im kopuklugu durumlan yaratml~tlr. Biitiin denekler

ileti~irn kopuklugu meydana geldiginde, en az bir kez ileti~irn kopuklugu

diizeltme bieimi sergilemi~lerdir. Bu yah~manm bulgulan deneklerin, isteme

davram~l ortaya ylkaran durumlarda, yorum gerektiren dururnlara gore daha fazla

ileti~im kopuklugu diizeltme bieimi sergilediklerini gosterrnektedir.

Yukanda ozetlenen eah~mada, geli~imsel geriligi olan yocuklann ileti~im

bieimlerini ortaya ylkarmada etkili oldugu belirlenen on etkinlik ve uyaram ieeren

etkile~imli ileti~im degerlendirme durumlan kullanI1ml~ttr. Ancak, bu

degerlendirrne siirecinde yer alan durumlar, her ne kadar dogal ortamlarda yer

alan durumlara benzese de, deneklerin dogal ortamlarda verecekleri tepkileri

ieerrneyebilir. Bu nedenle, bu eah~mada, Eski~ehir iIi Anadolu Universitesi 'nde

egitim goren geli~imsel yetersizligi olan ve konu~arnayan yocuklann dogal

ortamda sergiledikleri ileti~im kopukluklanm diizeltme biyimleri betimlenmeye

eah~I1ml~ttr. Aynca, alanyazm incelendiginde, Tiirkiye'de geli~irnsel geriligi olan
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ya da farkh omr gruplanndaki ogrencilerin ileti~im kopukluklanm duzeltme

biyimlerine ili~kin bir yah~maya rastlanmaml~tJ.r.

1.3. Ara~tlrmamn Amacl

Bu yah~manm amaCl, Eski~ehir iIi Anadolu Universitesi 'nde geli~imsel gerilige

sahip ogrencilere hizmet veren birimlere (Engelliler Ara~tlrma Enstirusu ve Dil ve

Konu~ma Bozukluklan Egitim, Ara~tlfma ve Uygulama Merkezi) 2003-2004 ylh

Bahar doneminde devam eden konu~amayan ogrencilerin sure gelen ogretim

etkinlikleri slrasmda ogretmenleriyle geryekle~tirdikleri iIeti~imde meydana gelen

ileti~im kopukluklanm duzeltme biyimlerinin betimlenmesidir.

Ara~tlrmanm genel amacml geryekle~tirilmesine yonelik sorular a~aglda yer

almaktadlr:

1. Ara~tlrma grubunda yer alan ogrencilerin suregelen ogretim etkinlikleri

slrasmda ogretmenleriyle geryekIe~tirdikleri etkile~imlerde, kullandlkIan

iIeti~im kopuklugunu duzeltme biyimlerinden iIeti~imi surdurmeme,

tekrar, degi~tirme ve eklemenin kullanlm slkhgl ve yuzdeleri nedir?

2. Ogrencilerin kullandlkIan ileti~im kopuklugunu diizeltme biyimlerinden

ileti~imi surdurmeme, tekrar, degi~tirme ve eklemenin kullanlm

yuzdelerinin, ara~tlrma grubunda yer alan ogrencilerin ya~ gruplanna gore

dagtllml naslldlr?



24

3. Ara~t1I1na grubunda yer alan ogrencilerin kullandlgl ileti~im kopukluklan

dUzeltme biyimleri (ileti~imi siirdiirmeme, tekrar, degi~tirme ve ekleme),

ogrencilerin ya~ gruplan aylsmdan farkhhk gostermekte midir?

4. Ara~tlrma grubunda yer alan ogrencilerin kullandlgl ileti~im kopukluklan

dUzeltme biyimleri (ileti~imi sUrdiirmeme, tekrar, degi~tirme ve ekleme)

ogrencilerin cinsiyetleri aylsmdan farkllhk gostermekte midir?

5. Ara~tlrma grubunda yer alan ogretmenlerin kullandlklan ileti~im

kopukluklan belirtme biyimleriyle, ogrencilerin kullandlklan ileti~im

kopukluklan dUzeltme biyimleri arasmda anlamh bir ili~ki var mldlr?

1.4. Ara~tlrmanm Onemi

Geli~imsel gerilige sahip ogrencilerin ileti~im becerilerindeki yetersizlikleri

bilinmektedir. Ancak, bu ogrencilerin ileti~im kopukluklanyla kar~Ila~tlklannda,

neler yaptlklanna ili~kin bilgiler oldukya slmrhdlf. DolaYlslyla, bu yah~manm

bulgulannm geli~imsel geriligi olan ve konu~amayan yocuklara bu davram~lann

ogretimine ili~kin uygulamacIlara l~lk tutacagl dU~UnUlmektedir. Aynca,

alanyazm incelendiginde, geli~imsel gerilige sahip yocuklann genellikle farkll

konu~macl tepkilerine kar~m, sadece bir ileti~im kopuklugu dUzeltme biyimi

sergiledikleri belirlenmi~tif. Oysa ki, normal geli~im gosteren bireyler farkh

ileti~im kopukluklannda farkh diizeltme biyimi sergilemektedir. Dolaylslyla, bu

yah~mamn bulgulannm bu konuya da l~lk tutarak, ogretmenlerin kullandlklan

ileti~im kopuklugu belirtme biyimine kar~lhk, geli~imsel geriligi olan ogrencilerin

hangi fur ileti~im kopuklugu diizeltme biyimini kullandlklan betimlenebilir.
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Geli~imsel geriligi olan ve konu~amayan c;ocuklann slkhkla problem davrant~lar

sergiledikleri bilinmektedir. Alanyazm incelendiginde, bu davrant~lann nedeninin

bu c;ocuklann sahip olduklan ileti~im davrant~lannm c;evrelerindeki bireyler

tarafmdan anla~tlmamasl, yani ileti~im kopuklugunun olu~masl olabilecegi

belirtilmektedir. Dolaylslyla, uygulamacllar, bu c;ocuklara uygun ileti~im

kopuklugu diizeltme bic;imleri ogretirlerse, problem davrant~lar azalabilir. Bu

nedenle, bu c;ah~ma, geli~imsel geriligi olan c;ocuklann sahip olduklan ya da

olmadlklan ileti~im kopukluklan diizeltme bic;imlerini betimlemesi ve uygun

ileti~im kopuklugu diizeltme bic;imlerinin ogretimiyle ile ilgili ileri c;ah~malara

l~lk tutmasl baklmmdan onemli gOriinmektedir.

1.5. Smlrhhklar

1. Ara~ttrma, Eski~ehir iii Anadolu Dniversitesi, Engelliler Ara~tlrma Enstitiisii

ve Dil ve Konu~ma Bozukluklan Egitim, Ara~tlrma ve Uygulama Merkezine

devam eden yirmi altt geli~imsel geriligi olan ogrenciyle slntrhdlr.

2. Bu ara~tlrma, ogrencilerin kullandlklan ileti~im kopukluklan diizeltme

bic;imlerini belirlemek ic;in, ogrencilerin smlflannda siiregelen egitim ve

ogretim etkinlikleri slrasmda c;ekilen altml~ dakikahk video kayltlanyla

slntrhdlr.

3. Bu ara~ttrma dort farkh ileti~im kopuklugu diizeltme bic;imiyle (tekrar,

degi~tirme, ekleme, ileti~imi siirdiirmeme) slntrhdlr.
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4. Bu ara~t1flna alanyazmda en yok kar~l1a~l1an dort farIdl ileti~im kopuklugu

belirtme biyimiyle (ayl1dama isteme, ileti~im kopuIdugu belirtmeme, konu

degi~tirme ve reddetme) smlrhdlr.

