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Bu c;alt~mada, dil ve konu~ma terapistligi yliksek Ii sans programma kayltlJ iki

bgrenciye ve geli~im geriligi olan yocuklarla c;alt~an bir bgretmene, dogal dil

bgretim tekniklerinden tepki isteme modelini bgretmek ic;in hazlrlanan programtn

etkililigi ve katIltmcIlann bgrendikleri tepki isteme modelinin gecikmi~ dil ve

konu~ma sorunu olan bgrencilere hedef sbzctikleri bgretmede etkililigi

ara~tmlml~tlr. AyOl zamanda, bu programm uygulama sona erdikten sekiz ve

onahl hafta sonraki izleme etkisi incelenmi~tir.

Ara~tIrmada, dogal dil bgretim tekniklerinden tepki isteme modelini bgretmek ic;in

hazlrlanan programm etkililigini belirlemek tizere tek denekli ara~tlrma

modellerinden yoklama evreli denekler araSl c;oklu yoklama modeli kullaOllml~tIr.

Ara~tIrma, Anadolu Universitesi Dil ve Konu~maBozukluklan Egitim, Ara~tIrma

ve Uygulama Merkezi (DiLKOM)'nde uygulamalanOl surdtiren iki yuksek lisans

bgrencisi ve ayOl merkezde gecikmi~ dil geriligi olan ogrencilerin grup egitimini
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siirdiiren bir ogretmen ile yurutUlmu~tUr. Aynca, bu katI111TIcilann ogretim

yaptlklan gecikmi~ dil geriligi olan iie; ogrenci de ara~tlflnada yer alml~tlr.

Tepki isteme modeline yonelik hazlrlanan programm etkililigini degerlendirmek

iizere toplu yoklama, giinluk yoklama, ogretim ve izleme oturumlan

diizenlenmi~tir. Oturumlann tUmu bire bir ogretim diizenlemesi bie;iminde

gere;ekle~tiril mi ~tir.

Ara~tIrmada hem gozlemciler araSl guvenirlik hem de uygulama giivenirligi

verileri toplanml~ ve tepki isteme modelinin ogretimine yonelik programln

etkililigi grafiksel analiz kullal11larak belirlenmi~tir.

Ara~tlflTIa bulgulan, tepki isteme modelinin ogretimine yonelik program!11

e;ah~maya kaulan tUm katIhmcilarda etkili oldugunu, ogretim sona erdikten sekiz

ve onaltl hafta sonra da ogrenilenlerin kahcI11gmm korundugunu gostermektedir.
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THESIS OF MASTER

THE EFFECTIVENESS OF INSTRUCTION ON MAND MODEL - ONE of the

MILIEU TEACHING TECHNIQUES

Biilent TOGRAM

Speech and Language Therapy Program

Anadolu University The Institute ofHealth Sciences, July 2004

Advisor: Assist. Prof. Dilek ERBAS

This study investigates the effectiveness of an instructional program designed to

teach mand-model, one of the milieu teaching techniques, to two students in

speech and language therapy and one teacher working with developmentally

delayed children and the effectiveness of mand-model on teaching vocabulary

items to children with delayed speech and language. Furthermore, the follow-up

effects of this program was also examined eight and sixteen weeks after the

termination of the program.

One of the single-subject research designs, multiple-probe model across subjects,

was utilized to assess the effectiveness of the instructional program developed to

teach mand-model, a technique in milieu teaching. The participants of the study

were two students practicing at Education, Training, and Research Center for

Speech and Language Disorders at Anadolu University, and one teacher working
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with children with delayed language at the same center. Besides, three children

whom these participants were working with also attended the study.

Full probe, daily probe, instructional and observational sessions were conducted

to assess the effectiveness of the instructional program designed to teach mand

model. All sessions were carried out on a one-to-one educational setting.

Both interobserver and procedural reliability data were collected, and the

effectiveness of the instructional program developed to teach mand-model was

determined through graphic analysis.

The findings of the study reveal that the instructional program designed to teach

mand-model was effective for all pmiicipants, and that the newly-learned items

were still retained eight and sixteen weeks after the termination of the program.
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ONSOZ

Bu ara~tIrma, gecikmi~ dil sorunu olan ogrencilerin ogretmenlerine yonelik

olarak hazlrlanml~ dogal dil ogretim tekniklerinden Tepki isteme tekniginin

ogretimine yonelik olarak hazlrlanan programln etkililigini belirlemek uzere

planlanml~tIr. Ara~tlrmanm yUriitUlmesi slrasmda bir c;ok ki~inin destegi ve

emegi vardlr. Bundan dolaYl;

Uzakta olsalar bile hayatlmm tamammda oldugu gibi tez suresince maddi- manevi

olarak bana destek olan ve her zaman c;ok yakmlmda olduklanm hissettigim

sevgili annem ve babama sonsuz te$ekkur ederim.

Ara~tlrmanm planlanmasmdan raporla$tIrllmasma kadar her a$amasmda bana

destek veren ve beni yonlendiren, anlaYI$la ve sablrla her zaman yanlmda olan,

akademik sorunlanml payla$tIglm ve kendisiyle c;ah$maktan buyuk keyif aldlglm

tez dam$mamm Yrd. DoC;. Dr. Dilek ERBAS' a te$ekkur ederim.

Ara$tIrmaya onca i~lerinin arasmda buyuk bir sablrla ve istekle katilan

katl1lmcl1ar Aylin, bzge ve Selin'e; ogrencileri Ali, Hasan ve Emre' ye ve onlann

c;ah$maya katIlmasl ic;in izin veren ailelerine ic;tenlikle te~ekkur ederim.

Ara$tIrmanm guvenirlik verilerinin toplanmasmda bana yardlm eden oda

arkada~lm Sertan OZDEMiR'e te~ekkur ederim.
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Ara~tlfInanm degi~ik a~amalannda, fikirleriyle bana yol gosteren arkada~lanm

Funda BOZKURT ve Serife YDCESOY'a te~ekkur ederim.

Aynca, bana her tiirIu destegi saglayarak bu ara~tlrmanm yuriitiilmesini

htzlandtran ve kolayla~tlran, en zor anlarda bile destegini hi9 eksik etmeyen, hep

anlaYl~lI hep sablrh olan Arzu AKYUZ' e tum i<;tenligimle sonsuz te~ekkur

ederim.

Bulent TOGRAM

Temmuz, 2004
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HOLUM I

GiRiS

insanoglu evrende yerini aldlgl gunden beri duygulanm, isteklerini, deneyimlerini

ve dti~uncelerini sosyal varhk olmalannm sonucu olarak, birbirleriyle payla~ma

gereksinimi duymu~tur. insanoglu bu gereksinimi kar~I1amak iyin, farkh araylar

kullanml~lardlr. C;ogu birey ya~amlannda onemli yeri olan ileti~im kurmayl,

ya~adlklan toplum iyerisinde kendiliginden edinirler. Ancak, bazl bireyler ise,

ye~itli nedenlerle ileti~im kurmada zorluk ya~arlar ve toplumsal ya~ama

uyumlanm geryekle~tiremezler. ileti~im sorunlanm daha iyi anlayabilmek H;:m

once, "ileti~im" kavrammm ne oldugu uzerinde durmak gerekmektedir.

1.1. ileti~im

Sozluk anlaml ile ileti~im,

"katIhmcJ.1ar arasmda bilgi ve dii~iince degi~imi saglayan kodlama, Hetme ve kod

90zme i~lemi; digerlerinin dii~iincelerini, bilgilerini ve duygulanm alma; ili~ki

kunna deneyimi; konu~macl-dinleyici ya da yazar-okuyucu arasmda anlamlan

standart alan kodlarla mesajlann iletilme silleci"

olarak tammlanml~tIr (Topba~ ve Mavi~, 2004). Aynca, bu alanda yah~an bir yok

uzman da ileti~imi, "bilgi ve du~uncelerin degi~-toku~ stireci" (Owens, 1994;
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Snell ve Brown, 2000), "sozel olan ve olmayan boyutlan ile insanlar arasmdaki

her tiirlii etkile~im, mesaj ah~-veri~i" (Topba~, 1999) olarak tammlaml~lardlr.

Mesaj ah~-veri~i, bilgi, duygu, dii~iince, haber aktanml, istekte bulunma, saygl

sevgi gosterme amaclyla gerc;ekle~tirilebilir. Bu amac;lara ula~mak iyin bireyJer

konu~ma, yazl, resim ve miizik gibi farkh ileti~im bic;imleri kullanabilirler.

Bireylerin ister kasltlt olsun, ister kasltslz olsun konu~urken ya da konu~madan

yapttgl hareketler kar~ldaki birey/bireyler ic;in mesaj niteligi ta~lyabilmektedir.

Kaslth olsun ya da olmasm sesin ~iddeti, tonu, jest ve mimikler, bakl~lar, toplantl

bittiginde ki~inin gozlerinin parlamasl, aClktlglmlzda karmmlzdan gelen sesler ve

tuvalete gitme gereksinimi duyan c;ocuklann yerinde duramamalan mesaj niteligi

ta~lyabilmektedir.

ileti~im bir sOrey Ise ve mesaj ah~-veri~i soz kanusu ise bu siirey nast!

geryekle~mektedir? ileti~imin geryekle~mesi iyin "kaynak birim tarafmdan

mesajm tasarlanmasl, diizenlenmesi ve hedef birimin c;oziimleyip algllayabilecegi

bir biyime donii~tiiriilmesi diger bir deyi~le, kadlanmasl ve bir yoldan hedef

birime aktanlmasl" gerekmektedir (Kanrat, 1991). ileti~im kurarken daima mesajl

alan ve gonderen bir birim almaltdlr (Hallahan ve Kauffman, 1994). Aynca,

mesaj alt~veri~ini geryekle~tirmede kullamlacak bir aray gerekmektedir. Bu aray

da dii~iincelerinkodlanabilecegi sembolik bir aray olmaltdlr (Topba~, 1999).

Yukanda som edilen sembolik aray, "ileti~im amacml geryekle~tirmek amaclyla

toplumsal uzla~maya dayalt dizgesel kodlardan olu~an bir arayttr" (Bloom ve
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Lahey, 1980). Bu araca "dil" adl verilmektedir. Dil, uzerinde anla~I1an kurallar

dogrultusunda kullamlan keyfi semboller sistemi araclhglyla du~unce ah~

veri~inin gergekle~mesidir(Hallahan ve Kauffman, 1994).

ileti~im ve dil birbirinin yerine kullamlan ve yok kan~tlfllan iki terimdir. Konrot

(2003)' de bu iki terim aras1l1daki farkl, konu~maYI da i~in iyine katarak "ileti~im

bir amay, dil ileti~im amaC1l11 gef(;;ekle~tirmek iyin bir aray, konu~ma ise

du~uncelerin insan sesinin malzeme olarak kullanmas1l1a karar verildikten ve dil

dizgesini buna uygun olarak bi9imlendirdikten sonra geryekle~tirilen bir

eylemdir" ~eklinde aYlklaml~tlr.

1.1.1. ileti~im sorunlan

ileti~im kurma gereksinimi ve yeterliligi dogumla birlikte ortaya Ylkar. Her ne

kadar basit ve smlrll olsa da insanoglu dogdugu andan itibaren temel

gereksinimlerini ve duygulanm payla~mak iyin ileti~im kurar. Bebekler aglar,

farkh tonlarda ve ~iddette sesler ylkanr, guier, yiiziinii buru~turur, aCI yektigini,

rahatslz oldugunu, klzdlglm ya da ay oldugunu gostermek i9in duzensiz nefes ahp

verirler. Ebeveynler de, bebeklerin sergiledikleri bu davram~lann ne anlama

geldigini anlamaya 9ah~lp, bebeklerin gereksinimlerini gidermeye 9ah~lrlar.

Ya~amm ilk iki Yllmda 90cuk beyni, yakla~lk olarak yeti~kin beyninin %70'i

oranmda geli~ir. Bu hlZh norolojik geli~im siireci, 90cugun erken donem ileti~im

giri~imleri aylsmdan son derece onemlidir. Bu donemde yocuklar, ebeveynleriyle
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dil geli~imlerinin temellerini olu~turacak ya~antIlarla geyirirler. Bu zaman

sOrecinde, yocuklar yUzlerce sozcOgO anlar, slra alir ve konu~ma mekanizmas1l11

nasll kontrol edecegini ogrenirler. 0-6 ya~ aras1l1da yocuklar kendi dillerinin

yapilanl11, dilbilgisel kurallanl11 hlzlica edinirler (Downing, 1999). Ancak, her

yocuk bu kadar ~ansli degildir. Biryok «ocuk degi~ik nedenlerle ileti~im kurmada

gOylOk ya~amaktadlr. iIeti~im kurmak iyin dil ve konu~maYI kullanma

yetenegindeki bir hasara, yetersizlige ileti~im bozukluklan denir (Topba~, 1999).

ileti~im bozuklugu olan yocuk ileti~im kurmak ve bgrenmek iyin dili kullanma ya

da yetenegi hasara ugrayarak birincil engele sahip olan yocuktur. Bu bireyler, (a)

sesletim ve sesbilgisel bozukluk, (b) ses bozukluklan, (c) aklclltk bozukluklan ve

(d) dil bozukluklan gibi ileti~im bozukluklan tiplerinden bir ya da birden

fazlas1l1a sahip olabilirler (Nystrom, 1990).

Bazl yocuklarda gbrOlen dil geli~im gecikmesi bgrenme ve sosyal etkile~imlerini

etkileyecek derecede onemli olmaktadlr. Bu yocuklar "dil ve konu~ma

bozukluklan" slIllflandlrmasl altmda tal11mlanarak dil ve konu~ma terapisi

hizmetlerinden yararlanmaktadlrlar.

Dil ve konu~ma bozuklugu olan «ocuklar, ileti~im becerilerinin geli~imi iyin

gerekli bnko~ul becerileri kendiliginden hiybir zaman sergileyemeyebilirler.

brnegin, bir sese tepkide bulunamazlar, neden-sonuy ili~kisi kuramazlar, nesne

sOrekliligini saglayamazlar (Downing, 1999). Dil ve konu~ma bozuklugu olan

yocuklar ileti~im becerilerini, sadece sistematik egitim verildiginde ve yeni dil
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becerilerini kullammmm desteklendigi durumlarda edinebilirler (Snell ve Brown,

2000).

izleyen boh.imde dil ve ileti~im becerilerinin ogretiminde yaygm olarak kullamlan

iki yakla~m1 olan sagaltici yakla~m1 ve dogal yakla~l1TI1n ozelliklerine ve

slmrhhklanna ili~kin aylklamalar yer almaktadlr.

1.2. Dil ve i]eti~im Becerilerinin Ogretiminde Kullamlan Yakla~lmlar

Dil ve konu~ma sorunlannm son derece yaygm olmasmdan ve erken donem dil ve

ileti~im sorunlannm genel geli~imi olumsuz olarak etkileyeceginden, erken

tamlama ve egitim son derece onemlidir. Aynca, erken donem ileti~im

sorunlanmn giderilmesi, ileri ya~larda ortaya ylkabilecek akademik ba~anslzhk ve

duygusal sorunlann da online geyebilmekte ya da en azmdan bu sorunlan

hafifletebilmektedir (Wetherby ve Prizant, 1992). Dolaylslyla, dil ve konu~ma

sorunlan olan yocuklann dil geli~imlerine destek olabilmek iyin, dil ve ileti~im

becerilerinin ogretilmesi gerekmektedir (Erba~, 2003).

Engelli yocuklann dil ve ileti~im becerilerini edinmelerini kolayla~tIrabilmek iyin

pek yok ogretim programl geli~tirilmi~tir. Bu programlan genel olarak saga\tlci

yakla~lm (Therapeutic Approach) ve dogal yakla~lm (Naturalistic Approach)

olmak ilzere iki farkh yakla~lm altmda toplamak milmkilndilr.



6

1.2.1. Sagaltici yakla~1I11

Sagaltlcl yakla~lmda ama<;, <;ocuga ileti~im i<;in gerekli uygun diI bi<;imlerini,

dogru yapJlan ve sozdizimini ogretmektir. Bu yakla~lmm birka<; aymcI ozeIIigi

vardlr. Bu ozeIIikler a~aglda slralanmaktadlr: (a) Ogretim ortammda genelIikle

<;ocuk ve terapist oImak uzere iki ki~i bulunmaktadlr. (b) Rahatslz edici

etmenlerden anndlfllml~ bir ogretim ('rtaml saglayabilmek i<;in ogretim ortammda

ogretimle iIgisiz tOm uyaranlar ortadan kaldmlmaktadlr. (c) Ogretilecek

beceriliyle iIgili uyaranlar da (ornegin, ipu<;Ian, malzemeler) diI programmm

amacma uygun bir ~ekilde dikkatlice se<;ilmektedir (Erba~, 2003; Hart ve Rogers

Warren, 1978).

Bu yakla~lml benimseyen ogretim programlannda, <;ocugun vc terapistin

davram~Ian diI ve ileti~im becerileri ogretim programmm hedeflerine gore

onceden belirlenmi~ oldugundan, bgretim sureci (ornegin, <;ocugun tepkileri,

kuIIamlacak yakla~lm, dogru ve yanh~ tepkiler ahndlgmda neler yapJlacagl gibi)

son derece yapJlandlfllml~tlr (Hart \e Rogers-Warren, 1978). Terapist genelde

sordugu sorulann yam Slra, nesne ye resimler kuIIanarak da ileti~im oIanaklan

yaratmaya <;ah~maktadlr. Ogretim oturumu suresince, terapist sozeI ifadeler i<;in

en uygun modeli sunmaktadlr. Aynca, <;ocugun uygun dil kuIIamml i<;in

peki~tire<;ler anmda verilmektedir (Bricker, 1972; Brickler ve Bricker, 1970;

Turnure, 1971).
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Bu yakla~lInm iki yaran bulunmaktadlr: (a) bgretim son derece kontrollii ko~ullar

altmda geryekle~mektedir, (b) bu kontrollii ko~ul altmda dil kullamml neredeyse

zorunlu oldugundan, yocuklann hedef becerileri yah~abilmeleri iyin smlrslz

ileti~im olanagl bulunmaktadlr (Erba~, 2003; Hart ve Rogers-Warren, 1978).

