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ÖZET
Bu çalışmada otizm spektrum bozukluğu tanısı olan bir öğrenciye ileri düzey
teknolojik bir cihazla sunulan kendini yönetme stratejilerinin coğrafya dersi
kazanımlarına olan etkisi, tek denekli araştırma desenlerinden davranışlar arası
yoklama denemeli çoklu yoklama deseni kullanılarak araştırılmıştır. Bu amaçla
araştırmaya otizm spektrum bozukluğu tanısı almış 19 yaşında erken bir öğrenci
katılmıştır. Coğrafya dersi kazanımları için Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri
seçilmiştir. Araştırmanın uygulama evresinde katılımcının coğrafya dersi
kazanımlarını önceden belirlenen ölçütü karşılar düzeyde gerçekleştirdiği ve farklı
koşullara genelleyebildiği görülmüştür. Ayrıca katılımcının uygulama sona erdikten
2., 4. Ve 6. Haftalarda alınan yoklamalarda elde ettiği kazanımları sürdürdüğü
görülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgular otizm spektrum bozukluğu olan
bireylere ileri teknoloji ile sunulan kendini yönetme stratejilerinin coğrafya dersi
kazanımlarına hedeflenen yönde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar sözcükler: Otizm Spektrum Bozukluğu, Akademik Beceriler, Kendini
Yönetme, İleri Teknoloji
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Çaka, İ. (2021).The Effect of Self-management Strategies Offered to Individuals who
Have Autism Spectrum Diseorder Thought Advanced Technology on Geography
Lecture Outcomes. Master Class Thesis. Biruni University Institute of Graduate
Education, İstanbul.

ABSTRACT
In this study, the effect of self-management strategies presented to a student with
autism spectrum disorder with an advanced technological device on the achievements
of geography lesson was investigated by using a single-subject research design, a
multiple probe design across behaviors. For this purpose, a 19-year-old early student
who was diagnosed with autism spectrum disorder participated in the study. Marmara,
Black Sea and Mediterranean regions were chosen for geography lesson outcomes. In
the implementation phase of the research, it was observed that the participant achieved
the geography lesson achievements at a level that met the predetermined criteria and
could generalize to different conditions. In addition, it was observed that the
participant continued the gains obtained in the probes taken in the 2nd, 4th and 6th
weeks after the intervention ended. The findings of the study indicate that selfmanagement strategies offered to individuals with autism spectrum disorder with
advanced technology have a targeted effect on the achievements of geography lessons.

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Academic Skills, Self-Management,
Advanced Technology
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1. GİRİŞ VE AMAÇ
Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylere ileri teknoloji yoluyla sunulan
kendini yönetme stratejilerinin coğrafya dersi kazanımlarına etkinin araştırıldığı
çalışmanın bu bölümde araştırmanın yapılmasına neden olan problem durumu,
araştırmanın amacı, alt problemler, araştırmanın önemi ve tanımlar yer almaktadır.