1.6. Tammlar

Ara~tlrmadakullanl1an tammlar a~aglda slralanml~tlr:

A~lklama isteme (Request for Clarification): Ogretmenin, ogrencinin ileti~im

davram~mm ardmdan, ogrencinin iletmeye yah~tlgl mesajm anla~l1madlgml

belirtmesi aylIdama istemek olarak tammlanml~tlr (Brady ve dig., 1995; Brady ve

Halle, 2000).

Degi§tirme (Recast): Degi~tirme, ogrencinin ilk ileti~im mesaJmm iyeriginde

hiybir degi~iIdik yapmadan ileti~im iyin seytigi biyimi degi~tirmesidir (Brady ve

dig., 1995; Brady ve Halle, 2000).

Ekleme ve pkarma (Additions and reductions): Kendisine yonlendirilen ve

kendisinin ba~lattlgl ileti~imde, ogrencinin iletmeye yah~tlgl ilk mesajm ardmdan

yineledigi mesajmda, bir onceki sessel veya gorsel davram~lanm tekrar ederek

bunlara yeni sessel veya gorsel ba~ka unsurlar eklemesi yada ylkarmaSldlr (Brady

ve dig., 1995; Brady ve Halle, 2000).
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Geli~imsel gerilik (Developmental delay): Ogrencilerin bili~seI, ileti~imsel,

sosyal, fiziksel ve OZ baklm alanlannda geli~imlerinin akranlanndan geri oimasl

olarak tammianmaktadir (Gargiulo, 2001).

ileti~im kopuklugu (Communication Breakdowns): Gondericinin hedefledigi

mesajm ve~itli nedenlerden dolaYI ahcmm zihninde aynen ya da yakla~Ik olarak

aynen olu~mamasl (Alexander, Whetherby ve Prizant, 1997; Brady ve dig., 1995;

Brady ve Halle, 2000).

ileti~im kopuklugu belirtmeme (Maintaining the Comunication): Ogretmenin,

ogrencinin ileti~im davram~mm ardmdan, ogrencinin aktarmak istedigi mesaj

anla~I1sm anla~I1masm, ogretmeninin ileti~im kopuklugu oldugunu belirtmeden

iIeti~imi surdunnesidir (Brady ve dig., 1995; Brady ve Halle, 2000).

ileti~im kopukluklarlDl diizeltme (Communication Breakdown Repairs):

ileti~ime devam etmek i<;in hedeflenen bilginin aktanlmadIgmm farkma varma ve

gerekli duzeltmeyi yapma becerisi olarak tammianmaktadir (Alexander,

Whetherby ve Prizant, 1997; MacLachlan & Chapman, 1988)

Konu degi~tirme (Topic Shift): Ogretmenin, ogrencinin ileti~im davram~mm

ardmdan bilerek ve ama<;h olarak ogrencinin dikkatini ilgilendigi ve istedigi

~eyden uzakla~tmp, ba~ka bir yon veya konuya yekmesidir (Brady ve dig., 1995;

Brady ve Halle, 2000).
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Reddetme (Ignore Condition): bgretmenin, denegin ileti~im davram~mm

ardmdan, ileti~im davram~mm anla~llmadlgml belirtmemesi ve yapmakta oldugu

i~e devam etmesidir (Brady ve dig., 1995; Brady ve Halle, 2000).

Tekrar (Repetition): Tekrar davram~l, ogrencinin ileti~im stirecinde kullandlgl

ilk ileti~im davram~ml aynen yinelemesidir (Brady ve dig., 1995; Brady ve Halle,

2000).

ileti~imi siirdiirmeme (Inappropriate Response): iIeti~imi stirdtirmeme verme

davram~l, ogrencinin ya da ogretmeninin ba~lattlgl ileti~im davram~mm

stirdtirtilmemesi veya tepki vermemesi olarak tammlanmaktadtr (Brady ve dig.,

1995; Brady ve Halle, 2000).
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BOLUMll

YONTEM

Bu boliimde ara~tllma modeli, ara~tlrma grubu, verilerin toplanmasl ve toplanan

verilerin analizi aC;lklanml~tlr.

2. Yontem

Bu ara~tlrma, varolan durumu belirlemeye yonelik betimsel ve bagmtlsal bir

c;ah~madlr. Bu c;ah~mada, Anadolu Universitesi 'nde geli~imsel geriligi olan

c;ocuklara hizmet veren birimlere devam eden vekonu~amayan geli~imsel geriligi

olan ogrencilerin, suregelen ogretim etkinlikleri slfasmda ogretmenleriyle

gerc;ekle~tirdikleri etkile~im ve ileti~imde kar~I1a~tlklan ileti~im kopukluklanm

diizeltme bic;imleri, bu bic;imlerin ogrencilerin ya~lan ve cinsiyetleri aC;lsmdan

farkhhk gosterip gostermedigi ve bu bic;imlerin ogretmenlerin kullandlklan

ileti~im kopukluklan belirtme bic;imleriyle ili~kili olup olmadlgl belirlenmeye

c;ah ~llml ~tlr.

2.1. Ara§tIrma Grubu

Ara~tlrma evrenini Eski~ehir ilinde Anadolu Universitesi'nde geli~imsel gerilige

sahip ogrencilere hizmet veren birimlere (Engelliler Ara~tlrma Enstitiisii ve Dil ve
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Konu~maBozukluklan Egitim, Ara~tlrma ve Uygulama Merkezi) 2003-2004 yl11

Bahar doneminde devam eden ve konu~amayan ogrencilerinin tiimii

olu~turmaktadlr. Ara~tlrma evreninin tiimiine ula~l1ml~, orneklem alma yoluna

gidilmemi~tir. Ara~tlrma verilerinin toplandlgl kurumlara (Engelliler Ara~tlrma

Enstittisii Miidiirliigti'ne ve Dil ve Konu~ma Bozukluklan Egitim, Ara~tlrma ve

Uygulama Merkezi'ne video kaYltlanmn gizli tutulacagl beyan edilen bir

taahhtitname verilmi~tir (Ek 1).

Ara~tlrma grubunu olu~turan ogrencilerin geyerliligi ve giivenirligi olan zeka ve

dil testlerinden elde edilen puanlan olmadlgl iyin, bu ogrencilerin zeka boliimleri

ve dil yeterlilik dtizeylerine ili~kin bilgiler bulunmamaktadlr. Ancak, ogrencilerin

ogretmenlerinin gozlemlerine dayah olarak, bu ogrencilerin konu~madlklan

belirlenmi~tir.