Bu yararlann yamslra, sagaltici yakla~lmm bazi slmrhhklan bulunmaktadlr

(Erba~, 2003). Hedeflenen tepkiler i~levsel olmadlgl gibi dogal ortamlarda

kullamlan ornekler gibi de olmamaktadlf (Baer ve Guess, 1971, 1973 ~ Bricker,

1972; Bricker ve Bricker, 1970; Turnure, 1971; Waldo, L., Guess, D. ve Flanagan,

B., 1982). Sagaltici yakla~lma e~lik eden bir diger olasl problem de, uyaran

kontroliiniin terapi ortamlanndan dogal ortamlara ta~mamamasldlr (Halle, 1982).

Bir dil ve ileti~im ogretim programmm amaCI, yocuga sosyal ortamlarda

hedeflenen ileti~im tepkisini baglmslz bir ~ekilde kullanabilmesi iyin, dogal

ortamlarda ortaya ylkan uyaranlara tepki vermeyi ogretmek olmahdlr (Halle,

1982). Buna kar~m, sagaltici yakla~lmlann kullanddlgl ogretim programlannda

genelleme hiy degerlendirilmemi~ ya da hiy geryekle~memi$tir (Baer ve Guess,

1973; Erba~, 2003; Rule, S., Losardo, A., Dinnebeil L., Kaiser, A. P. ve Rowland,

c., 1998; Turnure, 1971; Waldo ve ark., 1982).

izleyen boliimde dil ve ileti~im becerilerinin ogretiminde kullamlan sagaltici

yakla$tmm smtrlthklanna kar$1 alternatif olarak geli$tirilen dogal yakla~tmm

ozellikleri ile ilgili bilgiler yer almaktadtr.
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1.2.2. Dogal yakla~lIn

Bire-bir egitim ~eklinde duzenlenen ve ~ok saYlda terapi i~eren; ancak, genelleme

ve dogal dil geli~imi a~lsmdan ba~anslzhga ugrayan sagaltlcl yakla~lma bir tepki

olarak, son yillarda ileti~im becerilerinin dogal baglamlarda ogretilmesi uzerinde

durulmaya ba~lanml~tlr. Dil ve ileti~im becerilerinin ogretimi i~in, dogal

baglamlann kullamlmasl, dogal ~evrenin ileti~imi cesaretlendirmesi ve ogrenciyle

ileti~ime girecek ki~ilerin ileti~imi kolayla~tlrmalan gerekmektedir. Bunlan

saglayan yakla~lma dogal yakla~l111 denilmektedir (Erba~, 2003).

Dogal yakla~ml, tesadilfi-ogretim (incidental teaching), tepki isteme modeli

(mand-model) ve bekleme sureli ogretim (time delay) gibi tekniklerden

olu~maktadlr. Bu teknik!er, her ne kadar birbirlerinden farkh olsalar da ~ocuklann

dil ve ileti~im becerilerine katklda bulunabilecek birka~ ortak ozeIIigi

payla~maktadlrlar (Kaiser, Ostrosky, ve Alpert, 1993). Bu ozellikler; (a) dil ve

ileti~im becerilerinin ogretiminin dogal ileti~im olanaklan kullamlarak

ger~ekle~tirilmesi, (b) ogretim olanaklanm artlrmak i~in ilgin~ malzemelerin

kullamlmasl ve malzemelerin gorulebilecegi; fakat, ula~I1amayacagl yerlere

konulmasl gibi bazl ~evresel duzenlemelerinin yapllmasml gerektirmesi; (c)

ogretimin ~ocugun 0 anki ~evresinde ilgilendikleri ~eyler uzerine yogunla~masl ve

(d) ileti~im giri~imleri i~in dogal olmayan peki~tire~ler yerine ~ocuga istedigini

vermek gibi dogal sonu~lann kullamlmasldlr (Erba~, 2003).
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Dogal yakla~lmm ozelliklerinden biri, davral1l~lann dogal sonw):lannm ogretim

etkinliklerinde kullal1llmasldlr. Dogal sonuylar yocugun davral1l~mm sonucu

olarak geryekle~en olaylardlr. brnegin, yocuk su iymek istediginde ona bir bardak

su verilmesidir. Boylece, yocuk isteme daVral1l~1 sonucunda, susuzlugunu

gidermi~ olur (Noonan ve McCormick, 1993).

Ara~tIrmacI1ar, dil ve konu~ma sorunu olan ogrencilere dil ve ileti~im becerileri

ogretiminde dogal yakla~lmm sagaltici yakla~l1na gore daha etkili oldugunu

belirtmi~lerdir. Bunun nedenleri arasmda; (a) dogal yakla~lml benimseyen dil ve

ileti~im becerileri ogretim programlannm ogrencinin bulundugu yevrede ve

gunluk rutinlerde kullal1llabildiklerinden, kayna~tIrma uygulamalanyla uyum

gostermeleri, (b) ogretim, bireylerin dogal ortamlannda geryekle~tirildigi iyin

kazal1llan becerilerin ogretimin yapIldlgl ortamdan dogal ortamlara genellenmesi

ile ilgili sorunlann en aza indirgenmi~ olmasl, (c) hedef ogrencinin

ogretmenlerinin, ebeveynlerinin ve arkada~lanl1ln da dil ve ileti~im ogretimi

programlanna katilmalan, (d) ogretim iyin seyilen beceriler, yocugun ileti~im

kurdugu dogal ortamlarda geryekle~en becerilerle ili~kili oldugu iyin (ornegin,

yiyecek isteme, nesne alma, slra alma gibi) ogrenciler iyin i~levsel olma ozelligi

gostermesidir (Erba~, 2003).

Dogal yakla~lml benimseyen ogretim tekniklerinin amaCI, dil edinirken ve ileti~im

becerilerini ogrenirken normal yocuklann kullandlklan sureylerden yararlanarak,

dil ve ileti~im becerilerini, dil ve konu~ma sorunlan olan yocuklara ogretmektir.

Dolaylslyla, yapilandlflimaml~ ortamda dil ogretiminin amaylan arasmda (a)
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bgretimi yapilan ileti~im becerilerinin genellenmesini desteklemek, (b) yeni dil

yapI1annm ve sozcuk dagarclgmm edinimini desteklemek, (c) sozel kullal1lm

artl~lm desteklemek, (d) yeti~kinlere ya da akranlanna kar~1 sozel giri~imlerini

cesaretlendirmek, (e) sozel etkile~im suresindeki artl~1 desteklemek yer almaktadlr

(Noonan ve McCormick, 1993).

Dogal yakla~lml benimseyen ogretim tekniklerinin ortak ozelligi yevresel

duzenlemelerin yapilmasldlr. izleyen bolumde, yevresel duzenleme tekniklerine

ili~kin bilgiler yer almaktadlr.

1.2.2.1. <;evresel d iizenleme teknikleri

Dogal dil ogretiminin onemli ozelliklerinden biri de yevresel duzcnlemedir. ilgi

yckici nesne iyermeyen ya da ogrencilerin gereksinimlerini dil kullamml

gerektirmeden yozen bir yevre, dil kullamm1l11 tetikleme ayls1l1dan i~levsel bir

yevre degildir. Dil ogretiminin yapI1dlgl ortamlardaki nesne ve olaylar,

ogrencilerin ilgisini yckip dikkatlerini toplayacaklan biyimde desenlenmelidir. Bu

tOr ortamlar, dogal dil ogretimi iyin uygun baglamlar yaratlr ve ogrencilerin

isteme ya da yorumda bulunma gibi ileti~imsel amaylan geryekle~tirmelerini

saglar (Snell ve Brown, 2000).

Dil kullamm1l11 tetikleyici bir yevre (a) dili, ogrencilerin rutin i~lerinin bir paryasl

haline getirir, (b) ortamda ilgi yekici nesne ve etkinliklere yer verir, (c) ortamda

ogrencilerin dil kullamm1l11 cesaretlendirecek ve ogrencilerin ileti~imsel
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tepkilerine cevap verebilecek yeti~kin ve akranlar bulunmasml saglar, (d) en

azmdan bazl rutin i~ler ve etkinlikler slrasmda, nesnelere ula~lm ya da yardlm

alabilmeyle dil kullamml arasmda baglantIh bir ili~ki kurulmasml saglar (Snell ve

Brown, 2000).

Ogretmenlerin ogrencilerin dil kullammmi tetiklemek iyin kullanabilecekleri altl

yevresel dOzenleme tekniginden soz edilebilir. Bu teknikler, (a) ilgi yekici aray

gerey saglama, (b) bazl nesneleri gOrOlebilir; fakat, eri~ilemeyecek yerlere koyma,

(c) gereksinim duyulan ya da istenilen nesnelerden az miktarda bulundurma, (d)

seyim yapmak iyin elveri~li durumlar olu~turma; (e) ogrencilerin yardlma

gereksinim duyacaklan durumlar olu~turma ve (t) beklenmedik durumlar

yaratmadlr (Snell ve Brown, 2000). izleyen bolOmde her bir yevresel dOzenleme

teknigine ili~kin bilgiler yer almaktadlr .

a) ilgi ~ekici ara~-gere~ saglama

Ortamda, ogrencmm eglenecegi materyaller ve etkinlikler bulunmahdlr.

Ogrenciler ileti~im ba~latmada genellikle ilgilerini yeken nesneleri kullamrlar. Bu

nedenle, ortamm ilgi yekiciligini arttIrmak aym zamanda dil kullammmi ve dil

ogretimi iyin elveri~li durumlan da arttIracaktIr. Ogrencilerin tercihlerini dikkate

almak ve ortaml bu tercih edilen nesne ve etkinliklere gore dOzenlemek, dil

kullammma yardlmcl olabilir. Dil kullammmi arttlrmak iyin ilgi yekici materyaller

kullamrken, ogrencilerin tercihleriyle birlikte ya~ ve baglam uygunlugu da dikkate

alInmahdlr (Snell ve Brown, 2000).
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b) Nesneye eri~ememe

BaZI ilgi yekici nesneleri gOrillebilir; fakat, eri~ilemeyecek yerlere koymak

ogrencilerin nesneleri elde etmek iyin dil kullanmalanna neden olabilir. Nesneler

raflara ~effaf plastik kaplar iyinde koyulabilir ya da bir grup etkinligi slrasmda

masanm uzak ko~esine yerle~tirilebilir. Ogrencilerin ula~amadlklan nesneleri

istemeleri dil ogretimi iyin flrsatIar yaratlr (Hart ve Rogers-Warren [Kaiser],

1978; Snell ve Brown, 2000).

c) Suurh miktarda nesne bulundurma

istenilen nesnelerin ve etkinliklerin (kraker, bilgisayar oyununda Slra, vs.)

ortamda kuyuk ya da az miktarda bulundurulmasl da, yevrenin dil kullammmi

destekleyici olarak kullal1llmasmm bir ba~ka yoludur. Ornegin, ogrencilerin

sevdikleri bir etkinligi geryekle~tirirken, ogretmen ogrencilerin materyallerin

sadece bir klsmma eri~melerine izin verebilir. Boylece, ogrenciler ba~langly

olarak verilen nesneleri kullandlktan soma, buytik olaslhkla daha fazlasml

isteyeceklerdir. Ogrenciler daha fazlasml istemeye kalkl~tlklannda da ogretmen,

daha karma~lk bir dil yaplsml model olarak sunar ve ogrenciyi sunulan yaplYl

kullanmaya yoneltir (Snell ve Brown, 2000).



13

d) Se.;im yapma

Pek ~ok durumda, etkinlikler ya da ara~-gere~ler i~in ogrencilerin se~lm

yapabilecegi iki ya da daha fazla se~enek sunulabilir. Ogrencilerin dil kullammmi

cesaretlendirmek i~in se~enekler SOZSUZ olarak sunulabilirler (ornegin, karton bir

kutuyu a~mak i~in iki degi~ik alet, iki ayn elde kaldmhp gosterilebilir). Se~enek

sunarken, sunulan se~eneklerden birinin ogrenci tarafmdan istenen bir ara~

olmasma diger se~enegin ise, tercih edilmeyen bir ara<; olmasma dikkat etmek

gereklidir (Snell ve Brown, 2000).

e) Yardlm isteme

Ogrencilerin yardlma gereksinim duyabilecegi durumlar yaratmak, ogrencilerin

ileti~im kurmasl olaslhgml arttlrmaktadlr. Yardlm gerektiren ilgi ~ekici ara«

gere«ler, ogrencileri yardlm istemeye te~vik edebilir. Ornegin, sevilen bir

yiyecegin (<(ikolatah sut gibi) a«llmasl zor bir kutunun i«ine konulmasl, "a«" ya da

"yardlm et" gibi yapilann kullammmi tetiklemek i«in mukemmel bir flrsat

yaratabilir (Snell ve Brown, 2000).

f) Beklenmedik durumlar yaratma

Ogrencilerin beklentilerinin tersi durumlar olu~turarak, ileti~im i«in gereksinim

yarattlabilir. C;ocuklar hep aym slrayla ortaya «lkan olaylan daha «abuk ogrenirler

ve genellikle olaylann belirli bir slrayla devam etmesini beklerler. Boylece,
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ortamda beklenmedik bir ~ey oldugunda, ogrenci bu durumdan yararlamlarak

ileti~im kurmaya te~vik edilebilirler. Ornegin, ogretmen grup etkinligi slrasmda,

kurmah bir arabaYI kurup, masanm altmdan blrakabilir. Bu durumda, masamn

altmdan birden ylkan arabayl ogrencilerin fark etmesi ve arabaya i1i~kin yorum

yapmasl beklenebilir. Ogrencilerden her hangi bir tepki gelmemesi durumunda,

ogretmen, merakh bakl~larla, bir arabaya bir de ogrencilere bakarak, onlardan, bu

duruma i1i~kin bir tepki bekledigini gosterebilir. Bu teknigin kul1amml, ogrencinin

ki~isel becerilerine ve aile iyindeki rutin olarak olu~an olaylar ve davram~laragore

duzenlenmelidir (Snell ve Brown, 2000).

(:evresel duzenleme teknikleri, her ogrencinin bili$sel ve c;evreye tepki venne

duzeyine gore duzenlenmelidir. (:evresel duzenlemeler ileti~imi ba~latmak ic;in

sozsuz uyaranlar saglarlar. Boylece, bu duzenlemeler yeni edinilen becerilerin

daha spontan bir biyimde kullamlmalanna yardimci olur (Snell ve Brown, 2000).

Ancak, yevresel duzenleme tekniklerini destekleyen sozsHz uyaranlar, zaman

iyinde azaltl1mah ve bu ~ekilde ogrencilerin planlanml~ uyaranlara daha az ve

ortamdaki ilgi yekici ~eylere daha yok tepki vermeleri saglanmahdlr (Hal1e ve

ark.,1979).

Ogretmenlerin ya da diger ki~ilerin, c;evresel duzenlemeler sonucunda ortaya

ylkan ileti~im denemelerine nasll cevap verdikleri son derece onemlidir. Amnda

ilgi gostermek, kar~lhk vermek ve istenilen nesneyi ya da yardlml olumlu cevapla

birlikte saglamak, i1eti~im denemelerini arttlrmak aylsmdan oldukc;a onemlidir

(Snell ve Brown, 2000).
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Dogal dil bgretim tekniklerinin en bnemli bzelliklerinden bir olan yevresel

dOzenleme tekniklerine ili~kin bilgiler saglandlktan soma, izleyen bolOmde dogal

yakla~lml benimseyen dogal dil ogretim tekniklerine ili~kin bilgiler ve ara~t1rma

bulgulan yer almaktadlr.

1.2.2.2. Dogal dil ogretim teknikleri

Noonan ve McCormick (1993), dogal dil ogretim tekniklerini, dil ve ileti~im

becerilerinin ogretiminde, dogal ortamlar ve bu ortamlarda geryekle$en

etkinliklerin kullamldlgl yapilandmlml$ teknikler olarak tammlamaktadlrlar. En

geni$ anlamda dogal ortam, bireylerin iyinde ya~adlgl ve i$lev gordugO

ortamlardlr. Ev, okul, park, ah~-veri~ merkezi, lokanta vb. gibi ortarnlar dogal

ortamlara ornek olarak gosterilebilir. Etkinlikler de dogal ortamlarda, ortamln

geregi olarak yerine getirilen etkinlerdir. Ornegin, rnarkette ah~ veri~ yapmak,

lokantada yemek yemek gibi.

Dogal dil ogretirn teknikleri, f1rsat ogretimi (incidental teaching), beklerne sOreli

ogretirn (time delay) ve tepki istelTIe rnodeli (rnand-rnodel) gibi ogretim

tekniklerinden olu$maktadlr (Kaiser, Yoder ve Keetz, 1992). izleyen bolOmde

dogal dil ogretirn tekniklerine ili$kin bilgiler yer alrnaktadlr.
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1.2.2.2.1. Flrsat ogretimi

Tesadufi-ogretimde, dogal olarak gef(;ekle~en, yeti~kin ve yocuk etkile~imlerinin

dil ve ileti~im becerilerini ogretmek ya da yocuga edinmekte oldugu dil ve ileti~im

becerilerini uygulama ~ansl vermek iyin ogretim sureci sistematik hale

getirilmi~tir. (Erba~, 2003). Bu teknik birkay ogeden olu~maktadlr: (a) Yeti~kin,

yocugun herhangi bir nesneyi istemesini ya da kendisinden yardlm isteyerek

etkile~imi ba~latacagl al11 beklemektedir. (b) (:ocugun ya~ ve becerisine bagll

olarak isteme daVral11~1 soze1 ya da sozel olmayan (ornegin; i~aret etme, aglama

veya soyleme) ~ekillerde geryekle~ebi1mektedir. (c) (:ocuk etkile~imi ba~lattlktan

sonra, yeti~kin "Ne istiyorsun'l" gibi soze1 ifadeler kullanarak, yocugun ba~lattlgl

konuyu geni~letmesini sag1amaya yah~maktadlr. (d) BaZl durumlarda yeti~kin

yocuga model olacak ~ekilde uygun sozel ifadeleri kullanmaktadlf. (e) (:ocuk

uygun bir duzeltme yapmazsa, yeti~kin uygun ileti~im tepkisi iyin yocuga ipucu

vermektedir (ornegin, sorgulayan bir bakl~ veya sozel bir ipucu gibi). (f) (:ocugun

dagarclgll1da soz konusu uygun ileti~im tepkisi yoksa veya ipucuna ragmen dogru

tepkiyi veremiyorsa, yeti~kin yocuktan uygun tepkiyi taklit etmesini istemektedir.