1.1. Problem
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan
genellikle sosyal veya iletişim becerilerinde yetersizliğe ve tekrarlayıcı veya zorlayıcı
davranışlara neden olup yaşam boyu süren nöro – gelişimsel bir bozukluktur
(American Psychiactric Association (APA) DSM-V, 2013).
OSB’li bireyler dürtüsel davranışlar sergiler ve dikkat süreleri kısıtlı
düzeydedir (Shimabukuro, Prater, Jenkins ve Edelen – Smith, 1999). Bu bireyler
yapılması istenen eylemleri genellikle daha düşük oranlar da yerine getirir, daha düşük
kalite de bu işleri tamamlarlar veya bir talimat verildiğinde talimatı yerine getirmede
güçlük yaşarlar (Davies ve Witte, 2000). OSB’li bireylerin tekrarlayıcı davranışları,
dürtüsel davranışları ve etkinlikle kısıtlı düzeyde meşgul olmaları onların genellikle
akademik becerilerde zorlanmalarına neden olmaktadır (Klin, Volkmar ve Sparrow,
2000). Bu bireylerin etkinlikle meşguliyetleri ve etkinliklerle ilgili olan akademik
düzeyleri genellikle tutarsız veya akranlarından düşüktür (Holifield, Goodman,
Hazelkorn ve Heflin, 2010). OSB’li bireylerin ortaokul ve lise not ortalamaları diğer
engel grupları ile karşılaştırıldığında daha düşük düzeydedir (Fleury, Hedges, Hume,
Browder, Thompson, Fallin, Zein, Reutebuch ve Vaughn, 2014). Tüm bu nedenlerden
dolayı OSB’li bireylere akademik becerilerin kazandırılmasıyla ilgili müdahalelerin
hızlıca geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir (Odom, Duda, Kucharczyk, Cox ve
Stabel, 2014).
Yapılan araştırma da liseye devam eden OSB’li bireylerin akademik becerileri
kazandığını gösteren bir araştırmaya uluslararası alan yazında rastlanılmadığından
müdahale programlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Alan yazı tarandığında
OSB’nin görülme sıklığında artışının yanında uygulamaların çeşitliliğinde artışlar
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olduğu fakat geliştirilen uygulamaların etkililerinin farklılık gösterdiği sonucuna
ulaşılmıştır (NAC, 2009). OSB’li bireyler spektrumdan etkilenme derecelerine göre
kendi öğrenme özelliklerine uygun eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanmalıdırlar
(Alzrayer, Banda ve Koul, 2014). Öğretim yöntem ve tekniklerinde kaydedilen
ilerlemelerle OSB’li bireylerin akademik, sosyal, öz bakım ve iletişim becerilerinde
ilerlemeler kaydetmesi için yapılan çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda OSB’li bireylere sunulan eğitim ve öğretim
fırsatlarında bilimsel dayanaklı uygulamalarının kullanılması gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır (Odom, Brown, Karasu, Smith – Canter ve Strain, 2003). Bilimsel
dayanıklı uygulamalar, OSB’li bireyler üzerinde defalarca uygulanmış ve onların
davranışlarında değişikliğe neden oldukları ortaya konulmuş olan uygulamalardır
(NAC,2009). Ayrık Denemelerle Öğretim, Şekil Verme, İpucu Sunma ve İpucunu
Geri Çekme ile Öğretim, Kendini Yönetme Stratejileri bilimsel dayanıklı
uygulamalardan bazılarıdır (NAC, 2009).
Bilimsel dayanıklı uygulamalar kullanılarak OSB’li bireylere birçok beceriler
öğretilir. Bu öğretim süreçleri genellikle öğretmen liderliğinde ilerlediğinden
öğrencilerin bu becerileri genelleme de zorlandıkları veya sorunlar yaşadığı
gözlemlenmiştir (McDuff, Krantz ve McClannahan, 2001). OSB’li bireyler becerileri
öğrenirken ipuçları kullanılır. Öğrencilerin ipuçları yardımıyla bu becerileri yerine
getirmesi başlarda kabul edilebilir fakat ilerleyen zamanlar da bireylerin doğal
uyaranlara tepki vermeyi öğrenmesi ya da öğrenme süreçleri üzerinde kontrolü
bulunması gerekmektedir (Hampshire, Aldred, 2016). Öğretmenlerin sürekli
öğrencilerin yanında olmaları, ipucu sunmaları mümkün olmamaktadır. Aynı zamanda
OSB’li bireylere sunulan eğitimin en temel amacı tüm gelişim alanlarında bağımsız
bir yaşam sürdürmelerini sağlamaktır. Bu nedenlerden dolayı OSB’li bireylere kendini
yönetme stratejilerinin öğretilmesi ve öğrencilerin bu stratejileri kullanarak öğrenme