Ara~tlrma grubunu olu~turan ogrencilerin demografik bilgileri Tablo 2.1 de yer

almaktadlr.
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Tablo 2.1. Ara~tlrma grubunu olu~turan ogrencilerin demografik bilgileri

Adl Ya~ Cinsiyeti Devam ettigi Kurum
Evren 4 Erkek Dil ve Konu~maBozukluklan Egitim,

~t1fmave Uygulama Merkezi
ilhan 6 Erkek Dil ve Konu~ma Bozukluklan Egitim,

A~ttnnave Uygulama Merkezi
Fatih 5 Erkek Dil ve Konu~ma Bozukluklan Egitim,

Ara~tlrmave Uygulama Merkezi
Bahar 4 Ktz Dil ve Konu~ma Bozukluklan Egitim,

Ar~tlrmave Uygulama Merkezi
Kadir 9 Erkek Dil ve Konu~ma Bozukluklan Egitim,

Ara~ttnnave Uygulama Merkezi
Dursun 4 Erkek Dil ve Konu~ma Bozukluklan Egitim,

Ara~tlrmave Uygulama Merkezi
Ersel 6 Erkek Dil ve Konu~ma Bozukluklan Egitim,

Ara~t1fll1ave Uygulama Merkezi
Babri 6 Erkek Dil ve Konu~ma Bozukluklan Egitim,

A~t1fIDave Uygulama Merkezi
Turgut 5 Erkek Dil ve Konu~ma Bozukluklan Egitim,

Ar~tlrmave Uygulama Merkezi
Cemal 8 Erkek Dil ve Konu~ma Bozukluklan Egitim,

Ar~t1rmave Uygulama Merkezi
Kamil 4 Erkek Dil ve Konu~ma Bozukluklan Egitim,

Ara~t1rmave Uygulama Merkezi
Filiz 4 KIZ Dil ve Konu~ma Bozukluklan Egitim,

Ar~t1rmave Uygulama Merkezi
Emre 9 Erkek Dil ve Konu~ma Bozukluklan Egitim,

Ara~t1fIDave Uygulama Merkezi
Sermin 4 KIZ Engelliler A~tInnaEnstitiisti
Ay~e 6 KIZ Engelliler A~tITmaEnstitiisti
Umut 4 Erkek Engelliler Ar~t1nnaEnstitiisti
Melunet 6 Erkek Engelliler Ara~tIrmaEnstitiisti
Alunet 6 Erkek Engelliler Ara~tIrmaEnstitiisti
Oguz 4 Erkek Engelliler Ar~tIrmaEnstitiisti
Funda II KIZ Engelliler A~tIrmaEnstitiisti
Dilek 7 KIZ Engelliler A~tInnaEnstitiisti
Tamer 9 Erkek Engelliler Ara~tITmaEnstitiisti
Ban~ 8 Erkek Engelliler Ar~tIrmaEnstitiisti
Mert 10 Erkek Engelliler A~tInnaEnstitiisti
Ozlem 8 KIZ Engelliler Ar~tIrmaEnstitiisti
Cemal 7 Erkek Engelliler A~t1rmaEnstitiisti
Oguz 8 Erkek Engelliler Ara~tInnaEnstitiisii

Ara~tlrma grubunda yer alan ogrenciler ya~lanna gore U9 grupta toplanml~tlr.

Gruplan olu~tururken her bir grupta yer alan ogrencilerin saYl olarak dengeli

daglltmml saglamak amaclyla, ogrenciler 4-5 ya~, 6-7 ya~ ve 8-11 ya~ olmak

uzere u9 gruba aynlml~tlf. Ogrencilerin ya~ gruplanmn dagtllml Tablo 2.2'de ve

ogrencilerin cinsiyetlerine gore dagtllmlan ise Tablo 2.3'de verilmi ~tir.
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Tablo 2.2. Ogrencilerin ya~ gruplannm dag111ml

Ogrencilerin Ya~ Gruplan Ogrenci SaYlsl

4-5 ya~ grubu

6-7 ya~ grubu

8-11 ya~ grubu

Toplam Ogrenci SaYlsl

8

8

10

26

Tablo 2.3 Ogrencilerin cinsiyetlerine gore dag111mlan

Ogrencilerin Cinsiyetleri Ogrenci SaYlsl

KIZ 7

Erkek 19

Toplam Ogrenci SaYlsl 26

2.2.Veri Toplama

Ogrencilerin S1ll1fta ogretmenleriyle geryekle~tirdikleri sohbet slrasmda,

ogrencilerin ortaya ylkan ileti~im kopukluklanm di.izeltme biyimlerini belirlemek

iyin geryekle~tirilen bu yah~manlll verileri, Anadolu Universitesi Dil ve Konu~ma

Bozukluklan Egitim, Uygulama ve Ara~tllma Merkezinde yer alan gecikmi~

konu~ma i.initesinde ve Anadolu Universitesi Engelliler Ara~tlrma Enstiti.isi.i yer

alan geli~im geriligi grubunun devam ettigi smIflarda toplanml~tlr.

Her bir ogrencinin S1ll1fta grupla geryekle~tirdikleri serbest oyun etkinliklerinde

60 dakika si.ireyle video kaYltlan ahnml~ttr. Serbest oyun etkinligi her bir
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ogretmen ivin farkhhk gostermi~tir. Kimi ogretmen legolarla oynamaYI tercih

ederken kimileri ~arkI soylemeyi sevmi~lerdir. DI~ geverligi etkileyen etmenlerden

olan ara~tIrmacI ve deneysel ortam etkisini yok etmek ve ogrencilerin ve

ogretmenlerin kameraya ah~malanm saglamak ivin her bir ogrencinin video

kaYltlannm ilk on dakikasl analiz edilmemesine ve kaYltlardan sadece yanslz

atama yoluyla sevilecek 30 dakikasmm analiz edilmesine karar verilmi~tir. Aynca,

ogrencilere ve ogretmenlere video kayltlannm hangilerinin incelenecegine ili~kin

bilgi verilmemi~tir. Boylece, ogrenciler ve ogretmenler, video kaydmm hangi

boliimiiniin analiz edilecegini bilmedigi ivin omeklemin dogal olmasl saglanmaya

vah~llml~tlr. Video vekimleri Sony DCR-TRV355E-pal kaylt cihazl kullanI1arak

gervekle~tirilmi~tir. yekimler ivin video iiv ayaga yerle~tirilerek ogrenci ve

ogretmenin etkile~imini goriintiileyecek ~ekilde yerle~tirilmi~tir. yekimler

slrasmda ara~tIrmacI smlfta bulunmaml~tlr.

2.3. Verilerin Analizi

Verilerin analizi ivin kaylt edilen video kasetler izlenerek Ek 2'de yer alan veri

toplama formuna ogrencilerin kullandlklan dort farkh ileti~im kopuklugu

diizeltme bivimi ve ogretmenlerin kullandlklan dort farkh ileti~im kopuklugu

belirtme bivimi kaylt edilmi~tir. Veri kaydmda, ara~tlrmacl video kaYltlanm

izleyerek, ogretmenlerin kullandlgl her bir ileti~im kopuklugu belirtme ve

ogrencilerin kullandlklan ileti~im kopuklugu diizeltme bivimi tanlmlanndan

yararlanarak, ogrencilerin ve ogretmenlerin sergiledikleri bu biyimleri, ilgili

kutucuga slash (I) i~areti koyarak kaylt etmi~tir.
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Geli~imsel geriligi olan ~ocuklann okulda kar~l1a~tlklan ileti~im kopukluklanlll

duzeltme bi~imleri kaylt edilirken a~aglda verilen talllmlardan yararlallllml~tlr.

Ogrencilerin kullandlklan ileti~im kopukluklan duzeltme bi~imleri talllmlan

(Brady ve dig., 1995; Brady ve Halle, 2000):

ileti§imi Siirdiirmeme: iIeti~imi surdurmeme davralll~l, ogrencinin ya da

ogretmeninin ba~lattIgl ileti~im davralll~llllll surdurulmemesi ve tepki verilmemesi

olarak talllmlanml~tIr. Bir ba~ka deyi~le, ogrenci ya da ogretmen herhangi bir

ama~la ileti~im ba~latlr, ardllldan ogretmen/ogrenci bir tepki versin veya vermesin

ba~latml~ oldugu ileti~imi surdurmez. bmegin, ogretmen ogrenciye bir resim

gosterip, ogrenciden gordugu resimde yer alan nesnenin adllll soylemesini

istediginde, ogrencinin tepkisiz kalmasl, hi~bir sesleme yapmamasl veya dikkatini

ba~ka bir ~eye yonlendirip dogru ya da yanh~ hi~bir tepki vermemesidir.