(g) Uygun ileti~im tepkisi alll1dlktan sonra, yeti~kin tepkinin dogrulugunu

onaylamaktadlr ve yocugun istedigi her neyse onu vermektedir (Erba~, 2003).

1.2.2.2.2. Bekleme siireli ogretim

Bekleme sureli ogretim, dil geli~im geriligi olan ogrencilere daha fazla sozel dili

kullanma ve ileti~im kurma ftrsatI ve yeti~kinin sozel ifadelerini taklit etmek
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yerine, dogal ipuc;lanna tepki venne olanagl sunmak ic;in tasarIanrnJ~tlr. Ba~ka bir

deyi~le, bekleme siireli ogretim, c;ocugun roliinii cevap verenden, ileti~imi

ba~latana donii~tiirmektedir(Erba~, 2003).

Bu ogretim teknigi birkac; basamaktan olu~maktadlr. (a) bgretimin

gerc;ekle~tirilecegi ortam, dil ve ileti~im olanagl yaratma ic;in diizenlenmektedir

(ornegin, sevilen bir oyuncak c;ocugun yeti~emeyecegi bir yere konur). (b)

Yeti~kin herhangi bir sozel ifade kuIIanmamaktadlr; fakat, c;ocuga yakla~lk bir

metre kadar yakla~maktadlr. (c) Cocuk yeti~kine baktlgll1da yeti~kin ileti~imi

ba~latmamaktadlr; ancak, bir ~eyler bekliyormu~ gibi c;ocuga bakmaktadlr. (d)

Cocuk hic;bir ~ey soylemezse yeti~kin baglama uygun ileti~im tepkisini

gostermektedir. (e) Gerekiyorsa yeti~kin modeli tekrar etmektedir ve her bir

tekrarda c;ocugun tepki vermesi ic;in biraz daha beklemektedir. (f) Bu silrec;te,

c;ocuk ileti~imi ba~lattJgll1da yeti~kin istedigi her neyse onu vermektedir.

Bekleme silreli ogretimde, c;ocuk baglama uygun olan ileti~im tepkisinin ne

oldugunu ogrenmekte ve daha model sunulmadan uygun tepkiyi gostermektedir.

Daha soma da, c;ocuk dogal ortamlarda ortaya C;lkan ipuc;lannda herhangi bir

bekleme soz konusu olmadan tepki vermeyi ogrenmektedir (Erba~, 2003).

1.2.2.2.3. Tepki isteme modeli

Tepki isteme modeli, fJrsat ogretiminin bir uyarlamasldlr (Hart ve Risley, 1974).

Tepki isteme modeli Rogers-Warren (Kaiser) ve Warren (1980) tarafll1dan dil
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becerilerinin bire-bir ogretim dtizenlemesinden, slmf ortamma genellenmesini

saglamak amaclyla geli~tirilmi~tir.

Tepki isteme modeli, yeti~kinlerin yocuktan tepki istemesine ve/veya model

olmasma dayamr. Aynca, tepki istemenin amaCl, mtimktin olan en az yardlmla

yocugun doWu tepki vermesine yardlmcl olmaktlr (Hart ve Risley, 1974).

Tepki isteme modeli, yocugun etkile~imi ba~latmasl gereken flrsat ogretim,

teknigine gore farkhhk gosterir (Noonan ve McCormick, 1993). Bununla birlikte,

yeti~kinin, yocugun herhangi bir konu seyip ileti~imi ba~latmasml beklemesi

gerekmediginden tepki isteme modeli daha yok yeti~kininin ileti~imi ba~latttgl bir

modeldir. Ogretim Slfasmda <;:ocuk ve yeti~kin arasmdaki etkile~imin olumlu ve

ktsa olmaSI saglanmaktadlr (Erba~, 2003).

Tepki isteme modelinin kullamldlgl yah~malann amaylan; (a) soz!i.i ileti~imi

ba~latmak i<;:in ortak bir ilgi alam belirleme (konu seyimi), (b) soz alma

becerilerini ogretme, (c) ogrencilere sozlti rica ya da konu~ma hakkmda bilgi

saglamanm ogretimi ve (d) ogrencilere ye~itli yeti~kin tepkilerine cevap vermeyi

ogretme olarak slralanabilir (Snell ve Brown, 2000)

Tepki isteme stireci dogal olarak geryekle~en etkile~imin sistematik hale

getirilmesidir. Bu stirey a~agldaki ~ekilde basamaklara aynlml~ttr; (a)

Ogretmenler yocugun oynamak isteyecegi ye~itli ilgi yekici materyaller saglayarak

yocugun dikkatini yekerier. (b) <;ocuk bir materyal ile ilgilenirse, yakmla~lrsa
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"bunun ne oldugunu sbyler misinT', "Ne istedigini sbyler misin?" gibi sorular

sorarak tepki ister. Ogrencinin dogru tepkisi anmda odilllendirilir ve nesnenin elde

bulunduruldugu durumlarda bgrencinin nesneye ula~masma izin verilir. (c) <;ocuk

tepki vermezse ya da yanlI~ tepki verirse, bgretmen yocugun taklit etmesi iyin

model olur. Aynca bgretmen bu basamakta ogrencinin hangi tepkiyi gostermesini

bekliyorsa, 0 tepkiye ili~kin "Tam cilmle soyle" gibi ybnlendirme de yapabilir.

Ybnlendirme, bgrenci uygun tepki gbstermediginde saglamahdlr. (d) Bir istek ya

da modele kar~1 verilen dogru tepki amnda bdilllendirilir. <;ocugun uygun

tepkileriyle birlikte taklitleri de peki~tirilir (Hart, 1985). Tepki isteme modelinin

kullamldlgl bir bgretim oturumuna ili~kin brnek izleyen paragrafta verilmi~tir.

Ogretmen, sulu boya, pastel boya, yapl~tIr1cl ve kagldl masanm ilstilne koyarak

hazlrJar. Ogrencinin tercih ettigi ve sevdigi her etkinlik iyin gerekli olan

malzemeler gbrillecek ~ekilde masaya yerle~tirilir. Etkinliklerde kullamlan

materyaller ve etkinligin a~amalan milmkiln oldugunca belirgin, yarplCI olacak

~ekilde hazlrJamr. Bbylece yocugun etkinlige katllma olaslhgl artacaktlr. brnegin,

yocuk boyama etkinligiyle ilgilendiginde, bgretmen "bana ne istedigini sbyle" der.

<;ocuk ogretmenine istedigi nesneyi soyler ya da hedef ileti~im biyimini

sergilerse, bgretmen yocugun istedigi nesneyi uzatarak, yocugun sergiledigi

ileti~im biyimini peki~tirir. <;ocuk ogretmenin istedigi yone dikkatini

ybnlendirmeyi ve oturmayl reddederse, bgretmen nazikye yocugun elini tutar ve

masadan kalkmasml engeller. <;ocuk sbzel tepki vermezse ya da goz kontagl

kurmazsa, ogretmen yocugun yenesinden tutarak yilzilnil kendine dogru yava~ya

yevirir. Ogretmen bu ~ekilde yocugun reddedemeyecegi etkinlige ula~masml
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saglamaya ya1J~Ir. Bbylece, yocuk zaman iyinde, rutini bir kez bgrendiginde

(brnegin, yocugun resim yapma etkinligi ile ilgilenmesi ve bgretmenin "bana ne

istedigini sbyle" demesi gibi), bgretmen bu a~amada dili geli~tirmek iyin soru

sormaya ba~layabilir. brnegin, bgretim amacl, yocugun tam cumle sbylemesi ise,

bgretmen "tam ci.imle sbyle" diyerek yonlendirme yapabilir. <;ocllk bll

yonlendirmenin anlamml henuz ogrenememi~se, ogretmen hemen hedef ileti~im

biyimi iyin "resim yapmak istiyorum" diyerek model olur.

Yukanda yer alan brnekte gbrDldugu gibi, tepki isteme modelinin temelini dogal

ortamlarda ortaya ylkan geryek sorular ve geryek sCyenekler olu~tllrur. Geryek

sorular ve seyenekler, bgrencilerin tercihlerini belirtmelerine ve yevre uzerinde

kontrol kurmalanna olanak saglar. Bunlara ek olarak, bu modelde, ortak ilgi

olu~turma yeti~kin tarafmdan duzenlenir. Yeti~kin yocugun odakianmas1I11

saglayabilmek iyin, ileti~imi ba~latIr ve onun dikkatini yonlendirir, yOCllgll izler ya

da yOcuglln seyimleri ile ilgili ortak ilgi kurar. Bu nedenle, yocugun davranI~lan

yeti~kinin sundugu lIyaranlann kontrolU altmdadlr ve yocuk sadece yeti~kin

katlhm sagladlgmda sozel uretim geryekle~tirebilir (Hart, 1985).

1.2.3. Dogal dil ogretimi ile ilgili yapdall ara~tlrmalar

Geli~imsel geriligi (Warren ve Bambara, 1989; Warren ve Gazdag, 1990; Warren

ve ark., 1993) ve gecikmi~ dil sorunu olan yocuklara (Alpert ve Kiser, 1992;

Kaiser ve Hester, 1994) dil ve ileti~im becerilerinin ogretiminde dogal dil ogretim
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tekniklerinin etkililigi belirlenmi~tir. Gef(;:ekle~tirilen bu ara~tlrmalarda dil oncesi

beceriler (Warren ve ark., 1993), anlamsal kombinasyonlar (Warren ve Bambara,

1989; Warren ve Gazdag, 1990) ve ifade edici dil becerilerini ve ileti~im

becerilerini arttIrma ve genelleme hedef olarak sevilmi~tir.

Dogal dil ogretim tekniklerinin genellikle uygulamacl1ar tarafmdan kullamldlgl

belirtilmektedir (racoa, 1999). Ancak, alanyazm incelendiginde ebeveylere,

karde~lere ve ogretmenlere de dogal dil ogretim teknikleri ogretilerek, bireylerin

bu teknikleri kullandlklan valI~malann etkililikleri deger1endirmi~tir.

Dogal dil ogretim tekniklerinin ebeveynler tarafmdan kullammmm etkili!iklerini

ara~ttran pek yok ara~tlrmayla kar~lla~l1ml~tlr (Alpert ve Kaiser, 1992; Hemmeter

ve Kaiser, 1994; Kaiser ve Hester, 1994; Kaiser, Hancock ve Nietfeld, 2000).

Alpert ve Kaiser (1992) tarafmdan gervekle~tirilen ara~ttrmada, altl gecikmi~ dil

ve konu~ma sorunu olan okul oncesi duzey vocuklannm ebeveynlerine tepki

isteme, flrsat ogretimi ve bekleme sureli ogretim modelleri ogretilmi~tir. Bu

ogretim surecinin oldukva uzun oldugu, hata bazl ebeveynlerle 40 ile 50 oturum

duzenlendigi belirlenmi~tir. Diger bir vah~mada Kaiser ve ark. (1995) gecikmi~

dil sorunu olan be~ vocugun ebeveynine vevresel duzenleme teknikleri ile dogal

dil ogretim tekniklerini ogretmi~lerdir. Katthmctlann evlerinde, sekiz grup

oturumu sonunda bireysel oturumlar gervekle~tirilmi~tir. Bu vah~manm sonuvlan,

katthmcllann grup oturumlan sonunda vevresel duzenleme teknikleri

kullandlklanm gostermi~tir. Ancak, yah~mamn sonuylan hivbir ebeveynin
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bireysel oturumlar sonunda her nekadar geli~im gosterseler de, dogal dil ogretim

tekniklerini baglmslz olarak kullanma olc;tittine ula~amadlklanm gostermi~tir.

<;ocuklann hedef dil becerilerindeki dtizeylerine baktldlgmda, sadece iki c;ocugun

baglmslz tiretimlerinin arttlgl, digerlerinin ipucu ile dogru tepkilerinin arttlgl

gorOlmti~ttir. Aynca, ebeveyn ile c;ocuk arasmda ileti~im ve etkile~imin arttlgl

belirtmi~tir. Ancak, ara~tlflnactlar bu degi~ikligin sadece ara~tlrma stirecinde

oldugunu; dolaylslyla ara~tlrmanm daha uzun slire devam etmesi durumunda

daha olumlu degi~iklikleringozlenebilecegini ifade etmi~lerdir.

Dogal dil ogretim tekniklerinin ebeveynler tarafmdan uygulandlgl ve bu

modellerin etkililiklerini ara~tlran c;ah~malar yukan ozetlenmi~tir. Bu tekniklerin

karde~ler tarafmdan uygulandlgl sadece bir c;ah~maya rastlanml~tlr (Hancock ve

Kaiser, 1996). Bu <;ah~mada katlhmcl tiC; karde~e, dogal dil ogretim

tekniklerinden tepki isteme modelini kullanma ogretilmi~tir. Tek denek ara~ttrlna

modellerinden denekler araSl c;oklu ba~lama dtizeyi kullamlarak ogretimin

etkililigi belirlenmeye c;ah~t1ml~tlr. Bu c;ah~mamn sonuc;lan, karde~lerin di I

geli~im geriligi olan karde~leriyle oynarken tepki isteme modelini

kullanabildiklerini gostermi~tir.

Alanyazm incelemesinde dogal dil ogretim tekniklerinin ogretmenler tarafmdan

kullamldlgl iki c;ah~maya rast1anml~tlr (Rogers-Warren ve Warren, 1980; Warren,

McQuarter, ve Rogers-Warren, 1984). Rogers-Warren ve Warren tarafmdan

(1980) gerc;ekle~tirilen c;ah~mada, ogretmenlere tepki isteme modeli kullanma ve

peki~tirme yapma ba~anh bir ~ekilde ogretilmi~tir. Bu c;ah~mamn sonuylan,
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~ocuklann genel olarak ifade edici dillerinde onemli bir artl~ oldugunu

gostermektedir. Benzer bir yah~ma da, Warren ve ark. tarafmdan (1984)

ger~ekle~tirilmi~tir. Bu ~ah~mada, dogal dil ogretim tekniklerinin ogrenilen

becerilerin genellenmesi ve korunmasmda etkililigi gozlenmi~tir.

Son yillarda, dil ve konu~ma terapistlerinin rolu dogrudan uygulamaci olmadan

dam~manhga ve smlf i~inde yer alan etkinliklerde katlhmci rolune dogru bir

degi~iklik gostermektedir. Aynca, dil ve ileti~im becerilerinin genellenebilmesi

i~in terapilerin dogal ortamlarda ge~ekle~tirilmesi geregi vurgulanmaktadlr.

Dolaylslyla, konu~ma terapistlerinin gerek ailelere gerekse ogretmenlere bir ba~ka

deyi~le ~ocuklann bulundugu ortamda yer alan tum bireylere, ~ocuklarm dil ve

ileti~im becerilerini desteklemek iyin gerekli olan yardlml saglayabilmeleri i~in

dogal dil ogretim teknikleri bilmelerinin ve uygulamalarmm onemi goz ardl

edilemez. Erken dil geli~iminin ogrencilerin genel geli~imini olumlu yonde

etkileyecegi goz onunde bulundurulursa, bu destegi saglayacak bireylerle

~ah~mak, bu bireyleri desteklemek dil ve konu~ma terapistligi a~lsmdan olduk~a

onemlidir (Iacono, 1999).

Turkiye'de dil ve konu~ma terapistligi yuksek lisans programl 2000-2001 ytlmda

Anadolu Universitesi Saghk Bilimleri Enstittisu'nde ba~latllml~tlr. Programm

yeni olmasl nedeniyle, ulkenin gereksinimi olan dil ve konu~ma terapistini

yeti~tirmede onemli bir gorev ustlenmektedir. Dolaylslyla, programa kaylth

ogrencilere erken dil geli~imini desteklemek i~in onemli olan dogal dil ogretim

teknikleri de ogretilmelidir. Aynca, geryekle~tirilen alanyazm incelemesinde,
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Turkiye'de dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme modelinin kullalllldlgi

herhangi bir ara~tIrmaya rastlanmaml~tIr. Bu nedenle bu yah~mamn genel amaCI,

dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme modelini, dil ve konu~ma terapistligi

programma katIlan ogrencilere ve ogretmenlere ogretmek iyin hazlrlanan ogretim

programmm etkililigini belirlemektir.

1.3. Ara~tJrmanm Amaci

Bu yah~manm genel amaCl, dil ve konu~ma terapistligi yuksek lisans programma

kaYlth iki ogrenciye ve gecikmi~ dil sorunu olan yocuklarla yah~an bir ogretmene,

dogal dil ogretim tekniklerindcn icpki isteme modelini ogretmek iyin hazlrlanan

programm ve sozu edilen modelin, gecikmi~ elil ve konu~ma sorunu olan

ogrencilerin ta~It isimlerini ogretmeele etkililigini belirlemektir. Bu amaci

geryekle~tirmek i<;:in a~agldaki sorulara yamt aranacaktIr:

a) Katlhmcdara, dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme modelini

ogretmek iyin hazlrlanan program etkili midir?

b) KatIhmcdann uyguladlgl dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme

modeli, gecikmi~ dil ve konu~ma sorunu olan ogrencilerin ta~lt isimlerini

ogrenmesinde etkili midir?
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c) Katthmcilara, dogal dil ogretim tckniklerinden tcpki isteme modelini

ogretmek ic;in hazlrlanan program sekizinci ve on altmci haftalarda etkisini

korumakta mldlr?

d) Katthmcilann uyguladlgl dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme

modeli, gecikmi~ dil ve konu~ma sorunu olan ogrencilerin ta~lt isimlerini

ogrendikten soma, bu isimleri sekiz ve on altt hafta soma hala korumakta

mldlr?