süreçlerinin farkında olmaları ve sorumluluklarını almalarını sağlamak eğitimin
önemli bir unsurudur.
Alan yazı incelendiğinde kendini yönetme stratejilerinin akademik becerileri
kazandırılması ile ilgili araştırmalara rastlanılmaktadır. Holfield ve diğerleri (2010)
otizmli iki öğrencide kendini yönetme stratejilerinin dil sanatı ve matematik dersine
katılmalarının ve akademik doğruluk oranlarının üzerinde etkisini araştırmışlardır.
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Araştırma sonucunda kendini yönetme stratejilerinin akademik becerilere katılma ve
akademik becerilerin doğruluk oranının arttırılmasında etkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Harris, Friedlander, Saddler, Frizzelle ve Graham (2005) DEHB olan altı
öğrencide kendini yönetme stratejilerinin etkinlikle meşgul olma ve akademik
performans becerileri üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda yazı
etkinliğine devam etme süresinin arttırdığını ve yazı etkinliğinin doğruluğunu
arttırmada etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır
Edwards, Salant, Howard, Brougher ve McLauhlini (1995) DEHB’li üç
öğrencide kendini yönetme stratejilerinin etkinlikle meşguliyet ve okuma anlama
becerilerindeki etkililiğini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda kendini yönetme
stratejilerinin meşguliyet ve okuma anlama becerilerindeki akademik performans
düzeylerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Delano (2007) Asperger Sendromlu bir bireyde kendini yönetme stratejilerinin
yazı yazma becerisi üzerinde etkililiği araştırılmıştır. Çalışma sonunda kendini
yönetme stratejilerinin kullanılmasının yazı yazma becerisi üzerinde hem nitelik hem
de nicelik olarak olumlu sonuçlar doğurduğu sonucuna ulaşılmıştır. Örneğin Asperger
Sendromlu birey başlangıçta on bir sözcükten oluşan hikayeler yazabilirken
stratejilerin kullanılması sonrasında doksan beş sözcükten oluşan hikayeler
yazabilmeye başlamıştır.
OSB’li bireylere sunulan eğitim ve öğretim programların da teknolojinin
kullanımı son yıllarda önem taşımaktadır (Ryu, Kim, 2017). Yapılan birçok araştırma
da teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin beceri ediniminde ve
kalıcılığı sağlamakta etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Mechling, Gast ve Seid
(2009) resim ve video desteleyen bir teknolojik alet aracılığıyla üç otizmli öğrenciye
yemek tarifi yapma becerisi kazandırıldı.
Rosenbloom, Mason, Willsond ve Mason (2015) Otizmli bir bireyde kendini
yönetme stratejilerini I connect adında bir uygulama aracılığıyla kullanmışlardır. Bu
çalışmada kendini yönetme stratejilerinin problem ve görev içi davranışlar üzerine
etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada görev içi çalışmalar; öğretmene ve materyallere
bakma, sözlü veya sözsüz yanıt verme ve yardım talep etme davranışlarını
içermektedir. Çalışma sonunda I Connect aracılığıyla sunulan kendini yönetme
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stratejilerinin problem davranışların azaltılmasında ve görev içi davranışların
arttırılmasında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Ulusal ve uluslararası alan yazın incelendiğinde OSB’li bireylerin etkinlikle
meşguliyet becerilerinin arttırılmasında kendini yönetme stratejilerinin etkisini
inceleyen birçok araştırmaya rastlanılmıştır. Ayrıca alan yazın incelendiğinde dikkat
çeken bir diğer unsur ise OSB’li bireylerin akademik beceriler ediniminde kendini
yönetme stratejilerinin etkisinin incelendiği araştırma sayısının az olması ve yapılan
çalışmaların tamamının yurt dışında yapılmış olmasıdır. Tüm bu nedenlerden dolayı
kendini yönetme stratejilerinin akademik becerilerin edinimine etkisini ortaya koyan
araştırmalara ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılmış olan çalışmanın bu
yönüyle ulusal alan yazında ilk çalışma olacağından ileride yapılacak olan çalışmalar
için yol gösterici bir kaynak olacağı düşünülmektedir.