Tekrar: Tekrar davralll~l, ogrencinin ileti~im surecinde kullandl~ ilk ileti~im

davralll~llll aynen yinelemesidir. Bir ba~ka deyi~le, ogrenci daha once iletmeye

~ah~tIgl mesajllllll i~erik ve bi~iminde hi~bir degi~iklik yapmadan yineleme

davralll~l sergiler. Burada onemli olan ilk ve tekrarlanan ileti~im davralll~l

araslllda gerek bi~im gerekse i~erik yonunden farkhhk olmamasldlr. bmegin,

denek ogretmeninin otobus resmi gostererek sordugu "Bu ne?" sorusuna "/dyt-

dytl" demesi ve ardllldan ogretmeninin "Anlamadlm" diyerek a~lklama

istemesine yine "/dyt-dytf' demesidir. Bir ba~ka omekte ise, denegin i~aret
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parmaglyla gostererek ogretmeninden top istemesi, aldlgl tepki ne olursa olsun

yine aym el ve koluyla aym topu i~aret etmesidir.

Degi§tirme: Degi~tirme, ogrencinin ilk ileti~im mesajmm i~eriginde hi~bir

degi~iklik yapmadan ileti~im i~in se~tigi bi~imi degi~tirmesidir. Bu stratejinin en

onemli unsuru denegin iletmeye ~ah~tlgl mesajm ilk ve son hallerinin i~eriklerinin

tamamen aym olmasl; ancak, ileti~im bi~imlerinin farkh olmasldir. Bir ba~ka

deyi~Ie, i~erigi degi~meden bi~imi degi~en yeni mesajm bir onceki ileti~im

bi~imiyle sessel veya gorsel hi~bir ortak yam, aymhgl olmamasldir. bmegin, top

istemek i~in ogrencinin "/bop/" demesi, ogretmen ogrencinin dedigini

anlamadlgmda, gidip topa dokunmasl ve bu esnada hi~bir sesleme veya i~aret

kullanmasldlr. Bir ba~ka omek ise, ogretmen eline aldlgl resmi ogrenciye

gostererek, "Baba nereye gitti?" sorusuna ogrencinin"/c:/" (eve demeye ~ah~lyor)

diye cevap vermesinin ardmdan, ogretmenin sorusunu yinelemesi ve ogrencinin

hi~bir ~ey soylemeden resimde bulunan ev figUrtine i~aret etmesidir.

Ekleme: Kendisine yonlendirilen ve kendisinin ba~lattlgl ileti~imde, ogrencinin

iletmeye ~all~t1g1 ilk mesajm ardmdan yineledigi mesajmda, bir onceki sessel

veya gorsel davram~Ianm tekrar ederek bunlara yeni sessel veya gorsel ba~ka

unsurlar eklemesidir. Bu stratejinin aylrt edici ozelligi; denegin ilk mesajl bi~im

ve i~erik olarak tekrar ederken, bazl eklemeler yapmasldlr. bmegin, sadece i~aret

ederek (parmaglyla gostererek) topu istedigini anlatmaya ~ah~an bir ogrencinin,

ogretmeninin tepkisinin ardmdan topu i~aret ederek baglrmasldlr. Bir ba~ka

omekteyse, ogrencinin resmi gostererek "Bu ne?" sorusunu soran ogretmenine, ilk
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olarak "/dyt-dytl" diye cevap verrnesi ve ogretmeninin tepkisinin ardmdan "/dyt

dyt- m:nl" demesidir.

Ogretmenlerin ileti~im kopuklugu belirtme bi~imlerinin tanlmlan a~aglda yer

almaktadlr (Brady ve dig., 1995; Brady ve Halle, 2000):

A~lklama isteme: Ogretmenin, ogrencinin ileti~im davram~mm ardmdan,

ogrencinin iletmeye ~all~tlgI mesajm anla~I1madlgIlll belirtmesi a~lk1ama istemek

olarak talllmlanml~tIr. Bir ba~ka deyi~le ogretmenin, ogrencinin iletmeye 9ah~tIgl

mesajm i~eriginin anla~I1madlgml "Ne", "Efendim", "Anlamadlm", "Ne dedin?"

gibi ci1mlelerle ifade etmesidir. Omegin, ogretmenin, ogrencinin i~aret ederek

oyuncak arabayl gosterrnesi i1zerine "Ne diyorsun?", "Ne istiyorsun?"

"AnIamIyorum !" diyerek ya da ogretmenin, ogrencinin ileti~im davralll~mm

ardmdan ka~lanlll kaldmp gozlerini klsarak ba~ml bir kez sallamasl veya ellerini

avu~lan yukan bakacak ~ekilde uzatarak omuzlanlll yukan kaldlrrnasl sonucu

anlamadlgml belirtmesi. a~lklama istedigini belirtmesidir.

ileti§im Kopuklugunu Belirtmeme: Ogretmenin, ogrencinin ileti~im davram~mm

ardmdan, ogrencinin aktarrnak istedigi mesaj anla~I1sm anla~I1masm, ileti~im

kopuklugu oldugunu belirtmeden ileti~imi si1rdi1rrnesidir. Omegin, ogretmenin

"Zebra" resmi gostererek, ogrenciye "Bu ne?" sorusunu sorrnasmm ardmdan,

ogrencinin "/ba:1" demesi ve ogretmenin "Evet, zebra" diyerek sanki ileti~imde

hi9bir aksakhk olmaml~ gibi ileti~imin devam etmesidir.
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Konu Degi~tirme: Ogretmenin, ogrencinin ileti~im davram~mm ardmdan bilerek

ve amayh olarak ogrencinin dikkatini ilgilendigi ve istedigi ~eyden uzakla~tmp,

ba~ka bir yon veya konuya yekmesidir. Ornegin, ogrenci ve ogretmen birlikte

resim yaparken, ogrencinin eliyle bir oyuncagl i~aret etmesi uzerine, ogretmenin

"$imdi resimlerimizi yaplyoruz, bak buralan da boyamahYlz" demesi. Bir ba~ka

ornekte ise, ogrencinin birbiriyle aym olan ~ekillerin e~lendigi etkinlik slrasmda,

~ekillerden birini tutup araba gibi oynamasl uzerine, ogretmenin "~imdi

birbirleriyle aym olanlan toplayahm" demesidir.

Reddetme: Ogretmenin, denegin ileti~im davram~mm ardmdan, iIeti~im

davram~mm anla~llmadlgml belirtilmemesi ve yapmakta oldugu i~e devam

etmesidir. Ornegin, hayvan seslerinin yah~lldlgl bir etkinlik slrasmda, ogrenci yan

tarafta duran mutfak setini gostermesine ragmen, ogretmenin ogrenci hiybir ~ey

yapmaml~ gibi yah~maya devam etmesidir.