1.4. Ara~tlrmanm Onemi

Bu ara~tlrmada kullamlan dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme

modelinin, gecikmi~ dil ve konu~ma sorunu olan c;ocuklara ta~lt isimlerini

ogretmede kullamlmasmm, sozil edilen teknigin gecikmi~ dil ve konu~ma sorunu

olan c;ocuklar ic;in kullammlanm arttIrabilecegi umulmaktadlr. Aynca, bu

c;ah~mada tepki isteme modelini ogretmek ic;in hazlrlanan ogretim programl, dil

ve konu~ma terapistligi yilksek lisans programma devam eden ogrencilere, dogal

dil ogretim tekniklerini ogretmek ic;in bir model sunacagl umulmaktadlr. Bunlara,

ek olarak, dil ve konu~ma terapistlerinin dogal dil ogretim tekniklerini

ogrenmeleri sonucunda, gecikmi~ dil ve konu~ma sorunu olan c;ocuklann dil

geli~imlerini desteklemek ic;in c;ah~malar desenleyebilecekleri du~unillmektedir.

Dil ve konu~ma terapistlerinin dogal dil ogretim tekniklerini kullanarak

ogrencilere, sadece dilsel becerileri degil, dil oncesi becerileri de ogretebilecekleri

umulmaktadlr. Aynca, Turkiye'de dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme
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modelinin uygulanmasma ybnelik ilk ara~tlrma oldugu i~in alanyazma katklda

bulunabilecegi du~unulmektedir. Son olarak da, ara~tJrma sonunda getirilen

bnerilerin ger~ekle~tirilmesine ybnelik yeni ara~tJrmalann ba~lamasma da zemin

hazlrlayabilecegi umulmaktadlr.



BOLUMII

YONTEM

Bu boHimde, ara$tIrmanm katlhmcI1an, ortam, arac;- gerec;ler, ara$tlrma modeli,

ara$tlrmamn baglmh ve baglmslz degi$keni, uygulama sureci, verilerin toplanmasl

ve verilerin analizi konulannda bilgi verilmi$tir.

2.1. KahhmcIlar

Bu c;ah$maya, Anadolu Universitesi Saghk Bilimleri Enstitusu Dil ve Konu$ma

Terapistligi ytiksek Ii sans programl bilim uzmanhgmda ogrenimini surduren ve

Dil ve Konu$ma Bozukluklan Egitim, Ara$tIrma ve Uygulama Merkezi'nde

(DiLKOM) gecikmi$ dil ve konu$ma grubunda uygulama yapmaya devam eden

iki yuksek Ii sans ogrencisi ve aym merkezde gecikmi$ dil ve konu$ma sorunu olan

c;ocuklardan olu$an gruplann egitimini yuri.iten bir ogretmen katI1ml$tIr. Dil ve

konu~ma terapisti ve ogretmen olan katIhmcIlar, 24-28 ya~lan arasmda daglhm

gostermektedir ve hepsi kadmdlr. Aynca, bu katIhmcIlann ogretim yaptlklan

ogrencilerden gecikmi~ dil ve konu~ma sorunu olan uc; ogrenci de bu c;ah$maya

katIlml$tIr. Dil ve konu$ma sorunu olan ogrenciler 3-5 ya$lan arasmda ve hepsi

erkektir. <;ah~maya ba~lamadan once 6grencilerin aileleri ile g6ri.i$ulmu$, c;ah$ma
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hakkmda bilgi verilmi~ ve ogrencilerin yalI~maya kattlmalan iyin yazI!1 olarak

izin almml~tlr (Bkz., Ek 1). tzleyen paragrafta katllImcllara ili~kin bilgiler yer

almaktadlr.

Selin, 28 ya~mda ozel egitim alamnda lisans derecesine ve dort yI! i~itme engelli

ogrencilerle bir yil da gecikmi~ dil sorunu olan ogrencilerle yalI~ma deneyimine

sahiptir. Lisans egitimi siiresince dogal dil ogretim tekniklerine ili~kin kuramsal

ve uygulamalI herhangi bir ders almaml~tlr.

bzge, 28 ya~mda ozel egitim alanmda lisans derecesine sahip, dil ve konu~ma

terapistligi alanmda yiiksek Ii sans programma devam etmekte ve dort yil zihin

engelli bireylerle, iki yI! da dil ve konu~ma bozuklugu olan bireylerle (gecikmi~

dil ve konu~ma, sesletim ve sesbilgisel bozukluk) yalI~ma deneyimine sahiptir.

Aylin, 24 ya~mda psikolojik dam~manlIk ve rehberlik Ii sans derecesine sahip, dil

ve konu~ma terapistligi alamnda yiiksek lisans programma devam etmekte ve iki

yI1hk dil ve konu~ma bozuklugu olan bireylerle (afazi, gecikmi~ dil ve konu~ma,

sesletim ve ses bilgisel bozukluk) yalI~ma deneyimine sahiptir.

KatilImcI1ar, Anadolu Universitesi DiLKOM'da uygulama yapan yiiksek lisans

ogrencilerinden, goniillii olanlar arasmdan seyilmi~tir.

Katlhmcilardan hiybiri daha once dogal dil ogretim teknikleri ile ilgili egitim

almaml~tir.
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Bu yah~ma suresince, her bir katIllmcl gecikmi~ dil sorunu ile niLKOM'a

ba~vuran bgrencilerden biri ile yah~ml~tIr. Hedef bgrenciler seyilirken, (a) sozel

olarak modeli taklit edebilme, (b) odyometrik degerlendirmeler sonucu

i~itmesinin normal sllurlar iyinde olmasl, (c) yah~maya katIhmml engelleyecek

problem davram~lara sahip olmama, olyutleri goz bnunde bulundurulmu~tur.

4 ya~ 3 ayhk olan Alpay 29.05.2003 tarihinde nil ve Konu~ma Bozukluklan

Egitim Uygulama ve Ara~tlrma Merkezine ba~vurmu~tur. Odyoloji ve noroloji

raporlanna gore Alpay'da herhangi bir ozur bulunmadlgl belirlenmi~tir. Alpay'tn

oykusunde dogumdan bugune kadar geyen surede herhangi bir onemli dil ve

konu~ma veya ba~ka bir ozure neden olacak hastahklkaza kaydl bulunmaml~tlr.

Goru~me formunda bulunan genet geli~imle ilgili sorulara (ornegin, emekleme,

yurume, zlplama ya~lan) alll1an yamtlara dayah olarak, Alpay'm akranlanna gore

ciddi bir gerilik sergilemedigi gorulmektedir. Alpay soylenen pek yok ~eyi

anlamakta; ancak, ye~itli sesler ylkarabilmesine kar~m sadece, bir iki sozcuk

uretebilmektedir. AlpaY'1I1 uygulanan Peabody testine gore 3 ya~ 8 ay duzeyinde

oldugu belirlenmi~tir. Aynca Ankara Geli~im Tarama Envanteri (AGTE)

sonucuna gore de genet geli~imi %20 lik, dil-bili~sel geli~imi ve ince motor

geli~imi %30 luk gecikme dilimi iyerisinde yer almaktadlr. Ortalama Sozce

Uzunlugu (OSU) olyumlerinin sonucu da 1.26 olarak bulunmu~tur. Alpay'm

annesinde ve amcasmda da gey konu~ma oykusu bulunmaktadlr.
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5 ya~ 2 ayhk olan Hasan 05.04.2002 tarihinde Dil ve Konu~ma Bozukluklan

Egitim Uygulama ve Ara~tlrma Merkezine ba~vurmu~tur. Odyoloji ve noroloji

raporianna gore Hasan'm herhangi bir ozilril bulunmadlgl tespit edilmi~tir.

Goril~me formunda bulunan genel geli~imle iIgili sorulara (ornegin, emekleme,

yilrilme, zlplama ya~Ian) alman yamtiara dayah oIarak, Hasan'm akranlanna gore

herhangi bir gerilik sergilemedigi gOrillmektedir. Goril~me formunda kavram

geli~imiyle iIgili sorulara alman yamtlar, Hasan'm bilyilk-kilyilk, saYl ve renk gibi

pek yok kavraml bilmedigini ortaya koymu~tur. Hasan, soylenen pek yok ~eyi

anlamakta; fakat, sadece bir iki sozcilkten olu~an sozcilk dagarclgma sahiptir.

Hasan'm uygulanan Peabody testine gore 5 ya~ 2 ay dilzeyinde oldugu

belirienmi~tir. Aynca AGTE sonucuna gore de tilm geli~im alanlannda (genel

geli~im, dil- bili~seI, ince motor, kaba motor, sosyal beceri/ ozbaklm) %30' luk

gecikme diliminden daha da geri oldugu belirienmi~tir. OSU olyilmlerinin sonucu

da 1.34 olarak bulunmu~tur. Hasan'm annesinde ve babasmda gey konu~ma

oykilsil bulunmaktadlr.

3 ya~mda olan Emre 03.02.2003 tarihinde Dil ve Konu~ma Bozukluklan Egitim

Uygulama ve Ara~tlrma Merkezine ba~vurmu~tur. Odyoloji ve noroloji

raporianna gore Emre'de herhangi bir ozilr bulunmadlgl tespit edilmi~tir.

Annesinden alman biIgilere gore Emre'nin ily kez sanhk geyirdigi ve

FenilketOnilri (FKU) nedeniyle diet yaptlgl belirienmi~tir. Goril~me formunda

bulunan geneI geIi~imle iIgiIi sorulara (ornegin, emekleme, yilrilme, zlplama

ya~Ian) alman yamtlara dayah oIarak, Emre'nin akranlanna gore biraz gerilik

sergiledigi beIirIenmi~tir. Emre soylenen pek yok ~eyi anlamakta; ancak, ye~itIi
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sesler C;lkarabilmesine kar~1I1 sadece 3-4 sozcuk uretebilmektedir. Emre'nin

uygulanan Peabody testine gore 2 ya~ 8 ay duzeyinde oldugu belirlenmi~tir.

Aynca AGTE sonucuna gore de genel geli~im ve ince motor geli~iminin%30'luk,

sosyal beceri/ozbaklm geli~iminin %20'lik, dil-bili~sel geli~iminin ise %30'luk

dilimden daha geri oldugu belirlenmi~tir. OSU olc;umlerinin sonucu da 1.32 olarak

bulunmu~tur.

2.1.1. Gozlemci

Ara~lIrmal11n gozlemciler arasl guvenirlik ve uygulama guvenirligi verilerini

toplamak ic;in Anadolu Oniversitesi Dil ve Konu~ma Bozukluklan Egitim,

Ara~lIrma ve Uygulama Merkezi'nde c;ah~an ve yuksek lisans egitimine devam

eden bir ara~tlrma gorevlisi, gozlemci olarak gorev alml~lIr. Gozlemciye, dogal

dil ogretim tekniklerinden tepki isteme modelinin uygulama basamaklanna,

ara~lIrmal11n baglmli degi~kenlerintal11mlannave veri toplama formlannm nasil

kullal11lacagma ili~kin bilgi verilmi~tir (Bkz., Ek 2).

2.2.0rtam

Bu c;ali~ma, Anadolu Universitesi Dil ve Konu~maBozuklan Egitim, Ara~lIrma,

ve Uygulama Merkezi'nde (DiLKOM) yer alan uygulama biriminde

yurtittilmu~tur.Ba~lama duzeyi verileri ve toplu yoklama oturumlan verileri terapi

odasl 6, 7, 8 ve c;ok amac;h salonda geryekle~tirilen yah~malar sonucu

toplanml~tIr.
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Uygulama birimi 7x6 m buyuklugunde olup birimde iki adet malzeme dolabt, iki

adet masa, iki adet buyuk ve Uy adet kuyuk sandalye bulunmaktadtr. Birimin

zemini tamamen halt ile kaplIdtr. Malzeme dolaplannda yocuklann bili~sel,

zihinsel ve dilsel geli~imini destekleyici aray-gereyler ve oyuncaklar

bulunmaktadtr. Aynca birimde serbest oyun etkinliklerini geryekle~tirmek iyin

pencere onune yerle~tirilen minderler yer almaktadtr. Birimde ara~tlrmal11n

geryekle~tirildigi sure iyerisinde ses ve goriintii kaydl almak iyin yerle~tirilen

cihazlar da bulundurulmu~tur.Oturumlar slrasll1da birimde uygulamacl, katlltmcl

ve ogrenci bulunmu~tur.

2.3. Ara~ Gerel;ler

Bu yalt~mada dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme modelinin kuramsal

temelleri ve uygulama surecine yonelik hazlrlanml~ bilgi notlan (yazdI materyal),

katlltmcdann bu teknige ili~kin bilgisini degerlendirmek uzere haZlrlanml~ test ve

ara~tlrmacll1ll1 tepki isteme modelini kuIlanarak geryekle~tirdigi bir ogretim

oturumunun yer aldlgl video kaydl kul1al1llml~tlr.

Ara~tlrmada aynca verileri kaydetmek uzere Sony Digital Handycam DCR TRV

320E video kamera ve 8 mm kaset, verilerin kaydedilecegi veri toplama formlan

ve kalem kul1al1llml~tlr. Bunlara ek olarak, toplu yoklama oturumlannda veri

toplamak amaclyla kullal1llan hedef ta~lt sozcuklerine yonelik maket oyuncaklar

kullal1llml~tlr.
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2.4. Ara~tlrma Modeli

Gecikmi~ dil ve konu~ma sorunu olan c;:ocuklara hizmet veren dil ve konu~ma

terapistJerine ybnelik, dogal ogretim tekniklerinden tepki isteme modelinin

uygulamasml bgretmek amaclyla hazlrlanan bgretim programmm etkililigini

ara~tlran bu ara~tIrmada, tek denekli ara~tIrma modeJlerinden denekler araSI

yoklama evreli c;:oklu yoklama modeli kuJlamlml~tIr.

Denekler araSI yoklama evreli c;:oklu yoklama modelinde tUm katIhmcilarda

e~zamanh olarak ba~lama duzeyi verisi toplanml~tlr. Birinci katillmclda kararh

veri elde edildikten soma, ba~lama duzeyi evresi sonlandmlarak birinci katilimci

ile bgretime ba~lanml~tIr. Birinci katillmclda olc;:ut kar~llanJp kararh veri elde

edildikten soma, tUm katlhmcilar ile e~ zamanh olarak yoklama verisi

toplanml~tIr. Birinci yoklama evresinden soma, ikinci katIhmcl ile kararh veri

elde edildikten soma, ikinci katillmCI ile ogretime ba~lanml~tIr. Bu surec;: tUm

katlhmcilarda olc;:ut kar~llanmcaya kadar devam etmi~tir (Klrcaali-iftar ve Tekin,

1997; Tekin ve Klrcaali-iftar, 2001).

C;oklu yoklama modeJlerinde deneysel kontrol, uygulamamn yapildlgl durumun

veriduzey ya da egiliminde degi~iklik olmasl; henuz uygulamanm ba~lattlmadlgl

durumlann veri duzey ve egilimlerinde degi~iklik olmamasl; aym ~ekilde, diger

durumlarda da uygulama gerc;:ekle~tirildikc;:e verilerin duzey ve egiliminde benzer

degi~ikligin art-zamanh olarak tum durumlarda gerc;:ekle~mesi ile kurulur

(Blackhurst, John, Schuster, Ault, 1994; Tekin ve Klfcaali-iftar, 2001). Bu
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ara~tIrmanm deneysel kontrolu, ogretim yapilan denegin ogretimden sonra

ba~lama duzeyi oturumundaki performansma gore performansmda artt~

gorulmesi, ogretim yapilmayan deneklerin ba~lama duzeyi oturumlanndaki

performanslanna yakm performans sergilemeleri; aym ~ekilde diger deneklerde de

uygulama geryekle~tirildikye deneklerin performanslannda artt~ gorulmesi ve

benzer degi~ikligin art-zamanIt olarak Him deneklerde geryekle~mesi ile

kurulmu~tur.

2.4.1. i~ ge~erliligi etkileyen etmenler

Tek denekli ara~ttrmalarda, ara~ttrmanm iy geyerligini etkileyebilecegi du~unulen

bazt etmenler vardtr. ty geyerlik, bagtmlt degi~kende meydana gelen degi~ikligin

yalmzca bagtmstz degi~kenden kaynaklamyor olmastdlr. DolaYlslyla, degi~ikligin

yalmzca bagtmstz degi~kenden kaynaklamyor olmastm saglamak uzere

ara~tIrmaya ba~lamadan once bu etmenleri belirlemek ve bu etmenlerin nastl

kontrol altma almacagmt ortaya koymak gerekmektedir (Tekin ve Ktrcaali-iftar,

2001). Bu yah~mada kullamlan tek denek modelinin ozeIliklerinden kaynaklanan

ve iy geyerliligi etkileyebilecegi varsayilan etmenler; (a) dt~ etmenler, (b)

olgunla~ma, (c) olyme, (d) denek yitimi, (e) deneysel etki ve (f) bagtmstz

degi~ken tutarhltgldtr (Kazdin, 1982; Ktrcaali-iftar ve Tekin, 1997; Klrcaali-iftar

ve Tekin, 2001; Tawney ve Gast, 1984; Wolery ve ark., 1988). Bu etmenler

yalt~ma boyunca kontrol edilmeye yalt~tlml~tlr.
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a) DI~ etmellier

Uygulama oncesinde ya da slrasmda olu~an ve ara~t1rmanm sonuylanm

etkileyebilen deney dl~l degi~kenlerdir (Tekin ve Klrcaali- iftar, 2001). Bu

ara~tlrmada dl~ etmenleri kontrol altma almak iyin, katlhmcllarla ve aileler ile

gori.i~me yapilarak dogal dil ogretim teknikleri ve tepki isteme modeline ili~kin

herhangi bir ogretim programma katilmamalan konusunda uzla~maya vanlml~t1r.