1.2. Amaç
Bu çalışmada ileri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin
coğrafya dersi kazanımları üzerinde etkililiği araştırılmıştır. Bu amaçla aşağıdaki
soruların cevapları aranmıştır?
1.

İleri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejileri coğrafya

dersi kazanımlarının öğretiminde etkili midir?
2.

İleri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejileri coğrafya

dersi kazanımlarının öğretiminde etkili ise OSB’li bireyler bu kazanımları farklı
koşullaragenelleyebilmekte midir?
3.

İleri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejileri coğrafya

dersi kazanımlarının öğretiminde etkili ise öğretim sonlandıktan sonra OSB’li bireyler
kazanmış oldukları coğrafya dersi kazanımlarını 2., 4. ve 6. haftalarda sürdürebilmekte
midir?

1.3. Önem
OSB günümüzde yaygınlığı gün geçtikçe artan yaygın gelişimsel bir
bozukluktur. OSB’li bireylerin sayısının artması onlara sunulan eğitim ve öğretim
fırsatlarının niteliğinin artması ve bilimsel dayanıklı uygulamaların kullanılması önem
taşımaktadır. Bu araştırma coğrafya dersi kazanımlarının öğretiminde ileri teknoloji
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yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin kullanılarak yapılan bir araştırmaya
rastlanmaması nedeniyle uluslararası alan yazına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Ayrıca bu araştırma yurt içinde OSB’li bireylerde ileri teknoloji yoluyla kendini
yönetme stratejilerinin akademik becerilerin kazanımında etkisinin incelenmesi
yönüyle yapılmış ilk yüksek lisans tezi özelliğini taşımaktadır.
Ülkemizde OSB’li bireylere sunulan eğitimlerde geleneksel öğretim
yöntemlerinin ve materyallerinin kullanıldığı fakat teknolojiden yeterli düzeyde
yararlanılmadığı gözlemlenmektedir. Aynı zamanda, alanda çalışan öğretmen ve
OSB’li birey ailelerinin bu konuda detaylı bir bilgiye sahip olmadığı görülmektedir.
Bu çalışma alanda çalışan öğretmen ve OSB’li bireylerin ailelerine I pad aracılığıyla
sunulan kendini yönetme stratejilerini nasıl kullanmaları gerektiği konusunda kaynak
olacağı düşünülmektedir.
1.4. Sınırlılık
Bu araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, bir kaynaştırma okuluna
devam eden aynı zaman da destek eğitim alan, hafif düzeyde otizm spektrum
bozukluğu tanısı almış olan on yedi yaşında bir erkek öğrenci, bu öğrenciye coğrafya
dersi kazanımları, Coğrafya dersi kazanımlarının öğretiminde kullanılan iPad yoluyla
kendini yönetme stratejileri ve programı uygulayan uygulayıcı ile sınırlıdır.

1.5.Tanımlar
Otizm Spektrum Bozukluğu: OSB, belirtileri genellikle iki buçuk üç yaşları
arasında gözlenebilen sosyal ve iletişim becerilerinde yetersizliğe ve davranış
sorunlarına neden olan nöro – gelişimsel bir yetersizliktir.
Kendini Yönetme Stratejileri: Bireyde öz yönetim yoluyla akademik, sosyal,
iletişim ve toplumsal becerilerin edinimini, geliştirilmesini ve kalıcı hale gelmesini
sağlayan stratejilerdir(Boyle ve Hughes, 1994; Colvin ve Sugai, 1993; Todd, Horner
ve Sugai, 1999).
Coğrafya: Canlılar ve yer arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalına coğrafya denir.
İleri Teknoloji: Yardımcı teknolojiler içerisinde geliştirilmiş olan en üst düzey
sistemlerdir. Bunlar bilgisayarlar, iPad, uygulamalar v.b. olarak kabul görür.
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2.GENEL BİLGİLER

Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve ile İlgili Araştırmalar
2.1. Otizm Spektrum Bozukluğu
OSB’nin ne olduğu bilinmeden önce spektrumdan kaynaklı olan davranışlar
tanımlanmış ve bu davranışların tedavisi üzerinde çalışılmıştır. Martin Luther’in
eserlerinde ileri deredece OSB’li olabilecek bir erkek çocuğundan bahsedilir (Göç,
2016). OSB ile yapılan ilk çalışmalar 1943 yılında Leo Kanner ve Hans Asperger
tarafından yapılmış olsa da otizm terimini ilk kullanan eugen Bluer’dur (Sağdıç, 2019).
Yapılan bu ilk çalışmalardan sonra bilim adamları OSB’nin çocukluk ve
yetişkinlik dönemindeki belirtilerinin farklı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. DSM
III’te otizm yaygın gelişimsel bozukluk şemsiyesinin altına alınmış DSM IV’te
otizmin yaygın gelişimsel bozukluk kavramının altında dört farklı biçimde görüldüğü
belirtilmiştir (asperger bozukluğu, atipik otizm, rett sendromu). Son olarak
yayımlanan DSM V’te OSB’nin hafif, orta ve ağır semptomlarla görüldüğü ifade
edilmiştir.
OSB’li bireylerin tanılanma süreci yukarda anlatıldığı şekilde olmuşken bu
bireylerin tedavisine yönelik çalışmalar Lovaas’ın geliştirmiş olduğu Uygulamalı
Davranış Analizi ilkeleri dikkate alınarak Schopler tarafından geliştirilmiş olan
TEACCH programıdır (Sağdıç, 2019). OSB’nin görülme sıklığının zamanla artması
bu çocukların tedavisi için en uygun ve en etkili bilimsel müdahale programlarının
geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Ulusal Otizm Merkezi’nin yaptığı çalışmalar
sonucu geliştirilen bazı müdahale programlarının Kanıt Temelli Uygulamalar olarak
kabul edilmiştir (Odom, Collet – Klingenberg, Rogers ve Hatton, 2010).
2.1.1 Otizm Spektrum Bozukluğu Tanımı
OSB genellikle erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, kendini yineleyen
davranışlara ve iletişim becerilerinde yetersizliğe neden olan nöro-gelişimsel bir
bozukluktur (Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders V – DSM V).
Yinelenen davranışlar altında; bağlam dışı konuşma, belirli oyuncaklarla aynı
şekilde oynama isteği (oyuncak arabaların tekerliğini çevirme), günlük rutinlerini
ısrarlı şekilde sürdürme isteği, rutinler bozulduğunda zorlayıcı davranışlar sergileme,
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belirli uyaranlara karşı normalde olduğundan daha fazla hassas olmaları veya bu
uyaranlara maruz kaldığında olağandan daha fazla haz alması vb. gibi davranışlar ele
alınabilir.
Duygularını