Ara~tlrmanm ilk iki amacma yonelik bulgulan analiz etmek iyin, slkhgl kaylt

edilen ogrencilerin ileti~im kopukluklan diizeltme biyimlerinin yuzdeleri, her bir

ileti~im kopuklugu duzeltme biyimi toplam duzeltme biyimine bolunup yuzle

yarpllarak her bir duzeltme biyimine ili~kin yuzdeler elde edilmi~tir. Daha soma

elde edilen bu yuzdeler ve her bir ileti~im kopuklugu belirtme biyimi toplam

slkhgl grafiksel olarak gosterilmi~tir.

Ara~tlrma grubunda yer alan ogrencilerin kullandlgl ileti~im kopukluklan

duzeltme biyimlerinin, ogrencilerin ya~ gruplanna gore farkhhk gosterip
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gostennedigini belirlemek iyin Tek Yonlu Varyans Analizi (One Way ANOVA)

teknigi kullamlml~tlr,

Ara~t1nna grubunda yer alan ogrencilerin kullandl@ ileti~im kopukluklan

duzeltme biyimlerinin ogrencilerin cinsiyetlerine gore farkhhk gosterip

gostennedigi belirlemek iyin baglmslz gruplar t-testi yapl1ml~tlr.

Ara~t1nna grubunda yer alan ogretmenlerin kullandlklan ileti~im kopukluklan

belirtme biyimleri ile ogrencilerin kullandlklan ileti~im kopukluklan duzeltme

biyimleri arasmda anlamh bir ili~ki olup olmadlgl Korelasyon ile belirlenmi~tir,

2.4. Gozlemciler Arasl Giivenirlik

Gozlemciler araSl giivenirligin belirlenmesi iyin, ara~t1nna grubunda yer alan 26

ogrencinin %25'ine yani 7 ogrenciye ait video kaYltlan, tez danl~manl tarafindan

ara~t1nnacmm kullandlgl veri toplama fonnu kullamlarak yoziimlenmi~tir. Veri

toplama fonnunda yer alan' her bir ileti~im kopuklugu diizeltme biyimleri

aylsmdan uyu~up uyu~madlgl gorii~ birligi/(Gorii~ birligi+Gorii~ aynhgl)XIOO

fonniilii kullamlarak hesaplanml~tlr.

Gozlemciler araSl giivenirlik katsaylsl %80 ve iizerinde oldugunda, gozlemcilerin

genellikle gozlemlerinde hem fikir oldugu varsayl1maktadlr. Ara~tlnna

kapsammda ele alman ileti~im kopukluklan diizeltme biyimlerinden tekrarlar %93

degi~tinneler iyin %95.50, eklemeler iyin %92, ileti~imi surdiinneme iyin
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%90.50 gUvenirlik degerleri bulunmu~tur. Elde edilen degerler, gozlemciler araSl

gtivenirlik IVm yeterli kabul edilmektedir.
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BOLUMllI

BULGULAR

Amacl, geli~imsel geriligi olan ve konu~amayan ogrencilerin sure gelen ogretim

etkinlikleri slrasmda ogretmenleriyle geryekle~tirdikleri ileti~imde meydana gelen

ileti~im kopukluklan duzeltme biyimlerini betimleme olan bu yah~mada, amaca

ula~maya yonelik be~ soru olu~tumlmu~tur. Bu bolumde, her bir som tek tek ele

ahnarak elde edilen bulgular verilmi~tir.

3.1. Ara~tlrma Grubunda Yer Alan Ogrencilerin Siiregelen Ogretim

Etkinlikleri Slrasmda Ogretmenleriyle Ger~ekle~tirdikleri

Etkile~imlerde, ileti~im Kopuklugunu Diizeltme Bi~imlerinden ileti~imi

Siirdiirmeme, Tekrar, Degi~tirme ve Eklemenin Kullamm Slkhgl ve

Yiizdeleri

Ara~tlrma grubunda yer alan ogrencilerin siiregelen ogretim etkinlikleri slrasmda

ogretmenleriyle geryekle~tirdik1eri etkile~imlerde, ileti~im kopuklugunu diizeltme

biyimlerinden ileti~imi siirdiirmeme, tekrar, degi~tirme ve eklemenin kullanlm

slkllgl ve yuzdeleri Tablo 3.1'de gorulmektedir.
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Tabl0 3.1. ileti~im kopuklugu diizeltme biyimleri olu~um slkhklan ve yUzdelikleri

ileti~im Kopuklugu Diizeltme Biyimleri

ileti~imi SiirdiiITIleme Tekrar Degi~tiITIle Ekleme Toplam

SlkhgI

Yiizdesi

90

%34.22

105 15 53 263

%39.92 %5.70 %20.15 %100

Tablo 3.1.'de goruldiigu gibi, geli~imsel geriligi olan ve konu~amayan ogrenciler,

slmflannda ogretmenleriyle etkile~imleri slrasmda meydana gelen ileti~im

kopukluklanm diizeltmede, en yok tekrar (%39.92) ve en az degi~tirme (%5.70)

biyimini kullanml~lardlr.

3.2. ileti§im Kopuklugunu Diizeltme Bi~imlerinden ileti§imi Siirdiirmeme,

Tekrar, Degi§tirme ve Eklemenin Kullamm Yiizdelerinin, Ara§tIrma

Grubunda Yer Alan Ogrencilerin Ya§ Gruplarma Gore DagIllml

ileti~im kopuklugunu diizeltme biyimlerinden ileti~imi siirdiirmeme, tekrar,

degi~tiITIle ve eklemenin kullanlm yUzdelerinin, ara~tlITIla grubunda yer alan

ogrencilerin ya~ gruplanna gore dagI11ml ~ekil 3.1.'de yer almaktadlr.
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Sekil 3.1. ileti~im kopuklugunu duzeltme bi~imlerinin kuIlamm yuzdelerinin

ogrencilerin ya~ gruplanna gore daglIlml

45

40

35
ileti~im 30

kopuklugu
dUzeltme 25
bi~imleri 20
kullamm
yUzdeleri 15

10

5

O+-,===-,---====.,r-====.,

Ellleti~imiSOrdOrmeme

l1IIITekrar

o Degi~tirme

o Ekleme

4-5 ya~

grubu
6-7 ya~ 8-11ya~

grubu

Sekil 3.1.'de yer alan bulgulan inceledigimizde, 4-5 ya~ grubundaki ogrencilerin

daha ~ok ileti~imi siirdiirmemeyi (%43.68) ve tekran (%38.72); 6-7 ya~

grubundaki ogrencilerin daha <;,ok tekran (%20.59) ve ileti~imi surdurmemeyi

(%18,46) ve 8-11 ya~ grubunda yer alan ogrencilerin ise, daha ~ok tekran

(%38.72) kullandlgl gorulmektedir.
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3.3. Ara~tIrma Grubunda Yer Alan Ogrencilerin Kullandlgl ileti~im

Kopukluklan Diizeltme Bi~imleri (ileti~imi siirdiirmeme, Tekrar, Degi~tirme

ve Ekleme) Ya~ Gruplarl A~lsmdan Farkhhklan

Ogrencilerin ya~ gruplanna gore gosterrni~ olduklan tepki biyimlerinin (ileti~imi

surdurrneme, tekrar, degi~tirme ve ekleme) farkll1a~lp farkll1a~madlgma Tek

Yonlu Varyans Analizi (One Way ANOVA) ile bakl1ml~tlr.