Aynca ailelerden ve ogretmenlerden de yocuklara ogretimi hedeflenen ta~lt

sozcukleri ile ilgili ogretim yapmamalan istenmi~tiL

b) Oigullla~ma

Ara~tlrma slrasmda belli bir silrenin geymesiyle birlikte denekte gori.ilen biyolojik,

duygusal veya zihinsel olgunla~mamn baglmh degi~keni etkilemesidir (Tekin ve

Klrcaali- iftar, 2001). Olgunla~manm etkisini azaltabilmek iyin uygulama hafta iyi

dort gun geryekle~tirilmi~ve olabildigince klsa surede bitirilmeye yah~I1ml~t1r.

c) Ol~me

Dlyme etkisi iki ~ekilde ortaya ylkabilmektedir; a) baglmh degi~kene ili~kin veri

toplama yontemlerinin degi~iklige ugramasl, b) gozlemci ya da uygulamacmm

zamanla baglmh degi~ken tammmdan uzakla~masldlr (Tekin ve Klrcaali- iftar,

2001). Ara~t1rmada, olyme etkisini ortadan kaldlrmak iyin yoklama, ogretim ve
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izleme oturumlannm en az %20'sinde gozlemciler araSl gtivenirIik (bagllnli

degi~ken gtivenirIigi) verisi toplanml~tIr.

d) Denek yitimi

Bu ~ah~mada denek yitimini onlemek i~in, ~ah~maya ba~lamadan once

katIhmcIlar ile on-gorti~me yapIlml~tIr. Bu on-gorti~meler sirasmda ~ah~mamn

stiresi ile ilgili bilgi verilmi~ ve saghk sorunlan dl~mda ~ah~maya katIlmalannm

onemi vurgulanml~tlr. Aynca katI11mcilar Anadolu Universitesi Dil ve Konu~ma

Bozukluklan Egitim, Ara~tlrma ve Uygulama Merkezi'nde ~alt~tIklan veya

egitimlerini stirdtirdtiklerinden ~ah~manm ger~ekle~tirilecegi gtin ve saatler

konusunda kolayhkla ortak karar almabilmi~tir.

e) Deneysel etki

Ara~tlrmanm sonu~lannm baglmslz degi~kenden ~ok deneklerin herhangi bir

uygulamaya, Slra dl~l bir duruma maruz kalmasl sonucu ortaya ~lkmasldlr (Tekin

ve Klrcaali- iftar, 2001). Deneysel etkiyi azaltmak i~in uygulama ogrencilerin

egitim gordtigti slmfta ger~ekle~tirilmi~tir. Aynca, katlhmcIlann uygulamaya

devam ettikleri ogrencilerle ~ah~lyor olmalannm deneysel etkiyi azalttIgl

dti~tintilmektedir.
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f) Uygulallla giivellirligi

Uygulamanm guvenirligi, uygulamanm planlandtgt gibi sunulmastdtr (Billingsley,

White ve Munson, 1980). Ara~ttrmada bu etmeni kontrol altma almak ivin

yoklama, ogretim ve izleme oturumlannm en az %20'sinde uygulama guvenirligi

verisi toplanmt~ttr.

2.4.2. Dl~ ge~erliligi etkileyen etlllenier

<::ah~manm sonucunda elde edilen bilgilerin ba~ka ortamlara genellenip

genellenmemesi dt~ geverlilik ba~hgt altmda ele almmaktadlf. DI~ geverliligi

tehdit eden etmenler arasmda elde edilen bulgulann farkh ortamlara, deneklere ve

davranI~lara genellenebilirligindeki slnIrhhk ve yapay ortam etkisi yer almaktadlr

(Kazdin, 1982; Klrcaali-iftar ve Tekin, 1997; Ktrcaali-iftar ve Tekin, 2001;

Tawney ve Gast, 1984; Woleryve ark., 1988).

a) Elde editen bulgularm farkh ortallliara, katlhmcIlara ve davram~lara

genellenebilirligindeki smlrhhk

Her ne kadar grup modelleri kadar geverli ve guvenilir olduklan soylense de tek

denekli ara~ttrma modelleri kullamlarak yaptlan ara~ttrmalarda elde edilen

sonuylann ba~ka birey ve toplumlara genellenebilirliginin smtrlt oldugu

belirtilmektedir (Kazdin, 1982). Bu yah~mada genellenebilirlik yah~maya kattlan

az saytdaki yocukla stnIrlanmt~tlf. Vine de, yaptlan bu yah~manIngecikmi~ dil ve
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konu~ma sorunu olan diger ~ocuklarla tekrarlanabilmesini saglamak i~in ogretim

sureci detayh bir ~ekilde a~lklal1lTI1~tIr. Bunun da, bulgulann genellenebilirligini

kolayla~tIracagl du~unulmektedir.

b) Yapay ortam etkisi

Deneklerin belli bir ~ah~maya katJldlklannll1 farkll1da olmalan elde edilen

bulgulann genellenmesini etkileyebilir. Deneklerin degerlendirildiklerinin ve

gozlendiklerinin farkll1da olmadlklan ve farkll1da olduklan ortamlarda toplanan

veriler aYI1l olmayabilir (Kazdin, 1982; Tawney ve Gast, 1984; Klrcaali-iftar ve

Tekin, 2001). Bu ~ah~madabu tUr bir etmeni ortadan kaldlrmak iyin uygulamamn

pilot ~ah~masl yapIlarak deneklerin video kaYltlanna ah~malan saglanml~tIr.

Bu ~ah~mal1ln, (a) katIhmcIlann tepki isteme modeline i1i~kin ger~ekle~tirmeleri

gereken dogru basamaklann yuzdeleri ve (b) ogrencilerin hedeflen sozcukleri

uretim yuzdeleri olmak uzere iki baglmh degi~keni vardlr.

a) Tepki isteme modelinin basamaklan

Tepki isteme modeli iki a~amadan olu~maktadlr. Birinci a~amada, ~evresel

duzenleme teknikleri, ikinci a~amada ise tepki isteme modelini uygulama

basamaklan yer almaktadlr.
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<::evresel duzenleme stratejileri ~unlardlr: (a) katI111TICI, agrencinin ya~111a uygun

ve sevdigi aray-gereyleri ve oyuncaklan hazlrlar, (b) katiltmcl, aray-gereyleri

ortamda agrencinin eri~emeyecegi yerlere yerle~tirir, (c) katiltmcl, aray-gereylerin

miktanm ve saYISlm slmrlt tutar, (d) katihmCI, agrenciye seyim yapma ~ansl

vermek iyin aym amaca hizmet edecek birden fazla aray-gerey hazlrlar, (e)

katiltmcl, agrenciye etkinlik veya oyun slras111da yardlm isteyecegi durumlar

olu~turur, (f) katiltmcl, etkinlik veya oyun slras111da agrencinin beklentilerinin

tersi durumlar yaratlr.

Tepki isteme modeli uygulama basamaklan ~unlardlr: (a) Katlltmcl, yocugun

oynamak isteyecegi ye~itli ilgi yekici aray-gereyler saglayarak yocukla ortak ilgi

kurar, (b) katiltmcl, yocuk bir aray-gerey ile ilgilenirse, yak111la~lrsa "Bunun ne

oldugunu sayler misin?", "Ne istedigini sayler misin?" gibi sorular sorarak tepki

ister, (c) katiltmcl, ogrencinin dogru tepkisini an111da adullendirir, "Aferin; evet

bu bir araba" diyerek arabaYI ogrenciye verir, (d) katlltmcl, agrenci tepki

vermezse, yanh~ ya da eksik tepki verirse ikinci bir uyaran verir (agrencinin

ilgisinin ve cevabl bilme olaslhg111111 yuksek oldugu durumlarda); ya da dogru

tepki iyin model olur, (e) katlhmcl, agrencinin dogru tepkisini amnda adullendirir,

"Aferin; evet bu bir araba" diyerek arabaYI agrenciye verir.
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b) lieder sozciikler

Bu ara~ttrmada ogrencilerin sozel olarak iiretmeleri i«;in hedeflenen sozciikler

~unlardlr: Otobiis, Kamyon, Tlr, Araba, lip, TraktOr, Kaylk, U«;ak, Tren,

Helikopter.

Hedef sozciikler, ogrencilerin devam ettikleri programda yer alan ve «;ah~ma

slrasmda i~ledikleri iinitelerden biri olan ta~ltlar ve trafik iinitesinde yer alan

sozciiklerden se«;ilmi~tir. Hedef sozciikleri belirlemek i«;in, bu iinitede yer alan

ta~lt isimleri oncelikle listelenmi~ ve her bir ogrenciden belirlenen ta~ltlan ismi

sorularak gostermeleri, soma da gosterilen ta~ltm ismini soylemeleri istenmi~tir.

Ogrencilerin ahcl dillerinde var olan ancak sozel olarak ifade edemedikleri

sozciiklerden hedef sozciik listesi olu~turulmu~tur. Daha soma listede yer alan on

sozciik ogretim i«;in se«;ilmi~tir. Bu ara~tlrma siiresince «;ocuklann hedef

sozciikleri iiretimleri a~aglda yer alan tammlar kapsammda degerlendirilmi~tir. iki

farkh hedef ogrenci tepkisi kaylt edilmi~tir.

Dogru tepki; katthmcmm tepki istemesinden soma ogrencmm hedef sozcUgU

iiretmesi ya da ogrencinin ogretim oturum siiresince tepki istemesi veya ipucu

verilmeden kendiliginden hedef sozciigii iiretmesidir.

Yanh~ tepki; katthmcmm tepki istemesinden soma hedef sozciik yerine farkh bir

sozciik iiretmesi ya da hedef sozciigii anla~llmayacak ~ekilde iiretmesidir..
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Bu ara~ttrmanm iki baglmslz degi~keni vardlr. Birincisi, katl1tmcIlara dogal

ogretim tekniklerinden tepki isteme modelinin uygulamasmt ogretmek amactyla

haztrlanmt~ ogretim progratmdtf. Digeri, hedef ogrencilere hedeflenen sozcukleri

ogretmek i~in kattltmctlann ogrendikleri tepki isteme modelidir.

2.7. Uygulama Siired

Tepki isteme modelinin uygulanmasml ogretmek i~in haztrlanan programm ve

sozu edilen modelin, gecikmi~ dil ve konu~ma sorunu olan ogrencilerin ta~lt

isimlerini ogretmede etkililigini inceleyen bu ara~t1rmanm uygulama sureci, toplu

yoklama oturumlan, yoklama oturumlan, ogretim oturumlan ve izleme

oturumlanndan olu~mll~tur.

Ara~ttrmada yilriltOlen tOm otllrumlar Dil ve Konu~ma Bozllkluklan Egitim,

Ara~ttrma ve Uygulama Merkezi'nde, hafta i~i 4 gunde (Pazartesi, Salt, <;ar~amba

ve Per~embe) ger~ekle~tirilmi~tif.

2.7.1. Yoklama oturumlan

Bu ara~tlrmada, toplu yoklama oturumlan ve yoklama oturumlan olmak uzere iki

tOr yoklama oturumu duzenlenmi~tif.
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2.7.1.1. Tophi yoklama oturumlan

Toplu yoklama oturumlan, katlltmcilardan ba~lama dOzeyi verisi toplamak

amaclyla, ogretim oturumlanna ba~lamadan once ve her bir katI1lmclda %100

ol~Ot kar~I1andlktan soma, tOm katlhmcilarda e~ zamanh olarak

ger~ekle~tirilmi~tir. Toplu yoklama oturumlan, katIhmcllann tepki isteme

modelini uygulama becerisini degerlendirmek i~in desenlenmi~tir. Toplu yoklama

oturumlannda katIhmcI1ara sadece "Dersinizi yapamaya devam edin" yonergesi

verilmi~tir. Oturum sOresince, katIhmcilann performansma ili~kin donOt

verilmemi~tir. Toplu yoklama oturumlan sOresince video kaydl ahnml~tlr.

Ara~tlrmaci bu ara~tIrmada, toplu yoklama oturumlanndan elde ettigi verileri

a~agldaki ama~lara hizmet etmesi i~in kullanml~tlr; a) katIhmcilann ba~lama

dOzeyi performansl ile ogretim arasmda ger~ekle~en performans dOzeyini

kar~I1a~tIrarak baglmh ve baglmslz degi~kenler arasmda i~levsel ili~kiyi ortaya

koymak, b) ogretim ~ah~masma ba~lanacak katIhmcl i~in ba~lama dOzeyi

performansml belirlemek, c) ogretim ~alI~masl yapI1maml~ katIlImcilann ba~lama

dOzeyi performansmda ozellikle artl~ yonOnde bir egilimin soz konusu olup

olmadlgml ortaya koymak (Bozkurt, 2001; Dogan, 2001; YOcesoy, 2002).

2.7.1.2. Yoklama oturumlan

Yoklama oturumlan, katIlIrncI1ara yonelik her iki ogretirn otururnundan soma

ger~ekle~tirilrni~ ve bu otururnlarda toplanan veriler ara~tlrrnanm uygularna
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evresmm verilerini olu~turmu~tur. Yoklama oturumlan aym toplu yoklama

oturumlan gibi gere;ekle~tirilmi~; ancak, yoklama oturumlan sadece ogretim

yapI1an katthmcl ie;in duzenlenmi~tir.

Yoklamalarda ogretimin sona erdirilmesi karanm verme olc;utU, katllimcllann

tepki isteme modelinin uygulama basamaklanm, ue; oturum ard arda % 100

duzeyinde dogru olarak yerine getirmesi olarak belirlenmi~tir.

2.7.2. Ogretim oturumlarl

bgretim oturumlan, ara~tlrmacl tarafmdan katlbmcl1ara bire-bir ogretim yapllarak

yUriitulmil~tur. bgretim oturumlan iki evreden olu~maktadlr. Birinci evrede tUm

katlhmcllann yer aldlgl tepki isteme modeliyle ilgili konu anlatimmm, ornek

ogretim videosunull izlenmesinin, anlatllan bilgilerin tartl~llmasmm ve

canlandlrmamn yer aldlgl ogretim oturumlan duzenlenmi~tir. ikinci evrede ise,

katlhmcl\ann e;ocuklarIa etki\e~im saglayabilecekleri oyun oturumlan

desenlenmi~tir.

a) Ogretim oturumlarmm I. evresi

bgretim oturumlannm birinci evresi, her bir katlhmcl ile ard arda duzenlenen iki

oturum ve toplam ue; saatte tamamlanml~tlr. Her bir ogretim oturumu dort

a~amadanolu~mu~tur.Bunlar:
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1, Konu anIatlm : Katlhmclya dogal bgretim teknikierinden tepki isteme

modelinin (a) kuramsal yen;eVeSI, (b) bu teknikier kuIIamiarak

gerr;ekIe~tiriIen c;:ah~malardan brnekIer, (c) tepki isteme modelinin

uygulama basamakIan, (d) modelin uygulanma sOreci ve (e) c;:evresel

dOzenlemeIer ile ilgili bilgi veriImi~tir.

2. brnek bgretim videosunun izlenmesi: Ara~tIrmaCI tarafmdan oyun

ortammda c;:ocukla tepki isteme modeli kuIIamlarak gerc;:ekle~tirilen

c;:ah~manm video kaydl katIhmcl ile birlikte izienmi~tir. Ara~tIrmaCI

videoyu farkh zamanlarda durdurarakkatIlImclya "Bundan sonraki

basamak nedir?", "Bu a~amada yapilan dogru mu?" gibi iki soru

sormu~tur. KatIllmcl bir dakika ic;:erisinde dogru yamt vermezse,

ara~tIrmacl her bir sorunun dogru yamtml sbzel olarak ifade etmi~tir.

Aynca, katllImcldan tepki isteme modelinin uygulamasl ile ilgili gelen

sorulan yamtlaml~tlr. KatIllmcl kendisine sorulan bu iki soruya dogru

yamt veremezse, bir onceki a~ama olan konu anIatlmma geri dbnOImO~ttir,

3. AniatIlan biIgiIerin tartl~IlmasI: Ara~tlrmacl, katIhmcldan hipotetik olarak,

belirledigi bgrenci ir;in tepki isteme modelini kuIIanarak bir bgretim

oturumu dOzenlemesini istemi~tir. Katlhmcmm bgretim oturumunu

haziriayabilmeleri ic;:in 15 dakika sOre vermi~tir. Sure sonunda katIllmcl

ornegini ara~tIrmaclyla payla~ml~tlr. Ara~tIrmaCI katIhmcmm yanh~lanm

duzeltmi~tir. Bu a~amada katIllmcl 15 dakika ic;:inde brnek Oretemezse ya

da yanh~ ornek verirse bir onceki a~amaya geri donOImO~ttir.
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4. Canlandmna: Ara~tml1aCl, katlhmclI1l11 ogretmen, ve kendisinin de

ogrenci rollerini Ostlenmesi ve ogretmenden verilen bilgiler 1~lgll1da tepki

isteme modelini kullanarak uygulama yapmas1l11 istemi~tir. Ara~tlrmacl,

canlandlrma sOresince tepki isteme modelinin uygulama basamaklan

hatah gerc;ekle~tirildiginde canlandlrmaYI durdurup, katlhmcldan hataYl

bulmaS1l11 istemi~tir. KatI1nl1Cl bir dakika sonunda hataYI bulamadlgll1da

ara~tlrmacl dogru tepkinin ne olacag1l11 soyleyerek katI11mclnll1, hatah

basamagl tekrar etmesini istemi~tir.

Bu evrenll1 sonunda, katlhmcI1ann tepki isteme modeli ile ilgili bilgilerini

degerlendirmek amaCl ile haZlrlanan test verilmi~tir. Test, yoktan seymeli, cOrnIe

tamamlamah ve bo~luk doldurmah toplam yirmi sorudan olu~maktadlr. Bilgi

yoklamalannda dogru yamtlar, yah~madan once hazlrlanan yamt anahtan

kullamlarak ara~tlrmacl tarafll1dan puanlanml~tlr.