paylaşmada

zorlanma,

etkileşim

girmeme

veya

girme

denemelerine cevap vermeme, adına tepkide bulunmama ve sosyal iletişimde sözel
olmayan jest ve mimik gibi anlamada ve kullanmada zorlanmaları ise iletişim
becerilerindeki yetersizlikleri olarak ele alınabilir (Meral, 2018).
2.1.2 Otizm Spektrum Bozukluğu Belirtileri Tanım
OSB belirtileri yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkmaya başlar. Genellikle,
gelişme çağındaki çocuklar erken dönem itibariyle doğası gereği sosyaldir. Etrafındaki
diğer insanların yüzlerine bakarlar, seslere dönerler, parmağını kavrarlar ve 2-3
aylıkken bile gülümserler. Buna karşılık, otizm geliştiren çocukların çoğunda günlük
insan etkileşimlerine katılımda zorluk görülmektedir.
Dil gelişiminde gerilik, tekrarlayan ve rutin davranışlar, ortak dikkat
becerilerinde yetersizlik, duyusal problemler, duyguları, jest ve mimikleri
yorumlamada zorluk, ifade edici dil becerilerinde yetersizlik, oyun oynama
becerilerinde yetersizlik, akranlarla etkileşim becerilerinde yetersizlik, zorlayıcı
davranışlar ve uyku problemleri OSB’nin diğer belirtileri olarak kabul edilebilir.
OSB'li çocukların problem çözme yetenekleri spektrumdan etkilenme
oranlarına bağlı olarak değişebilmektedir. OSB'li bazı çocuklar günlük yaşamlarında
çok yardıma ihtiyaç duyarken, diğerleri daha az ihtiyaç duyabilmektedir.
2.1.3. Otizm Spektrum Bozukluğu ve Eğitim
OSB’li bireylerin spektrumdan etkilenme durumu ve öğrenme özellikleri göz
önünde bulundurularak OSB’li bireyler için özel olarak hazırlanmış ve geliştirilmiş
müfredatlardan veya normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte örgün eğitim
kurumlarında eğitim almaları önerilmektedir (Kırcaali-İftar, 2013). OSB’li bireylerin
doğru eğitim ortamına yerleştirilmesi için değerlendirilmeleri büyük önem
taşımaktadır. Ayrıntılı değerlendirme; standart testler, aile görüşmeleri ve
gözlemlerden oluşmaktadır. Bu değerlendirme süresince bireyin ifade edici dil
becerileri, alıcı dil becerileri, sosyal uyum becerileri gibi alanlar dikkate alınır. Bireyin
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bu alanlardaki yeterlilikleri ve yetersizlikleri göz önünde bulundurularak OSB’li
bireyin yerleştirileceği okul türü ve bireyselleştirilmiş eğitim programları ve içerikleri
hazırlanır (Sucuoğlu, 2012)
Ülkemizde OSB’li bireyler diğer özel gereksinimli bireyler gibi akranlarıyla
birlikte örgün eğitim sınıflarında, genel eğitim okullarındaki özel eğitim sınıflarında
ve