Yapl1an analiz sonuylanna gore; ogrencilerin ileti~imi surdurmeme davram~mda

bulunma biyiminin, ya~ gruplanna gore anlamh farkhhk gosterdigi bulunmu~tur

[F(2-23)=6.453, p<.05]. Ba~ka bir deyi~le, ogrencilerin ileti~imi stirdtirrneme

davram~lan, ogrencilerin ya~lanna bagh olarak anlamh bir ~ekilde degi~mektedir.

Aynca, ya~ gruplan arasmdaki farklann hangi gruplar arasmda oldugunu bulmak

amaclyla Scheffe testi yapl1ml~, 4-5 ya~ grubu ile 8-11 ya~ grubu arasmda anlamh

bir fark bulunmu~tur. Buna gore, 4-5 ya~ grubundaki ogrencilerin (X=5.25), 8-11

ya~ grubundaki ogrencilere (X=2.20) gore ileti~imi stirdtirmeme davram~ml daha

yok gosterrne egiliminde olduklan bulunmu~tur (Bkn. Tablo 3.2 .).
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Tablo 3.2. Ogrenci Ya~ Gruplanna Gore Ogrencilerin iIeti~imi Siirdiirmeme

Davram~mdaBulunma Puanlanmn ANOVA Sonu~lan

Varyansm Kaynagl Kareler Sd Kareler F p

Toplaml Ortalamasl

Gruplarasl 41.862 2 20.931 6.453 .00

Gruplari~i 74.600 23 3.243

Toplam 116.462 25

Ogrencilerin kullandlgl diger ileti~im kopukluklan diizeltme bi~imlerinin (tekrar,

degi~tirme ve ekleme) ya~ gruplanna gore farkllhk gosterip gostermedigine yine

Tek Yonlu Varyans analizi ile bakIlml~ ve bu diizeltme bi~imlerinin ya~

gruplanna gore anlamh ~ekilde farkhla~madlgl goriilmii~tiir.

3.4. Ara~tIrma Grubunda Yer Alan Ogrencilerin Kullandlgl ileti~im

Kopukluklan Diizeltme Bi~imleri Ogrencilerin Cinsiyetlerine Gore

Farkhhklan

Ogrencilerin kullandlklan ileti~im kopukluklan diizeltme bi~imlerinin (ileti~imi

siirdiirmeme, tekrar, degi~tirme ve ekleme) ogrencilerin cinsiyetlerine gore bir

farkhhk gosterip gostermedigini belirlemek i~in baglmslz gruplar t-testi

uygulanml~tlr. Elde edilen t-testi sonu~lanna gore ogrencilerin cinsiyetleri

a~lsmdan anlamh bir farkm olmadlgl ortaya ~lkml~tIr.
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3.5. Ara~tlrma Grubunda Yer Alan Ogretmenlerin Kullandddan ileti~im

Kopukluklarl Belirtme Bi~imleriyle, Ogrencilerin Kullandlklarl ileti~im

Kopulduklarl Diizeltme Bi~imleri Arasmdaki ili~ki

Ara~tlfma grubunda yer alan ogretmenlerin kullandI1dan ileti~im kopukluklan

belirtme biyimleri ile ogrencilerin kullandlklan ileti~im kopukluklan diizeltme

biyimleri arasmda anlamh bir ili~ki olup olmadlgl Korelasyon ile belirlenmi~tir.

Tablo 3.3.'deki verilere bakI1dlgInda, ogretmenlerin aylklama isteme davranl~l ile

ogrencilerin degi~tirme daVranl~l arasmda (r=.629, p<.01), ogretmenlerin

aylklama isteme daVranl~l ile ogrencilerin ekleme daVranl~l arasmda, (r=.645,

p<.01) ve ogretmenlerin aylklama isteme daVranl~l ile ogrencilerin tekrar etme

davram~l arasmda, (r=.620, p<.01) orta diizeyde pozitif bir ili~ki oldugu ortaya

Ylkml~tlr. Buradan yola ylkarak, ogretmenlerin aylklama isteme daVranl~l arttlkya

ogrencilerin degi~tirme, ekleme ve tekrar etme davranl~lannda da artl~ oldugu

soylenebilir.

Tablo 3.3. Ogretmen Davranl~lan ve Ogrenci Davranl~lan Arasmdaki Korelasyon

Ogretmen Davranl~lan

Ogrenci Davranl~lan

ileti~imi siirdiinneme Tekrar Degi~tinne Ekleme

Aylklama isteme

ileti~im kopuklugu belirtmeme

Konu degi~tirme

Ret

* p< .05 , ** p< .01

.576**

.620** .629**

.420*

.538**

.645**

.636**
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Analiz sonuylan aynca ogretmenlerin ileti~im kopuklugunu belirtmemeleri ile

ogrencilerin ileti~imi silrdilrmeme davram~lan arasmda (r=.576, p<.O1) ve

ogretmenlerin ileti~im kopuklugunu belirtmeme davram~l ile ogrencilerin tekrar

etme davram~l arasmda (r=.420, p<.05) orta dilzeyde pozitif bir ili~ki oldugu

ortaya Ylkarml~tir. Bu bulgulara dayah olarak, ogretmenlerin ileti~im

kopuklugunu belirtmeme davram~l arttlkya, ogrencilerin ileti~imi silrdilrmeme ve

tekrar etme davram~lanndada artl~ oldugu soylenebilir.

Vine yapl1an analiz sonuylanna gore, ogretmenlerin konu degi~tirme davram~l ile

ogrencilerin degi~tirme davram~l arasmda (r=.538, p<.OI) ve ogretmenlerin konu

degi~tirme davram~l ile ogrencilerin ekleme davram~l arasmda (r=.636, p<.OI)

orta dilzeyde pozitif bir ili~ki oldugu ortaya Ylkrnl~tlr. Buradan yola ylkarak,

ogretmenlerin konu degi~tirme davram~l arttikya, ogrencilerin degi~tirme ve

ekleme davram~lannda da artl~ oldugu soylenebilir. Aynca, ogretmenlerin

reddetme davram~l ile ogrencilerin ileti~imi silrdilrmeme, tekrar, degi~tirme ve

ekleme davram~lan arasmdaki korelasyona bakl1dlgInda, ogretmenlerin reddetme

davram~l Be ogrencilerin ileti~im kopuklugu dilzeltme biyimleri arasmda ili~kinin

olmadli?;1 gorillmil~tilr.
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BOLUMIV

TARTISMA VE ONERiLER

4.1. Tartl~ma

Bu c;ah~mada, geli~imsel geriligi olan ve konu~amayan ogrencilerin stire gelen

ogretim etkinlikleri slrasmda ogretmenleriyle gerc;ekle~tirdikleri ileti~imde

meydana gelen ileti~im kopukluklan dtizeltme bic;imleri betimlenmi~tir. Aynca bu

c;ah~mada, ogrencilerin kullandlklan ileti~im kopukluklan dtizeltme bic;imlerinin

ogrencilerin ya~ gruplan, cinsiyetleri ve ogretmenlerin kullandlklan ileti~im

kopuklugu belirtme bic;imleriyle ili~kileri de incelenmi~tir.

Bu c;ah~manmbulgulanna gore, ara~tlrma grubunda yer alan ogrencilerin, ileti~im

kopukluklanlll dtizeltme bic;imi olarak en c;ok tekrarlan, daha soma ileti~imi

stirdtirmemeyi, eklemeleri ve en az degi~tirmeyi tercih ettikleri goriilmektedir.