KatlhmCllar bu test sonunda %90 ba~an olyOtOnii kar~tladlklannda bu eyre

sonlandlfllml~tlr. Katlhmctlardan herhangi birinin veya birkae;lI1l11 ole;OtO

kar~llayamamasl durumunda ara~tlrmacl testte yer alan sorulan katlhmcllarla

birlikte tartl~arak yamtlaml~tlr. Daha soma aym bilgileri ole;en farkh bir test

verilmi~tir. Katlhmctlann tOmO verilen testten %90 ba~an ole;iitiinO kar~tlaYll1caya

kadar bu sOree; devam etmi~tir.
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b) Ogretim oturumlannm n. evresi

Ogretim oturumlannll1 ikinci evresi, katIlimcIlann yocuklarla rahat etkile~im

kurabilecekleri oyun ortamll1da geryekle~tirilmi~tir. Bu oturumlar terapi odastnda

yUri.ittilmli~ ve her biri yakla~lk 20 dakika slinnli~ttir. Oturumlann ilk 10

dakikasll1da katlltmcllann tepki isteme modeliyle ilgili sorulan tartl~Iiml~tIr.

Oturumun kalan 10 dakikasll1da da tepki isteme modeli kullamlarak oyun etkinligi

geryekle~tirilmi~tir. Oyul1 oturumlannda, hedef sazcuklerin her birinin

uretilmesini saglayacak ~ekilde toplam 10 sazclik ile 10 deneme

gef(;ekle~tirilmi~tir.

Ogrenci ilgisini yanelttiginde katIilmcl, "Bu ne", "Bana ne istedigini sayle", "Ne

istiyorsun?", Ne ile oynamak istiyorsun?" diyerek tepki istemi~tir, agrenci dogru

tepki gosterdiginde "Evet araba", ve "San bir araba" gibi tammlaylcl bilgi

verilerek, ogrencinin istedigi ta~ltI vermi~ ve bir slire oynamastna izin vermi~tir.

Hedef ogrenci, yanlt~ tepki gosterdiginde veya tepki vermediginde ise, katlltmcl

dogru tepki iyin model olmu~ ve ogrenciden modeli tekrarlamastnl istemi~tir.

Ogrenci modeli tekrarlaYll1ca istedigi ta~lt verilmi~ ve bir slire oynamasll1a izin

\'erilmi~tir. Bu slirey, her bir hedef sozclik iyin tekrar edilerek ogretim oturumu

sonlandtr1lml~tIr. Oyun oturumlan slrastnda hedef ta~lt sozcuklerinin uretilmesi

lytn ta~lt1ann kopruden geymesi, alt~-veri~e ylkma gibi etkinlikler

geryekle~tirilmi~tir.



47

Oyun oturumlan SlfaSlllda, ara$tlrmaCI slllIfla bulunmu$tur. KatIhmcllar yukanda

belirtilen uygulama basamaklanm ger<;;ekle$tirirken hata yaptIglllda, ara$tlrmaCI

etkinligi durdurup, katillmclya nerede hata yaptlgllli sormu$tur. KatIhmcl hatasllll

nasIl duzeltilecegini soylediginde, ara$tlfll1aCI katlhmCllllll soyledigini onaylaylp

devam etmesini soylemi$tir. Ancak, katillmCI hatasllli duzeltmediginde,

ara$tIrmacl dogru olarak geryekle$tirilmesi gereken basamagl sozel olarak ifade

etmi$tir. Bu silrey, katillI!1CI tum basamaklan baglmslz olarak ard arda uy yoklama

oturumda geryeklc$tircne kadar devam etmi$tir.

2.7.3. izleme oturumlan

izleme oturumlan, ogre:im sona erdikten soma sekizinci ve on altll1Cl hatlalarda

ara$tIrmacl tarafmdan gcryekle$tirilmi~tir. tzleme oturumlan, katillll1cJ!ann

ogretim sona erdikten soma, ogretim siraslllda ogrendiklerini ne duzeyde

koruduklanm incelemek uzere duzenlenmi~ ve toplu yoklama oturumlan gibi

geryekle$tirilmi$tir.

2.8. Verilerin Toplamasl

2.8.1. Etkililik Yerilerin toplanmasl

Bu ara$tIrmada veriler ara$tIrmacl tarafllldan, "Toplu Yoklama, Yoklama ve

izleme Oturumlan Veri Toplama Formu" kullamlarak toplanml$tIr.(Bkz., Ek 3).

Ara~tlrmada geli~tirilen ogretim programlllll1 etkililigini sll1amak uzere katIhmcl
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davram~lanna ve guvenirlige ili~kin veri toplal1l111~tlr. Her bir toplu yoklama,

yoklama ve izleme oturumlannm video kayltlan almml~tIr. Daha sonra bu kayltlar

ara~tIrmacI1ar tarafmdan izlenerek, katIhmcI1ann davralll~lan kaylt edilmi~tir.

Onceden hazlrlanan her hedef sozcuk iyin ayn ayn tepki isteme modelinin

uygulama basamaklanm iyeren kontrol listesine katIhmciiann geryekle~tirdikleri

davral1l~ basamagl Iym artl (+), geryekle~tiremedikleri ya da eksik

geryekle~tirdikleri davram~ basamagl iyin eksi (-) i~areti konulmu~tur. Daha

soma, geryekle~tirdikleri davram~ basamak saYISI toplanml~ ve ogretim

programmda yer alan toplam davram~ basamak saylsma bolunup, yuzle yarpI1arak

dogru davram~ yiizdeleri bulunarak grafige kaylt edilmi~tir.

Aynca, ilk ve son toplu yoklama oturumlannda, gecikmi~ dil ve konu~ma sorunu

olan ogrencilerin hedef SOzcLlkleri dogru olarak iiretip uretmediklerine bakllml~tlr.

Dogru olarak iiretilen s6zciik yuzdelerini hesaplamak iyin video kayltlan izlenerek

yOziimlenmi~tir. Daha sonra, ogrencinin dogru olarak iirettigi hedef sozciiklerin

toplaml, iiretilen hedef sozcuk saylsma boliiniip yuzle yarpllarak, dogru uretilen

hedef sozciik yiizdeleri hesaplanml~tIr. Daha soma, hedef sozciik iiretim yuzdeleri

bar grafikle gosterilmi~tir.

2.8.2. Giivenirlik verilerinin topianmasl

Bu ara~tlrmada hem gozlemciler araSI giivenirlik (baglmh degi~ken guvenirligi),

hem de uygulama guvenirligi (baglmslz degi~ken guvenirligi) verisi toplanml~tlr.

Guvenirlik verilerini toplamak amaclyla katllimcI1ann geryekle~tirdigi
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uygulamalar iyin video kaydl almml$tlf. Alman bu video kayltlan, Anadolu

Oniversitesi Dil ve Konu$ma Bozukluklan Egitim, Ara~tlrma ve Uygulama

Merkezi'nde gorev yapan bir Ara$tlrma Gorevlisi tarafmdan izlenmi~tir.

Gozlemciye, dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme modelinin uygulama

basamaklanna, ara$tIrmanm baglmh degi$kenlerinin tal11mlanna ve veri toplama

formlanl11n kullal11mma yonelik bilgi verilmi~tir (Bkz., Ek 2). Tum oturumlann

kaYltlan numaralandmlml$ ve bu oturumlar arasmdan yanslz atama ile seyilen

oturumlar gozlemci tarafmdan izlenmi~ ve guvenirlik verileri iyin hazlrlanan kayIt

formlanna kaydedilmi~tir.

2.8.2.1. Gozlemciler aras! giivenirlik

Bu ara~tIrmada gozlemciler arasl guvenirlik iyin katlhmctlann geryekle~tirdikleri

basamaklar tUm oturumlann en az %20'sinde, yanslz atama sonucu belirlenen

oturumlar izlenerek toplanml$tlr. Gozlemciler arasl guvenirlik verileri seyilen

oturumlarda veri toplama formlan kuIlal11larak toplanml$tlr.

Ara~tIrmada gozlemciler araSI guvenirlik; "gori.i$ birligi/ (gori.i~ birligi+gori.i~

aynhgl) x 100" formulu kullal11larak belirlenmi$tir (Klrcaali-iftar ve Tekin, 1997).

Katthmciiara ili~kin gozlemciler araSl guvenirlik bulgulan Tablo 2.1'de

gosterilmektedir.
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Tablo 2.1. KatIlImciiara ili~kin Gozlemciler Arasl GOvenirlik Bulgulan

............................................, ·.·•· ·.·.v · · · ·.·....., ·.·•·•·•·•·•· ·.·•· .

Toplu Yoklama Gunluk Yoklama izleme
KalihmCI Olurumu Oturumu Olurumu

Aylin

Ozge

Selin

%98 (94-100)

%100

%97.3 (92-100)

2.8.2.2. Uygulama giivenirligi

%97 (94-100)

%96

%97 (94-100)

%100

%100

%100

Ara~tIrmamn uygulama gOvenirligi verileri, "Toplu Yoklama, Yoklama, izleme

Oturumlan Uygulama GOvenirligi Veri Toplama Formu" (Bkz., Ek 4)

kullamlarak toplanml~tlr. Uygulama gOvenirligi iyin toplanan veriler "gozlenen

katIhmcl davral1l~l/ planlanan katI1lmcl davram~1 X 100" [ormOIO kullal1llarak

hesaplanml~tIr (Billingsley, White ve Munson, 1980; Tekin ve Klrcaali- iftar,

2001). Bu ara~tlrmada, ikinci amay alan, tepki isteme modelinin katIhmcilar

tarafmdan gOvenilir biyimde uygulal1lp uygulanmadlgml belirlemek Ozere

uygulama gOvenirligi verileri taplanml~tIr.

Uygulama gOvenilirligi verileri taplamak iyin, ogretim oturumlannm kaylt

edildigi video kasetlerin %20'si yanslz atama yoluyla seyilmi~tir.

Gozlemci video kasetlerini izlerken, ara~tIrmacl tarafmdan katIhmcilann yen

toplama formunda yer alan basamaklardan hangilerini geryekle~tirdigi ve
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hangilerini geryekle~tirmecligini forma i~aretlenmi~tir. Daha soma katI11mcl

tarafmdan dogru olarak ge[(;;ekle~tiren basamaklann saylsl, veri toplama aracmda

yer alan tOm uygu)ama basamaklannm saylsma boliiniip, yiizle yarpilarak

uygulama giivenilirligi katsaYlsl bulunmu~tur.

Katihmcilara yonelik toplu yoklama, yoklama ve izleme oturumlanna jli~kin

uygulama giivenirligi bulgulan Tablo 2.2'de gosterilmektedir.

Tablo 2.2. Ara~tlrmanm ikinci Amacma YoneIik, Katlhmcilann Toplu Yoklama,

Yoklama ve izleme Oturumlanna tlj~kin Uygulama Guvenirligi Bulgulan

' ........................................................••••••,h n ..u .

TophI Yoklamu Yoklama izlcmc
KatIhmcl Oturumu Oturumll Oturumu................,.,._._._._.~ ...• ,-,.,.,._._._....

Aylin %.97 (94-100) %97 (94-100) %100

Ozgc (XdOO %96 %100

Selin %96 (92-100) %97 (94-100) %100

..................................................................• ". •.• n ·.•.•.·.•.·.· ·.·.·.•.•.•.• •.· "'.~ .

2.8.3. Sosyal ge~erlilik verilerinin toplanmasl

Sosyal geyerlik, ogretim ya da davram~ degi~tirme programmm amacmm

uygunlugunun, bu amaCl kar~l1amak uzere kullamlacak olan yontemlerin

uygunlugunun ve elde eclilen bulgulann uygunlugunun degerlendirilmesidir.

(Tekin ve Klrcaali-iftar, 2001). Bu ara~tlrmada katlhmcl1ann dogal dil ogretme

tekniklerinden tepki isteme modeli surecini nasl1 algl1adlklan belirlemek iyin

Sosyal Geyerlilik Formu (Bkz., Ek 5) doldurmalan istenmi~tir. Form katlhmcl1ara
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yonelik bir yonerge vc 1::; adet sorudan olu~maktadlr. Ara~tirmada sosyal ge<;erligi

belirlemek i<;in geli~tirilen soru formu ogretim sonunda tOm katihmcIlara

uygulanarak veri toplanm;~tlr.

2.9. Verilerin Analizi

Katihmcllara tepki iste:ne modelini ogretmek iyin hazlrlanan programll1

etkililigini belirlemek i<;iE kullanilan tek denekli ara~tirma modellerinden denekler

araSI yoklama evreli <;okJu yoklama modelinden elde edilen veriler, <;izgi grafigine

donii~tiiriilmii~tiir. Bu gr:Jikler gorsel olarak analiz edilmi~tir. Grafiklerin "y"

ekseni (dii~ey eksen) katl:ln:1cIlann dogru tepki yiizdeleri "x" ekseni (yatay eksen)

oturum sayIlanl1l gostern:ektedir. Grafiklerin gorsel analiziyle, verilerin ba~lama

diizey evresi ve uygula1l12. cvresinde degi~iklik olup olmadlgll1a bakllml~ttr.

Aynca, katthmcIlar ogre;:dikleri tepki isteme modelini, gecikmi~ dil ve konu~ma

sorunu olan ogrencilere J:edef sozciikleri ogretmede kullanmalan sonucunda elde

edilen veriler bar graflkle gosterilmi~tir. Daha soma bu veriler gorsel olarak analiz

edilmi~tir.

Bunlara ek olarak, kattl:mctlann sosyal geyerlilik formuna verdikleri yal1ltlar

incelenerek, gruplandIr11mt~tir.



BOLUM III

BULGULAR

3.1. Dogal Dil Ogretim Tekniklerinden Tepki istemc Modelini Katlhmcilara

Ogrctmek i~in Hazlrlanan Programm Etkililigine jli~ldn Bulgular

Dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme modelini katlhmciiara ogretmek ic;in

hazlrlanan programm etkiJiligine ili~kin elde edilen veriler, tUm katlhrnciiar i<;in Sekil

3.1'de gosterilmi~tir. Graflkte yatay eksen otUflll11 saylSII1I, dU~ey eksen gUnlllk yoklama

oturumlannda katIhmciiann gosterdikleri dogru tepki yuzdelerini gostermektedir. Elde

edilen veriler, yoklama otllrumlan, uygulama oturumlan ve izleme oturumlan olmak

uzere uc; evrede incelenmi~tir. Yoklama verileri, katIhmciiann toplu yoklama

oturumlannda gosterdikleri tepkilerden; uygulama verileri, katlhmciiann yoklama

oturumlannda gosterdikleri tepkilerden; izleme oturumlan ise, katlhmciiann ogretim

sona erdikten sekiz ve on alh hafta soma duzenlenen izleme oturumlannda gosterdikleri

tepkilerden olu~maktadlr. Kahhmcllann dogru tepkilerine ili~kin yuzdeler,

katIhmcllann gerc;ekle~tirdigi uygulama basamagl saylSlnm, toplam uygulama

basamagl saylsma boli.inmesiyle hesaplanml$ ve grafikte gosterilmi$tir.



KatIltmcilara ili~kin alll1an ilk yoklama verileriyle birinci denege ogretim yapildlktan

soma diizenlenen ikinci yoklama evresinde bu denege ili~kin veriler farkltla~lrken,

ogretim yapilmaml~ diger katllImcilarda yoklama verileri benzerlik gostermektedir.

ikinci denege ogretim yaplldlktan soma geryekle~tirilen iiyiincii yoklama evresinde iki

denegin verileri diger katIhmclya gore degi~iklik gostermi~tir. Benzer degi~iklik ard

zamanlt olarak tiim katthmcilarda geryekle~mi~, son yoklama evresi tOm katlhmcilarda

ilk yoklama evresinden 6nemli derecede farkhla~ml~ ve katIhmcllar beceriyi amaylanan

diizeyde dogru olarak yerine getirmi~lerdir.
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3.1.1. Aylin'in dogal dil ogretim tckniklerinden tepki isteme modelini

ogretmek i.;in hazlrlanan programm etkililigine iIi~kin bulgular

Aylin'in dogal ogretim tekniklerinden tepki isteme modelini uygulamaSlnl

ogretmek amaclyla haZirlanITI1~ ogretim programmm uygulanmasmda yoklama,

uygulama ve izleme evrelerinde gosterdigi dogru tepki yOzdeleri Sekil 3.1'de

gosterilmektedir.

Aylin, ogretime ba~lamadan once ogretim programmm uygulanmasl iyin

dOzenlenen ilk yoklama evresinde elde edilen verilere gore; basamaklann

geryekle~tirilmesinde %0 duzeyinde dogru tepkide bulunmu~tur.

Uygulama evresincle Aylin, ilk gunlUk yoklama oturumuncla % 84; ikinci, O<;;uncO

ve dordOncO yoklama oturumlannda % 100 dogru tepki vermi~tir. Uygulama

sOreci sonunda Aylin' in 0<;; oturum ard arda %100 olyOtOnO kar~lladlgl

gozlenmi~tir. Uygulama evresinden soma dOzenlenen tOm toplu yoklama

evrelerinde de Aylin'in ogretim programmm basmaklanl1l %100 dOzeyinde dogru

olarak geryekle~tirdigi belirlenmi~tir.

Bu bulgulardan anla~I1dlgl gibi, Aylin ogretim sonunda dogal ogretim

tekniklerinden tepki isteme modelini uygulamasll11 ogretmek amaCl ile

hazlrlanml~ ogretim programmm uygulama basamaklanna %100 dOzeyinde

dogru tepkide bulunmu~tur.



57

3.1.2. Ozge'llin dogal dil ogretim tekniklerilldell tepki isteme modelilli

ogretmek i~ill hazlrlallan programm etkililigille ili~kin bulgular

Ozge'nin dogal bgretim tekniklerinden tepki isteme modelini uygulamasml

bgretmek amaclyla hazlrla0J11l~ ogretim programmm uygulanmasmda yoklama,

uygulama ve izleme evrelerinde gosterdigi dogru tepki ytizdeleri Sekil 3.1 'de

gosteril mekted ir

Ozge, ogretime ba~lamadan once ogretim programmm uygulanmasl i<;in

duzenlenen ilk yoklama evresinde elde edilen verilere gore; basamaklann

ger<;ekle~tirilmesinde %0 dtizeyinde dogru tepkide bulunmu~tur.