özel

eğitim

ve

rehabilitasyon

merkezlerinde

eğitim

fırsatlarından

yararlanabilmektedir (Meral, 2018).
2.2. OSB’de Kanıt Temelli Uygulamalar
OSB’nin görülme sıklığının artmasıyla birlikte eğitim yöntem ve tekniklerinde
gelişmeler yaşanmış ve farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Davranışsal müdahale
programları, etkileşim dayalı programlar, spor ve müzik terapileri gibi birbirleriyle
uyuşmayan ve karşıt düşüncelerde olan eğitim metodları ortaya çıkmıştır. Bu durum
OSB’li bireylerin eğitiminde hangi yaklaşımların bilimsel ve etkili olduğu sonucunu
ortaya koyma gereksinimini ortaya çıkarmıştır.
Ulusal Otizm Merkezi (NAC) OSB’li bireylerde kullanılan öğretim yöntem ve
tekniklerin değerlendirilmesi amacıyla 2009’da yapılan araştırmada bu uygulamalar
dört başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklar bilimsel dayanıklı uygulamalar, umut
vadeden uygulamalar, bilimsel dayanaktan yoksun uygulamalar ve etkisiz ya da
zararsız uygulamalar olarak adlandırılmıştır. 2015’te yapılan araştırmanın raporunda
ise bilimsel dayanıklı uygulama, kısmen bilimsel kanıtlı uygulama ve kanıta dayalı
olmayan uygulama olarak üç gruba ayrılmıştır (NAC 2009; NAC 2015). 2012 yılında
ise Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Mesleki Gelişim Merkezi (NPDC) tarafından
yapılan araştırmada ise OSB’li bireylerin eğitiminde kullanılan 24 uygulamanın
bilimsel dayanıklı olduğunu ortaya koymuştur. Yukarıda bahsedilen raporlarda
Kendini Yönetme Stratejileri bilimsel dayanıklı uygulamalar içinde yer almaktadır.

2.2.1 Kendini Düzenleme Stratejileri
Yaşam boyu öğrenme kavramının öne çıkmasıyla birlikte bireylerin kendi
öğrenme süreçlerinden sorumlu hale gelmeleri kendini düzenleme kavramını ortaya
çıkarır (Zimmerman, 2002). Kendini düzenleme bireyin tepkilerini organize etme
yeteneğini gösterir (Eripek, 2003). Kendini düzenleme bireyin farklılıklara uyum
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sağlamayı kolaylaştırması yönüyle öğrenciyi güçlendirirken, öğrencinin kendi
hedeflerini belirlemesi yönüyle bireyin kendi öğrenme sürecinde tam sorumluluk
sahibi yapar (Özkan, 2007). Yaşayan tüm canlılar şartlar ve koşullar değiştiğinde, yeni
duruma göre kendi davranışlarını, fizyolojik veya biyolojik yapılarını tekrar
düzenlerler (Wehmeyar, 2003). Kendini düzenleme hedef belirleme, öğrenme sürecini
– stratejilerini gözlemleme ve dönüt verme basamaklarından oluşur (Steffens, 2006).
a ) Hedef Belirleme: Bu aşamada problemin ne olduğu belirlenip bu problemle
ne düzeyde baş edilip edilemeyeceğine karar verilerek hedef belirlenir.
b ) Süreci ve stratejileri gözlemleme: Bu aşamada hedefe ulaşmak için çeşitli
fırsatların yaratılması ve bu fırsatlarda kullanılacak olan stratejilerin geliştirilmesi ve
uygulamaya konulmasını içerir.
c ) Dönüt Verme: Kullanılan stratejilerin ne düzeyde başarılı olduğunu ve
gerekli görülen durumlarda değişikliklerin yapıldığı aşamadır. Bu değişiklikler
yalnızca stratejilerde değil ölçütün değiştirilmesi biçiminde de olabilir (Özkan, 2007).
Kendini düzenleme kendini yönetme stratejilerini de içermektedir. Bireyin
kendi davranış sonuçlarının sorumluluklarını alması için kendine ön uyaran verme,
kendini değerlendirme, kendine yönerge verme, kendini izleme ve kendini pekiştirme
stratejilerini kullanması gerekmektedir (Özkan, 2007).