Elde edilen bu bulgular, onceki ara~tlrmalann bulgulanyla tutarhhk

gostermektedir (Alexander ve dig.,1997; Calculator ve Delaney, 1986; Golinkoff,

1986).
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Ara~tlfIna grubunda yer alan ogrencilerin tekrarlan diger ileti~im kopuklugu

belirtme bivimlerine gore daha fazla kullanmalanmn nedeni, bu grupta yer alan

ogrencilerin dagarcIgmda farkh ileti~im bivimlerinin olmamasl olabilir.

Ara~tmna grubunda yer alan ogrencilerin tekrarlan ve ileti~imi surdurmemeyi,

diger ileti~im kopuklugu belirtme bivimlerine gore daha fazla kullanmalannm

nedeni, bu grupta yer alan ogrencilerin, gondermeye vaIl~tlklan mesajm aIlcl

tarafindan anla~lllp anla~llmadlgml degerlendirememeleri olabilir. Nitekim,

geli~imsel geriligi olan bireylerin dil ve ileti~im becerilerinde sorunlar ya~adlklan

bilinmektedir (Scudder ve Tremain, 1992). Bu bireyler, dil ve konu~ma sorunlan

nedeniyle, aktannak istedikleri mesajl iletmede ve/veya anla~llmayan mesajlanmn

oldugunun farkma vannada ve bu mesajlann duzeltilmesinde de sorunlarla

kar~l1a~maktadlrlar (Scudder ve Tremain, 1992).

Ara~tmna grubunda yer alan ogrencilerin ya~ gruplan arasmda, ileti~im

kopukluklanm duzeltme bivimi kullanlmlanmn farkll olup olmadlgma

bakl1dlgmda, ya~lan 4-5 olan ogrencilerin, 8-11 ya~ grubunda olan ogrencilere

gore daha fazla ileti~imi surdurmedikleri; ancak, tekrar, degi~tirme ve ekleme

aVIsmdan ya~ gruplan arasmda tek yonlu varyans analizine gore anlamh bir fark

olmadlgl bulunmu~tur. Bununla birlikte, her ne kadar tek yonlU varyans analizinde

anlamh bir fark bulunmasa da, ogrencilerin kullandlklan ileti~im kopukluklanm

duzeltme bivimlerinin yuzdelerine bakl1dlgmda, ya~ gruplan arasmda farkllhklar

gozlenmektedir. brnegin, tekrarlar 5-6 ya~ grubunda diger gruplara gore daha az

gOrUlmu~tUr. Diger bir bulgu ise, ogrencilerin ya~lan artlkva, ileti~im
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kopukluklanm duzeltme biyimlerinden ileti~imi surdunnemenin azaldlgldlr.

Ogrencilerin ya~lan arttlkya, dil ve ileti~im becerileri de geli~imsel olarak

artmaktadlr (Brady ve Halle, 2000). DolaYlslyla, dil ve ileti~im becerilerindeki bu

geli~im, ogrencilerin kar~tla~tlklan ileti~im kopukluklanm duzeltmede ileti~imi

surdunnemeleri yerine, farkll ileti~im kopuklugu duzeltme biyimlerini tercih

etmelerini saghyor olabilir. Aynca, ekleme ve degi~tirmelerin 5-6 ya~ grubunda,

diger gruplara gore daha az kullamldlgl gorulmektedir. Ancak, bu bulgulann

nedenini aylklayabilmek iyin, ara~t1nna grubunda yer alan ogrencilerin zeka

bolumleri ve dil ve ileti~im becerileri yeterlik duzeylerinin bilinmesi gereklidir.

Som edilen bilgilerin varhgl durumunda, ogrencilerin zeka bolumleri ve dil ve

ileti~im yeterlilikleriyle, tekrar ve degi~tirme kullammlan arasmdaki ili~ki

incelenebilir. Ancak, bu yah~mada, ogrencilerin zeka bolumleri ve dil ve ileti~im

yeterlilikleriyle ileti~im kopuklugu duzeltme biyimleri arasmdaki ili~kiye

baktlmaml~tlr.

Normal geli~im gosteren yocuklann ileti~im kopuklugunu duzeltme biyimlerinin

geli~imini inceleyen yah~malann bulgulan, yocuklann ileti~im kopuklugunu

duzeltmek iyin kullandlklan farklt ileti~im biyimlerinin geli~imsel egilim

gosterdigini belirtmektedir (Alexander ve dig., 1997, Gallagher, 1976; Golinkoff,

1987). Ancak, geli~imsel geriligi olan yocuklann ileti~im kopuklugu duzeltmede

kullandlklan farklt ileti~im biyimlerinin geli~imsel egilim gosterip gostermedigine

ili~kin tartl~malt bulgular bulunmaktadlr. Geli~imsel geriligi olan yocuklann

ileti~im kopukluklanyla kar~lla~tlklannda farklt ileti~im kopuklugu duzeltme

biyiminin sadece geli~imsel egilim ile aylklanamayacagl; ileti~imin geryekle~tigi
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baglamm da onemli olacagl vurgulanmaktadlr (Brady ve Halle, 2000). Soyle ki,

geli~imsel geriligi olan ogrencinin kaml ay oldugu bir durumda, gordiigil ancak

ula~amadlgl bir yiyecegi almak istediginde, bu yiyecege ula~mak iyin ilk ileti~im

tepkisinin anla~tlmadlgl durumda, ogrenci biiyiik olaslhkla farkh bir ileti~im

biyimiyle bu istegine ula~maya yah~acaktIr. Yani, ileti~imi siirdiirmek iyin farkh

ileti~im kopuklugu diizeltme biyimleri kullanacaktlr. Ancak, ogrencinin kammm

tok oldugu durumda ise, her ne kadar yok sevdigi bir yiyecek de olsa, bu yiyecege

ula~mak iyin gosterecegi ilk ileti~im tepkisinin anla~tlmadlgl durumda, ogrenci

biiyiik olaslhkla ileti~imi surdurmek iyin yaba harcamayacaktlr. Dolaylslyla,

geli~imsel geriligi olan ogrencilerin kullandlklan ileti~im kopuklugu duzeltme

biyimlerinin geli~imini sadece geli~imsel olarak aylklamak mumkiin degildir.

ileti~imin ortaya ylktIgl baglamm ve gondericinin gereksinimleri de oldukya

onemlidir.

Ara~tlrma grubunda yer alan ogrencilerin kullandlklan ileti~im kopukluklanm

duzeltme biyimleri ya~ gruplanna gore farkhltk gostermektedir. Ancak, bu

farkhhklan, sadece ya~ gruplannm farkh olmaslyla aylklamak yeterli olmayabilir.

Tum ogrencilerin verileri serbest oyun etkinliklerinde toplanml~ olmasma ragmen,

her ogretmenin geryekle~tirdigi serbest oyun etkinlikleri farkhla~ml~tlr. bmegin,

bazl etkinliklerde ogrenci masa ba~mda sadece resim boyarken, bazl etkinliklerde

ogrenci ogretmeniyle kitaba bakml~tIr. Her iki etkinlikte ogretmen ve ogrencinin

etkile~imlerinin yogunluguna bakacak olursak, ogrenci masamn bir ucunda resim

boyarken, ogretmenle hiy etkile~memi~tir. Oysaki, ogretmeniyle kitaba bakan

ogrenci daha fazla ileti~im kurmu~tur. Dolaylslyla, ogrencilerin farkh ya~
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gruplannda kullandlklan ileti~im kopukluklanm duzeltme biyimlerini belirlemek

iyin, veri toplanan baglamda olu~an toplam ileti~im olaylanm belirlemek

gereklidir. Aynea, bu ileti~im olaylannda ortaya ylkan ileti~im kopukluklanyla bu

kopukluklann ne kadannm ogrenei tarafindan duzeltildigini belirlemek ve bu

verileri farkll ya~ gruplan arasmda kar~tla~tlrmakgerekli olabilir.