Uygulama evresinde Ozge, ilk gtinltik yoklama oturumunda % 88; ikinci, u<;tincu

ve dordtincu voklama oturumlannda %100 dogru tepki vermi$tir. Uygulama

sureci sonunda Ozge' nin tiC; oturum ard arda % 100 bl<;utUnti kar~lladlgl

gbzlenmi~tir. Cygulama evresinden soma dtizenlenen tUm toplu yoklama

evrelerinde de Ozge'nin ogretim programmm basmaklanm %100 duzeyinde

dogru olarak gerc;ekle~tirdigi belirlenmi~tir.

Bu bulgulardan an1a~tldlgl gibi, Ozge ogretim sonunda dogal ogretim

tekniklerinden tepid isteme modelini uygulamasml bgretmek amaCl ile

hazlrlanml~ ogretim programmm uygulama basamaklanna %100 dtizeyinde

dogru tepkide bulunmu~tur.
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3.1.3. Selin'in dogal dil ogrctim tckniklerinden tepki isteme modelini

ogretmek i~in hazlrlanan programm etkililigine i1i~kin bulgular

Selin'in dogal ogretim tekniklerinden tepki isterne modelini uygulamasml

ogretmek amacI ile hazlrlanml~ ogretim programmm uygulanmasmda yoklama,

uygulama ve izleme evrelerinde gosterdigi dogru tepki ytizdeleri Sekil 3.1 'de

gosterilmektedir.

Selin, ogretime ba~lamadan once ogretim programmm uygulanmasl i<;:in

dtizenlenen ilk yoklama evresinde elde edilen verilere gore; basamaklann

ger<;:ekle~tirilmesinde %0 dtizeyinde dogru tepkide bulunmu~tur.

Uygulama evresinde Selin, ilk gunlUk yoklama oturumunda % 78; ikinci yoklama

oturumunda; %88 ikinci, u<;:uncu ve dordtincti gtinltik yoklama oturumlannda

% 100 do~ tepki vermi~tir. Uygulama stireci sonunda Selin'in ii<;: oturum ard

arda %100 ol<;:titUnu kar~lladlgl gozlenmi~tir. Uygulama evresinden soma

dtizenlenen tiim toplu yoklama evrelerinde de Selin'in ogretim programmtn

basamaklanm %100 duzeyinde dogru olarak ger<;:ekle~tirdigi belirlenmi~tir.

Bu bulgulardan anla~tldlgl gibi, Selin ogretim sonunda dogal ogretim

tekniklerinden tepki isteme modelini uygulamastnl ogretmek amacI ile

hazlrlanml~ ogretim programmm uygulama basamaklanna %100 dtizeyinde

dogru tepkide bulunmu~tur.



59

3.2. Alpay, Hasan vc Emrc'llin Dogal Oil Ogretim Tekniklerinden Tepki

isteme Tekniginin Sozciik Dagarcigull Arttlrmadaki Etkisine ili~kin

Bulgular;

Ontest-sontest degerlendirmesi bi<;iminde ger<;ekle~tirilen <;alt~mada H:riler, tUm

katIhmcllarla, ogretime ba~lamadan once ba~lama dlizeyi evresinde\:: ogretim

sona erdikten soma ger<;ekle~tirilenson toplu yoklama oturumunda topl2.:ml1~tlr.

Dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme tekniginin hedef c'srencilerin

sozclik dagarclgml arttlrmadaki etkisine ili~kin elde edilen veriler, Him jgrenciler

i<;in Sekil 3.2'de gosterilmi~tir. Grafikte yatay eksen ogrenci!eri, du~ey eksen

ontest ve sontestte ogrencilerin, dogru olarak lirettikleri hedef sozcOk >11zdelerini

gostermektedir. Elde edilen veriler, ontest ve sontest olmak lizere :i;;:i evrede

incelenmi~tir.

Alpay'm, dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme tekniginin katlhmcl1ar

tarafmdan uygulanmadan once ontestte % 10 olan dogru olarak lirettikleri hedef

sozclik yOzdesini, sontestte %90'a <;lkardlgl gorulmektedir.

Hasan'm, dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme tekniginin katllImcI1ar

tarafmdan uygulanmadan once ontestte %0 olan dogru olarak ilrettikleri hedef

sozcilk yUzdesini, sontestte %70'e <;lkardlgl gorulmektedir.
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Emre'nin, dogal dil ogrctil11 tekniklerinden tepki istel11e tekniginin katillI11cilar

tarafll1dan uygulanl11adan once ontestte %0 olan dogru olarak Orettikleri hedef

sozcOk yUzdesini, sontestte %60'a <;Ikardlgl gbrOlmektedir.

Sonu<; olarak, ogrencilerin sozcOk dagarclgmda iki ay gibi kIsa bir sOrede onemli

bir artl~ oldugu gorOlmektedir. Bir ba~ka deyi~le, iki ayda ogrencilerin sozcOk

dagarclklannda ortalama %73 oran1l1da artl~ oldugu kaydedilmi~tir. Buradan yola

<;Ikarak, dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme tekniginin sozcok

dagarcIg1l11 arttlrmada etkili oldugu soylenebilir.

3.3. izleme Bulgulan

Ara~tlrmada izleme oturul11lan katillmciiann ve ogrencilerin ogretim S1fasll1da

ogrendikleri beceriyi ne dOzeyde koruduklanm incelemek Ozere, ogretim sona

erdikten sekiz ve on altl hafta soma geryekle~tirilmi~tir. izleme oturumlannda

katlhmcdann dogru olarak uyguladlklan tepki isteme modeli basamaklannll1

yOzdeleri ve ogrencilerin dogru olarak Orettikleri hedef sozcilk yUzdeleri a~aglda

sunulmu~tur.

Katdlmcdardan Aylin tOm izleme oturumlannda %100; Selin tOm izleme

oturumlannda %100; Ozge tOm izleme oturumlannda %100 dOzeyinde, tepki

isteme modelinin uygulal11a basamaklanm ger<;ekle~tirmi~tir. Ogrencilerden

Alpay ilk izleme oturumunda %80; ikinci izleme oturumunda ise %90; Hasan tOm

izleme oturumlannda %90; Emre ilk izleme oturumunda %60; ikinci izleme
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oturumunda ise %80 duzeyinde, hedef sozcukleri dogru olarak uretmi~tir. Bu

sonuylar, tum katlltmcdarm ogrendikleri becerileri ogretim sona erdikten sekiz ve

on altl hafta soma da %100 oranmda koruduklanm gostermektedir. Aynca,

katlllmcdann ogrendikleri tepki isteme modelini gecikmi~ dil ve konu~ma sorunu

olan ogrencilere hedef sozcukleri ogretmeye ili~kin izleme oturumlan bulgulanna

gore, bu ogrencilerin, bu sozcukleri %60-%90 oranmda kullamyor olduklanl1l

gostermektedir.
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Sekil 3.2. Alpay, Hasan ve Emre'nin ontest, sontest ve izleme oturumlanndaki dogru olarak

iirettikleri hedef sozciik yUzdesi

3.4. Sosyal ge~erlik bulgulan

Ara~tlrmamn sosyal geyerligini belirlemek uzere, Erba~ tarafmdan 2003'de

kullamlan "Sosyal Geyerlik Formu" uyarlanarak kullamlml~tlr. Bu form
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~ah~manm bitiminde ~alI~l1lanll1 katlhmeilanna uygulanmt~ttr. Kattltmetlann

sosyal ge~erlik formuna verdikleri yamtlar a~agtda sunulmu~tur.

Birinei soruda, hedef bgreneilere, hedef sbzeOkleri bgretmek i~in kullandtklan,

tepki isteme modelinin uygulamasmt bgretmek amaet ile haztrlanan bgretim

programmm, beJirtilen amaca uygun olup olmadtgt sorulmu~, tOm kattltmetlar

programm uygun oldugunu ifade etmi~lerdir.

ikinei, O~OneO ve dbrdilneil sorularda ~alt~manm uygulanabilirligi ile ilgili olarak,

tepki isteme modelinin, slI1tf ortammda kullamltp kullanl1mayaeagt,

terapist/bgretmen olarak bu modeli bgreneisine uygulamak isteyip istemedigi ve

bu model in uygulanmasll1m pahalt olup olmadtgt sorulmu~, tOm kattltmetlar bu

sorular i~in olumlu gbril~ bildirmi~lerdir.

Be~inei, altmet \'c yedinei sorularda ise, uygulamaya ybnelik olarak, tepki isteme

modelini diger terapist/bgretmenlere kullanmalan i~in bnerip bnermeyeeekleri, bu

modelin uygulanmasmm bgreneilere yan etkisinin olup olmayaeagt ve bu modelin

farklt bzellikleri olan ba~ka bgrenciler i~in de kullamltp kullamlmayaeagt

sorulmu~, kattltmetlann tUmil, bu sorulara da olumlu tepkiler i~eren yamtlar

vermi~lerdir. Dolaytstyla, kattltmellar bbyle bir ~alt~maYl hem kendilerinin farklt

bzellikleri olan bgreneilere uygulamakta, hem de uygulamalan i~in diger

terapist/bgretmen arkada~lanna bnermekte bir sakmca gbrmediklerini ifade

etmi~lerdir.
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Sekizinci ve dokuzuncu sorularda tepki isteme modelinin ogrencilerine

halihazlrda uyguladlgl yontemlerie tutariIhk gosterip gostermedigi ve soz konusu

program1l1 genel olarak ogrencinin yaranna olup olmadlgl sorulmu~, katIhmcllann

ttimti bu sorulara olumlu yakla~nll~lardlr

Tepki isteme modelinin, kalabahk sll11f ortam1l1da, ornegin 20 ki~ilik bir Sll11fta,

uygulal11p uygulanamayacagll1a ili~kin sorulan soruda, iki katIhmcl

uygulanamayacag1l1l bir katI1lmcl ise uygulanabilecegini ifade etmi~lerdir.

ileride sozcuk dagarclglJ1l mitmnak istediginiz ogrencinin terapisinde soz konusu

modelin kullamp kullanmayacaglJ1a yonelik soruya ise, tum katI1llncilar kesinlikle

kullamnm se<;:enegini i~aretleyerek programl ne kadar benimsediklerini ve

yararlandlklanm gosterl1li~lerdir.

Formun son sorusunda slmfta destek personelinin bulunmas1l11Il bu modelin

uygulamasInl kolayla~t1f1p kolayla~tlrmadlgl sorulmu~ ve iki katI1lmcl oIumlu bir

katlllmcl ise olumsuz yamt vermi~tir.



BOLUM IV

TARTISMA VE ONERiLER

4.1. Tarh~ma

Bu ara~tlrmada, iki Dil ve Konu~ma Terapistligi yuksek lisans ogrencisinden ve

bir ogretmenden olu~an katlhmcilara, dogal dil ogretim tekniklerinden tepki

isteme modelini ogretmek amaclyla haZirlanan programm ve sozu edilen modelin,

gecikmi~ dil ve konu~ma sorunu olan ogrencilere ta~lt isimlerini ogretmede etkili

olup olmadlgl; ogretim sona erdikten sekiz ve on altl hafta soma katlhmcilar ve

ogrencilerin ogrendiklerini koruyup korumadlklan incelenmi~tir. Bunun yam Slra,

dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme modeline ili~kin katIhmcI1ann

gorti~leri (sosyal gec;erlik) belirlenmeye c;ah~llml~tlr.

Bu ara~tlrmamn bulgulan; (a) dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme

modelinin ogretilmesi ic;in hazlrlan programm etkili oldugunu, (b) dogal dil

ogretim tekniklerinden tepki isteme modelinin, gecikmi~ dil ve konu~ma sorunu

olan ogrencilerin ta~lt isimlerini ogrenmesinde etkili oldugunu, (c) katIhmcI1ann

ve ogrencilerin ogrendikleri becerilerin kahclhgml ogretim sona erdikten sekiz ve

on altI hafta soma da koruyabildiklerini ve (d) katlhmcllann tepki isteme

modeline ili~kin gorti~lerinin olumlu oldugunu gosterir niteliktedir.
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Tepki isteme modelinin <\gretildigi ve kullal1lldlgl bu ara~tlrmanm bulgulan, daha

once ogretmenlere (Kaiser ve ark., 1994), ailelere (Alpert ve Kaiser, 1992,

Hemmeter ve Kaiser, 1994) ve karde~lere (Hancock ve Kaiser, 1996) dogal dil

ogretim tekniklerinin ogretimi ve uygulamasl ile ilgili yapI1an ara~tIrmalarla

benzerlik gostermektedir.

Gecikmi~ dil ve konu~ma sorunu olan ogrencilere ileti~im becerilerini ogretmek,

yocugun toplumsal ya~ama uyumunu saglamak iyin son derece anem ta~lInaktadlr.

Bu ara~tlrmadan elde edilen bulgular, dogal ogretim tekniklerinden tepki isteme

modelini ogretmek amaclyla geli~tirilen bu programm, gecikmi~ dil ve konu~ma

sorunu olan ogrencilerle yah~an dil ve konu~ma terapistleri iyin etkili bir model

oldugunu ortaya koymaktadlf. Dolaylslyla bu ara~tlrma, heniiz Tiirkiye'de yeni

geli~mekte olan dil ve konu~ma terapistligi aylsmdan onem ta~lmaktadlr.

Bu ara~tlrmada, dogal dil ogretim tekniklerinden sadece tepki isteme modelinin

ogretilmesi hedeflenmi~tir. Yeti~kinlerle yapI1an ara~tIrmalar (Alpert ve Kaiser,

1992; Hemmeter ve Kaiser, 1994; Kaiser ve ark., 1994), bekleme siireli ogretim

ve flrsat ogretimi modellerini uygulamanm daha zor oldugunu ortaya koymu~tur.

Bu nedenle, bu ara~tIrlnada ogrenilmesi daha kolay olan ve dogrudan ogrenci ile

yah~ma olanagl veren tepki isteme modeli, katlhmcI1ara ogretilmek iizere

seyilmi~tir. Ara~tIrmal1ln ogretim oturumlan slrasmda katlhmcI1ar, tepki isteme

modelinin yal1l slra dogal dil ogretim tekniklerinin ne oldugu, neden geli~tirildigi

ve kimlere uygulanabilecegi ile ilgili yeni bilgiler elde etmi~lerdir.
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Tepki isteme modelini ogretmek amaclyla hazlrlanan programm ogretimi

slrasmda her iki ogretim oturumundan soma toplanan, yoklama oturumlanndaki

verilere baktlglmlzda, Aylin, bzge ve Selin'in dogru uyguladlgl basamak

saylsmda klsa zamanda artl~ oldugu ve olyOtlin kar~llandlgl gozlenmektedir. Bu

artl~m nedeni, katlhmcdann egitim dOzeylerinin yOksek olmasl ve gecikmi~ dil ve

konu~ma sorunu olan ogrencilerle c;ah~ma deneyimlerinin olmasl olabilir.

Bu ara~tlrmada, gecikmi~ dil ve konu~ma sorunu olan ogrencilerin hedef

sozcOklere yonelik kullal1lmlan artml~tlr. Bu bulgular da, dogal dil ogretim

teknikleri kullandarak ogrencilerin ileti~im becerilerinde (Rogers-Warren ve

Warren, 1980; Warren, McQuarter ve Rogers-Warren, 1984) ve hedef sozcok

kullammmda (Cavallaro ve Bambara, 1982; Warren ve Gazdag, 1990) artl~

saglamayl hedefleyen ara~tlflllalann bulgulanyla tutarhhk gostermektedir.

~ekil 3.2.' de gortildtigO gibi hedef ogrencilerin, hedef sozcOkleri kullanma

yOzdeleri %60 ile %90 arasmda degi~mektedir. Katlhmcllann yontemi

kullanmadaki ba~anlanna kar~m, hedef ogrencilerdeki hedef sozcOklerin

kullammlan arasmdaki farkhhklar, ogrenciler arasmdaki bireysel farkhhklar ile

aYlklanabilmektedir.

Ya~l kOyOk ve dil geli~im geriligi hafif dOzeyde olan ogrenciler, ileti~im

becerilerini ogrenmelerinde, korumalannda ve genellemelerinde daha hlZh ve yok

geli~im gostermektedirler (Kaiser, 2000). Bu ara~tlrmamn bulgulanna

baktlglmlzda, ya~l kOyOk olan ve dil geli~im geriligi diger yocuklara gore daha az
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olan Alpay, Hasan ve Emre ogretim sonunda hedef sozcOkleri %90 oranmda

dogru olarak Oretmeye ba~lanl1~lardlr.

Dogal dil ogretim tekniklerinin, OSU'su 2.0' m altmdaki yocuklara, temel sozcOk

iagarclgml geli~tirmede ve 2-3 ogeli anlamsal (semantik) yapllan (ozne-yOklem

nesne birle~imi) ogretmede etkili oldugu ortaya konulmu~tur (Warren ve Yoder,

1997; Kaiser ve ark., 1992; Vilcox ve ark., 1991). Bu ara~tlrmamn bulgulan da,

sozO edilen ara~tlrmalann bulgulanyla tutarh olarak, dogal dil ogretim

tekniklerinin OSU'su 2.0'm altll1da olan ogrencilere hedef sozcOkleri ogretmede

etkili oldugunu gostermektedir.

Bu ara~tlrmadakibulgular, katl1l1l1ctlarm uygulama basamaklanm sekiz ve on altl

hafta soma da koruduklanl1l gostermektedir. Bu bulgular, Alpert ve Kaiser

tarafmdan (1992) geryekle~tirilen ara~tlrmanm, ogretim bittikten soma

ogrencilerin, ogrenilen davral1l~lan Oy ay soma da koruduklanna yonelik

sonuylanyla benzerlik gostermektedir.

Bu ara~tlrma, TOrkiye'de dil ve konu~ma terapistlerinin dogal dil ogretim

tekniklerini uygulayan ve etkiliJigini inceleyen ba~langly ara~tlrmasldlr. Bu

ara~tlf1namn bulgulan her ne kadar cesaret verici olsa da, bu ara~tlrmanm bazl

slmrhhklan da bulunmaktadlr. Bu slmrhklann birincisi, tepki isteme modelini

ogretmek iyin hazlrlanan programm ogretim oturumlan slrasmda video kaydl

almmaml~tlr. Bu nedenle, ara~tIrmacmm ogretim uygulamasllll planlandlgl gibi

yOrOtOp yOrOtmedigine ili~kin uygulama giivenirligi verileri toplanamaml~tlr.
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ikincisi, hazlrlanan ogretim programmm katllImcllar tarafmdan farkh ogrencilere

genellemesinin yapilmamasldlr. Ara~tlrmanm ti~tincti smlrlilIgl, gecikmi~ dil ve

konu~ma sorunu olan ogrencilerin, hedef sozctikleri ev ortammda kullamp

kullanmadlklanna i1i~kin ebeveynlerden veri toplanmamasl olarak kar~lmlza

~Ikmaktadlr. KatllImcI1ann gecikmi~ dil ve konu~ma sonmu olan ~ocuklarla daha

onceden ~ah~ma deneyimlerinin olmasl nedeniyle, tepki isteme yonteminin

basamaklanm kolay ogrenmeleri ve uygulamalanm bu ara~tlrmanm dordtincti

smlrhhgl olarak kabul edebiliriz. Ara~tlrmanm son sll1lrhgl, ara~tlrmaya sadece ti~

katllImcmm ve bu katJ11111cI1ann ara~tlrma stiresince ~ah~tlklan dil ve konu~ma

sorunu olan u~ ~ocugun katilmasldir. Ancak, ara~tlrmanm yinelenebilirligini

artlrmak i~in, ara~tlrma sureci olabildigince aynntlh yaztlml~tlr. Oolaylslyla,

farkh ara~tlrmacilann aym sureci izleyerek farkh gruplarla ~ah~masl ara~tlrmanm

genellenebilirligine katkl saglayacagl umulmaktadlr.

4.2. Oneriler

Bu ara~tlrma sonunda uygulamaya ve ileri ara~tIrmalara yonelik onerilerde

bulunulmu~tur.

4.2.1. Uygulamaya yonelik oneriler

Ara~tIrmada elde edilen bulgular, dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme

modelinin uygulamasma yonelik hazlrlanan programm etkili oldugunu,

katlhmctlar tarafmdan hlzh ogrenildigini ve kolay uygulandlgml gostermektedir.
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Aynca, ogrencilere yonelik hedef sozctiklerde artl~ oldugu tespit edilmi~tir. Bu

nedenle; dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme modelinin uygulanmasll1a

yonelik hazlrlanan program, dil ve konu~ma terapistlerine, ogretmenlere, ailelere

ve akranlara ogretim yapmak tizere onerilebilir.

Dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme modelinin uygulama basamaklan,

uygulamacI1ann terapilerinde geli~igtizel kullandlklan bu basamaklan sistematik

hale getirebilir.

Dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme modelinin uygulama basamaklan,

uygulamacll1l11 ogrenci ile birlikte bulundllgu ev, park, lokanta, market ve sll11f

gibi her oltaml ogretim yapmak i<;in kullanabilmesine olanak verebilir.

4.2.2. ileri ara~tIrmalara yonelik oneriler

AlanyazlI1 incelendiginde, dlinya alanyazll1l11da dogal dil ogretim tekniklerinden

tepki isteme modeli uygulanarak ytirtittilmti~ slmrh saylda ara~tIrma oldugu,

Ttirkiye'de ise hentiz bir ara~tIrma yapI1madlgl gortilmektedir. Buradan yola

ylkarak ve ara~tIrma bulgulanna dayah olarak, ileri ara~tlrmalara yonelik ~1I

onerilerde bulunulabilir;
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Bu ara~tIrma, ba~ka katlhmcI1arla, degi~ik ya~ grubu ve engele sahip ogrencilere

ve ba~ka ortamlarda, ba~ka ara~tlrmacI1ar tarafmdan yinelenerek, ara~tIrmamn

bulgulan genellenebilir.

Dil ve ileti~im becerilerinin bgretiminde, dogal dil ogretim tekniklerinden tepki

isteme modelinin ba~ka bir bgretim modelinin veya birkay modelin

birle~tirilmesiyle olu~turulmu~ programm etkililigini kar~lla~tlfan ara~tlrmalar

ytirtittilebilir.

Bu ara~tIrmada kullamlan dogal dil bgretim tekniklerinden tepki isteme modelinin

uygulamasma ybnelik haZirlanan program, ebeveynlere, karde~lere, ogretmenlere

ve akranlara bgretilerek, programll1 etkililigi ara~tlfllabilir.

Bu ara~tIrmada, dogal dil bgretim tekniklerinden tepki isteme modeli basamaklan,

katIhmcI1ar tarafmdan bgrencilere bire bir terapi oturumlannda

geryekle~tirilmi~tir. Aym ara~tlrma, grup dtizenlemesi yapIlarak desenlenebilir.

Dogal dil bgretim tekniklerinden tepki isteme modelinin, ozne+ytiklem

birle~imleri (brnegin; "su ver") gibi daha tist dtizey dil becerilerinin ogretimindeki

etkisi ara~t1fllabilir.



EKI
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ANNE- BABA iziN FORMU

Bulent TOGRA.\1'll1, Yrd. Do~. Dr. Dilek ERBAS'll1 daI1l~manlIgll1da yuruteccgi

"Dogal Dil Ogretim Tekniklerinden Tepki isteme Modelinin Ogretilmesinin

Etkililigi" kOl1Ulu yuksek lisans tezi kapsamll1da, ~ocuguma tepki isteme teknigi

ile dogal dil bgretimi yapllmasll1a izin veriyorum.

Ara~lIrmada ~ocugumun isminin hiybir yerde rapor edilmeyecegi, ara~tIrmal1ln

~ocugum i~in hi~bir sakll1ca ta~ll11ayacagI ve ara~tIrmadan istedigim zaman

~lkabilecegim ko~ullan ilc ara~tlrmaya katllmayI kabul ediyorum.

Bu ara~tlrma sLiresince, ~ocuguma hi~bir ~ckilde bgretimi hedeflene ta~lt isimleri

ile ilgili bgretim yapmayacaglI11I ve ~ocugumun terapilere devamI i~in bzen

gbsterecegimi taahhut ediyorum.

AdI Soyadl

imza
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GOZLEMCi BiLGiLENDiRME FORMU

Sevgili Gozlemci;

Bu bilgi [ormu, gozlemciler araSI guvenirlik ve uygulama guvenirligi verilerini

toplayacak olan gozlemciye l~lk tutmasl amaclyla duzenlenmi~tir. Bu amayla

ara~tIrmada planlanan durumlar hakkmda bilgi sunulmu~tur.

Ara~tlrmamn Amaylan

Bu yah~manm genel amaCl, dil ve konu~ma terapistligi yuksek lisans programma

kayltiI iki ogrenciye ve geli~im geriligi olan yocuklarla yaiI~an bir ogretmene,

dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme modelini ogretmek iyin haZirlanan

programm etkiligini ve tepki isteme modeline ili~kin katIhmcl gbri..'I~lerini

belirlemektir. Bu amaCI geryekle~tirmek iyin a~agldaki sorulara yamt aranacaktIr:

a) Dil ve konu~ma terapistligi yuksek lisans programma kayltiI iki bgrenciye

ve gecikmi~ dil ve konu~ma sorunu olan yocuklarla yah~an bir ogretmene,

dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme modelini ogretmek iyin

hazlrlanan program etkili midir?

b) Dil ve konu~ma terapistligi yuksek Iisans programma kaylth iki ogrencinin

ve gecikmi~ dil ve konu~ma sorunu olan yocuklarla yah~an bir ogretmenin

uyguladlgl dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme modeli, gecikmi~

dil ve konu~rna sorunu olan bgrencilerin ta~lt isirnlenni bgrenrnesinde

etkili midir?
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c) Dil ve konu~ma terapistligi yuksek lisans programma kaYlth iki ogrenciye

ve gecikmi~ dil ve konu~ma sorunu olan ~ocuklarla ~ah~an bir ogretmene,

dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme modelini ogretmek i~in

hazlrlanan programm sekizinci ve on altmci haftalarda etkisi korunmakta

mldlr?

d) Dil ve konu~ma terapistligi yuksek lisans programma kaYlth iki ogrencinin

ve gecikmi~ dil ve konu~ma sorunu olan c;ocuklarla ~ah~an bir ogretmenin

uyguladlgl dogal dil ogretim tekniklerinden tepki isteme modeli, gecikmi~

dil ve konu~ma sorunu olan ogrencilerin ta~lt isimlerini ogrendikten soma,

bu isimleri sekiz ve on altl hafta soma hala korumakta mldlr?

Bu ~ah~mada, katIllmCI a~agldaki basamaklan izleyerek ogretimi

ger~ekle~tirmeye c;ah~ml~tIr;

<;evresel Duzenleme Stratejileri

1. KatIllmcl, ogrencinin ya~ma uygun ve sevdigi ara~-gere~leri ve

oyuncaklan hazlrlar,

2. KatIhmcl, ara~-gere~leri ortamda ogrencinin eri~emeyecegi yerlere

yerle~tirir,

3. KatIhmcl, ara~-gere~lerin miktanm ve saYIsl111 smlrll tutar,

4. KatI1lmcI, ogrenciye se~im yapma ~ansl vermek i~in aym amaca hizmet

edecek birden fazla ara~-gere~ hazlrlar,
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5. Katillmcl, ogrenciye etkinlik veya oyun slrasmda yardlll1 isteyecegi

durumlar olu~turur,

6. KatIhmCI, etkinlik veya oyun slrasmda ogrencmm beklentilerinin tersi

durumlar yaratJr,

Tepki isteme Modeli Uygulama Basamaklan

1. Katillmcl, <;:ocugun oynamak isteyecegi <;:e~itli ilgi <;:ekici ara<;:- gere<;:ler

saglayarak <;:ocukla ortak ilgi kurar,

2. Katillmcl, <;:ocuk bir ara<;:-gere<;: ile ilgilenirse, yakmla~lrsa "bunun ne

oldugunu soyler misin?", "ne istedigini soyler misin?" gibi sorular sorarak

tepki ister.

3. Katillmcl, ogrencinin dogru tepkisi anmda odullendirilir, "Aferin evet

'Araba' diyerek arabayl ogrenciye verir.

4. KatJllmcl, ogrenci tepki vermezse, yanlI~ ya da eksik tepki verirse ikinci

bir uyaran verilir (ogrencinin ilgisinin ve cevabl bilme olasllIgmm yuksek

oldugu durumlarda); ya da dogru tepki i<;:in model olur.

5. KatIlImCI, ogrencinin dogru tepkisi amnda odullendirir, "Aferin evet

'Araba'" diyerek arabayl ogrenciye verir.

Bu <;:ah~mada, tepki isteme modelinin ogretim basamaklan kullamlarak

ogrencilerin sozel olarak uretmeleri i<;:in hedeflenen sozcukler ~unlardlr:

Otobus, Kamyon, TIr, Araba, Jip, Traktor, KayIk, U<;:ak, Tren, Helikopter
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Kattltmcmm her bir hedet sozcok iyin geryekle~tirdigi basamak Iym (+),

geryekle~tiremedigi basama., iyin ise (-) konularak veriler "Toplu Yoklama,

GOnlOk Yoklama ve izleme Oturumlan Veri Formu", "GOnlok Yoklama

Oturumlan Uygulama GO\cnirligi Veri Toplama Formu", "Toplu Yoklama

Oturumlan Uygulama GOve:lirligi Veri Toplama Formu" ve "izleme Oturumlan

Uygulama GOvenirligi Veri Toplama Formu" na kaydedilmi~tir. Katlltmcmm,

uygulamamn ilk basamagmda (+) alabilmesi iyin yevresel dOzenleme

tekniklerinden en az Oy taneSt geryekle~tirmesi gerekmektedir.
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TOPLU YOKLAMA, YOKLAMA VE iZLEME OTURUMLARI VERi TOPLAMA FORMU

Adl Soyadl

Uygulamacl

Tarih

Giizlemci

Oturum:

UYGULAMA BASAMAKLARI Otobiis Kamyon Tir Araba Cip Traktiir Kaylk U~ak Tren Helikopter

DT YT DT YT DT YT DT I YT DT YT DT YT DT YT DT YT DT YT DT YT

KaUlunCl, <rocugun oynamak isteyecegi

I<re§itli ilgi <rekici ara<r- gere<rler saglayarak

I<rocukla ortak ilgi kurar

Katlhmcl, <rocuk bir ara<r- gere<r ile

ilgilenirse, yak.mla§usa "bWlWl ne

oldugWlu soyler misin?", "ne istedigini

Isayler misin?" gibi sorular sorarak tepki

ister

KatllunCl, ogrencinin dogru tepkisi amnda i

I
odUllendirilir I
KatllunCl, ogrenci tepki vermezse, yan11§

ya da eksik. tepki verirse ikinci bir uyaran

verilir ya da dogm tepki i<rin model olur

Katlluncl, ligrencinin dogru tcpkisi arunda
I

Odiillendirilir I
I I

Dogru tep ki sa~ls1 I I
iI

Ii
Dogru tepki yiizdesi

I I! :
Yanl~ tepki say1sl r

I II
Yanl~ tepki yiizdesi

i I

--J
0\
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ARA~TIRi\lANIN iKiNci AMACINA YONELiK TOPLU YOKLAMA, YOKLAMA VE izLEME OTURUMLARI

UYGULAMA GUvENiRLici VERi TOPLAMA FORMU

Adl Soyadl

Uygulamacl

Tarih

COzlemei

Oturum:

UYGULAl'\1A BASAMAKLARI Otobiis Kamyon TIr Araba Cip Traktor KayIk U~ak Tren Helikopter

DT YT DT YT DT YT DT ! YT DT YT DT YT DT YT DT YT DT YT DT YT

KattlunCI, 'i'ocugun o)namak isteyecegi

<;'qitli ilgi 'i'ekici ara'i'- gerc'i'ler saglayarak

<;:o<:ukla ortak ilgi kurar

I KatlhmcI, 'i'ocuk bir ara'i'- gere'i' ile

ilgilenirse, yalanla~lfSa "bunun ne

oldugunu sayler misin?", "ne istedigini I
sayler misin?" gibi sorol.r sorar.k tepki

istet .

Kahhmcl, Ilgn:ncinin dogm tepkisi .mnd.
-- --_._.~. -

:

6dflllendirilir
i

KahlunCl, 6grenci tepki vermezse, y.nh~

ya da eksik tepki verirse ikinci bir uy.ran

verilir y. da dogm tepki i'i'in model olur

K.ttltmcl. iiiircncinin dniiru Icpkisi .ntmla .

IIdflllendirilir
j

Toplam +/- i

Yiizde +/-

......:I

......:I
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SOSYAL GECERLiLiK FORMU

1. Sozcilk dagarclgml arttIrll1ak ivin kullandlgmlz tepki isteme modeli, belirtilen amaca

uygun mudur?

<;ok uygun Uygun Uygun degil Kesinlikle uygun degil

( ) ( ) ( ) ( )

2. Tepki isteme modeli, slm1' ortammd::. kullandabilir mi?

<;ok kullamltr Kullamltr Kullamlmaz Kesinlikle kullamlmaz

( ) ( ) ( ) ( )

3. Terapist/ ogretmen olarak tepki ister:~e modeli, ogrencinizc uygulamak ister misiniz?

<;ok isterim isterim Istemem Kesinlikle istemem

( ) ( ) ( ) ( )

4. Tepki isteme modeli, uygulanmasl p.haii bir model midir?

<;ok pahaii Pahah Pahaii degil Hiv pahah degil

( ) ( ) ( ) ( )

5. Tepki isteme modelini, diger terapis:. ogretmenlere kullanmalan ivin onerir misiniz?

<;ok oneririm Oneririm Onermem Kesinlikle onermem

" "( \,

6. Tepki isteme modelinin, ogrenciye :.an etkisinin olabilecegini dil~ilnilyor musunuz?

Kesinlikle olmaz Olmaz Olur Kesinlikle olur

( ) ( ) ( ) ( )

7. Tepki istcme modelini 1'arkli bzellikleri olan ba~ka ogrenciler lym de

kullamlabilecegini dil~ilniiyor musu:".UZ?

Kesinlikle dti$tintiyorum Dti$tintiyorum Dti$tiruntiyorum Kesinlikle dti$tinmtiyorum

( ) ( ) ( ) ( )

8. Tepki isteme modelini, ogrencileririzin sbzcilk dagarclgml arttIrmak i9in halihazlrda

kullandlgmlz yontemlerle tutarhhk ~bsteriyor mu?

Kesinlikle tutarh Tutarh Tutarslz Kesinlikle tutarslZ

( ) ( ) ( ) ( )

9. Tepki isteme modelinin, genel clarak ogrencinin yaranna oldugunu dil~ilnilyor

musunuz?

Kesinlikle dti~tintiyorum Dti~tintiyorum Dti$tiruniiyorum Kesinlikle dti$tinmtiyorum

( ) ( ) ( ) ( )
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10. Tepki isteme modelinin uygulamasml ogretmek amaci ile hazlrlanan ogretim programI

kalabahk smlf ortammda, ornegin 20 ki~ilik bir slmfta, uygulanabilir mi?

Kcsinliklc uygulanabilir Uygulanabilir Uygulanamaz Kcsinliklc uygulanamaz

( ) ( ) ( ) ( )

11. ileride tepki isteme modeli, sozcOk dagarcIgml arttlrmak istediginiz ogrencilerin

terapisinde kullamr mlsmlz?

Kesinlikle kullamnm Kullanmm Kullanmam Kesinlikle kullanmam

( ) ( ) ( ) (

12. Slmflmzda destek personelin bulunmasmm, tepki isteme modelinin. uygulamamzl

kolayla~tlrdlgml dO~OnOyor musunuz?

Kesinliklc dii~iiniiyorum Dii~iiniiyorum Dii~iinmiiyorum Kcsinlikle dii~iinmiiyorum

( ) ( ) ( ) (
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