Bu yah~manm bulgulanna gore, ar~tlrma grubunda yer alan ogreneilerin

kullandlklan ileti~im kopukluklan duzeltme biyimleri (ileti~imi siirdiirmeme,

tekrar, degi~tirme ve ekleme) ogreneilerin einsiyetlerine gore anlamh yonde

farkltla~maml~tlr. Alanyazm ineelendiginde, geli~imsel geriligi olan ve

konu~amayan ogreneilerin i1eti~im kopukluklanm diizeltme biyimlerinin

einsiyetleri aylsmdan farkltla~tlgma ili~kin bir bulguya rast1anllmaml~tlr (Brady

ve Halle, 2000).

Bu yah~manm bulgulanna gore, ara~tlrma grubunda yer alan ogretmenlerin

kullandlklan ileti~im kopukluklan belirtme biyimleriyle, ogreneilerin

kullandlklan ileti~im kopukluklan diizeltme biyimleri arasmdaki i1i~ki

ineelendiginde, ogretmenin aylklama isteme davram~l arttlkya, ogreneinin

degi~tirme, ekleme ve tekrar etme davram~lannda da artl~ oldugu gOrUlmii~tOr.

Bunlara ek olarak, ogretmenin ileti~im kopuklugunu belirtmeme davram~l

arttlkya, ogreneinin ileti~imi siirdurmeme ve tekrar etme davram~lanndada artl~

oldugu soylenebilir. Elde edilen bu bulgular, alanyazmda yer alan yah~malarla

tutarhhk gostermektedir (Brady ve dig.,1995; Coggins ve Stoel-Gammon, 1982).

BIde edilen bu bulgulara dayah olarak, ogretmenlerin geli~imsel geriligi olan ve
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konu~amayan l(ocuklarla etkile~imleri slrasmda, ileti~im kopuklugu meydana

geldiginde mutlaka, ogrencinin gonderdigi mesajm anla~l1madl~m belirtmesi

gerektigi soylenebilir. Boylece, ogrenci gonderdigi mesajm anla~111r olmasl il(in,

dagarclgmda bulunan ileti~im kopuklugu duzeltme bil(imlerinden birini

kullanabilir.

4.2. Oneriler

Bu ara~tlrma sonunda uygulamaya ve Heri ara~tlrmalara yonelik onerilerde

bulunulmu~tur.

4.2.1. Uygulamaya Yonelik Oneriler

Bu ara~tlrmada elde edilen bulgulan, dil ve konu~ma terapistleri, ozel egitim

ogretmenleri ve geli~imsel geriligi olan l(ocuklara hizmet veren diger uzmanlar ve

bu l(ocuklann aileleri kullanabilir. Soyle ki, bu l(ah~madan elde edilen bulgulara

dayah olarak, geli~imsel geriligi olan ve konu~amayan l(ocuklann ileti~im

kopukluklan duzeltme bil(imlerinden en l(ok tekran, daha soma ileti~imi

surdurmedikleri soylenebilir. Aynca, ogretmenler al(lklama istediklerinde

ogrenciler daha l(ok tekrar, ekleme ve degi~tirme kullanmaktadlrlar. DolaYlslyla,

bu bulgulara dayah olarak, yukanda sayl1an uzmanlann ve ailelerin geli~imsel

geriligi olan ve konu~amayan ogrencilerle etkile~imleri slrasmda bu ozellikleri

goz onunde bulundurmalan gerekir. Aynca, dil ve konu~ma terapistleri, geli~imsel

geriligi olan ogrencilere farkh ileti~im kopuklugu duzeltme bil(imlerini
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kullanmalan i<;:in ortamlar hazlrlayabilirler ve gerekli yardlmlan saglayabilirler.

Buna ek olarak, dil ve konu~ma terapistleri ve geli~imsel geriligi olan <;:ocuklarla

<;:ah~an uzmanlar ailelere geli~imsel geriligi olan <;:ocuklann ileti~im kopuklanyla

daha fazla kar~l1a~tlklan ve bu kopuklan duzeltmede smlrh becerilere sahip

olduklanna ili~kin bilgiler vermelidirler. Aynca, aileler <;:ocuklann ileti~im

kopukluklan duzeltme bi<;:imlerini kullanmalan i<;:in cesaretlendirmeleri gerektigi

konusunda bilgilendirilmelidir.

4.2.2. ileri Ara~tIrmalaraYonelik Oneriler

AIanyazm incelendiginde, geli~imsel geriligi olan ve konu~amayan <;:ocuklarla

ilgili olarak yurutUlmu~ slmrh saYlda ara~tlrma oldugu, Turkiye'de ise henuz bir

ara~tlrma yapl1madlgl gorulmektedir. Buradan yola <;:lkarak ve ara~tlrma

bulgulanna dayah olarak ileri ara~tlrmalara yonelik ~u onerilerde bulunulabilir;

1. Zeka ya~lan, kronolojik ya~lan ve dil ve ileti~im yeterIiIik duzeylerine gore

gruplara aynlan geIi~imsel geriligi olan <;:ocuklann, ileti~im kopukluklanm

duzeItme bi<;:imlerinin farkhla~lp farkhla~madlgma bakl1abilir.

2. Geli~imsel geriligi olan <;:ocuklarla, normal yocuklann ileti~im kopukluklan

duzeItme biyimleri kar~l1a~tlrmah olarak incelenebilir.

3. Geli~imsel geriligi olan yocuklarla, farkll ozur grubunda yer alan yocuklann

ileti~im kopukluklanm duzeltme biyimleri kar~l1a~tlrmah olarak incelenebilir.
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4. Geli~imsel geriligi olan vocuklann ileti~im kopukluklanlll duzeltme

bivimlerini belirlemek ivin yapl1andmlml~ ortamdan elde edilen bulgularla

dogal ortamdan elde edilen bulgulan kar~l1a~tlran vah~malar desenlenebilir.

5. Geli~imsel geriligi olan vocuklann ileti~im kopukluklanlll duzeltme

bivimlerini belirlemek ivin farkh baglamlardan elde edilen bulgulann

kar~I1a~tmldlglvah~malardesenlenebilir.
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ANADOLU ONivERSiTESi

ENGELLiLER ARASTIRMA ENSTiTOSU MODDRLUGU'NE

Yiiriltmekte oldugum "Alanyazmda En Slk Kar~tla~tlan ileti~im Kopuklugu

Diizeltme Biyimlerinin (ileti~imi Siirdiirme, Tekrar, Ekleme ve Degi~tirme)

Geli~im Geriligi Olan ve Konu~amayan Cocuklar Tarafindan Kullanlmmm

Betimlenmesi" ba~ltklt ara~tlrmanm verilerini Enstituniiz Geli~imsel Yetersizlik

Uygulama Birimi 'nden toplamak iizere gerekli izni alml~ bulunmaktaylm.

Verilerin video kaYlt1annt , ba~kalannm ula~amayacagl ~ekilde saklayacaglml;

veri analizini yiiriltecek ara~tlrmacllar dl~mda hiy kimseye izlettirmeyecegimi;

ders, seminer, konferans vb. ortamlarda gostermeyecegimi taahhiit ederim.
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Tel. No:
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