2.2.1.1 Kendini Yönetme Stratejileri
Kendi yönetme stratejileri, Graham ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir
(Graham, Harris ve Schwartz, 1991). Kendini yönetme, bireyin kendi davranışlarında
değişikliği gerçekleştirmek için göstermiş olduğu tutum ve davranış olarak
tanımlanabilir (Reid ve Lienemann, 2006). OSB’li bireylere sunulan eğitimlerin
temelinde bağımsız bir birey olmalarını sağlamak yattığı düşünüldüğünde kendini
yönetme stratejilerin öğretilmesi önem kazanmaktadır. Kendini yönetme stratejilerini
öğrenen bireyler, kendi yaşamlarının sorumluluklarını alabilir ve öğrenme süreçlerini
kontrol edebilirler (Wehmeyer, 2002). Bu stratejiler hedefe ulaşma ve hedefe ulaşma
sürecinde ortaya çıkan sorunlarla başa çıkmada kullanıldıkları için önemlidir. Kendini
yönetme stratejileri öğretim süreçlerinde birçok avantaj sağlamaktadır. Bireyin kendi
öğrenim sürecinde liderliği üstlenmesi bireyin öğrenmeye karşı motivasyonunu
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arttırmakta, öğretmenin öğrenim sürecinin dışında olan süreçlere daha fazla zaman
ayırabilmesini sağlamaktadır edilmiştir (Yücesoy-Özkan, 2009).
Kendini yönetme stratejileri, akademik becerilerin, sosyal becerilerin, günlük
yaşam becerilerinin ediniminde ve zorlayıcı davranışların azaltılmasında etkilidir
(McDougal, 1998).
2.2.1.2 Kendine Uyarana İpucu Verme
Kendine Ön uyaran verme, bireyin hedef davranışı başlatmasıyla sonuçlanacak
ek uyaranları (görsel, işitsel veya dokunsal) kendine sunmasıdır. Örneğin öğrenci
dışarıdan eve geldiğinde elini yıkaması gerekmektedir. Öğrenciye dışarıdan eve
geldiğinde elini yıkadığı fotoğrafa bakması için bir fotoğraf hazırlanılır. Öğrenci
dışarıdan eve gelir gelmez fotoğrafa bakıl el yıkamaya yönlenmesi öğretilir.
Öğrencinin fotoğrafa bakması öğrencinin dışarıdan geldiğinde elini yıkama becerisini
arttırıyor ise öğrencinin fotoğrafa bakması ön uyaran olarak ele alınır. Yetersizliğe
sahip olan bireylere birçok beceri öğretilir. Fakat bireyler bu becerileri bir başka kişi
onları yönlendirmeden genellikle bu becerilerini sergilemezler. Yetersizliğe sahip olan
bireylere sunulan eğitim fırsatlarının en temel amacının bu bireylerin bağımsız olması
hedeflendiğini düşünecek olursak kendine ön uyaran verme stratejisini kullanmak bu
bireylerin başka bir kişiye olan ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Böylece bireyin
bağımsızlık becerileri arttırılacaktır. Karmaşık ve uzun becerilerin öğretimi sırasında
da bu stratejiden yararlanabiliriz. Beceri basamaklarının fotoğrafını çekip
sıraladığımız zaman beceri basamakları arasında geçiş yapmakta zorlanan (ipucu
bağımlısı öğrenciler) veya beceri basamaklarının sırasını karıştıran öğrenciler için
yararlı olacaktır (Özkan, 2007).
2.2.1.3 Kendini İzleme
Kendini izleme kendini gözleme ve kendini kaydetme olarak iki farklı şekilde
ele alınmaktadır (Özkan, 2007). Kendini gözlemleme de hedef davranışta ölçütün
karşılanıp karşılanmadığını belirlemeyken kendini kaydetme ise bu ölçütün
karşılandığını kaydetmesidir (Wolfe, Heron ve Goddart, 2000). Kendini izleme
stratejisi alan yazı incelendiğine genellikle kendini kaydetme olarak kullanıldığı
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görülmektedir (Özkan, 2007). Bu araştırma kendini izleme kendini kaydetme olarak
kullanılacaktır.
Kendini kaydetme, öğrenci davranışlarının daha önceden belirlenmiş olan ölçüt
düzeyine uygun düzeyde yerine getirilip getirilmediğinin öğrencinin kendisi
tarafından kayıt altına alınması sürecidir (Alberto ve Troutman, 1995). Öğrencilerin
kendi davranışlarını gözlemleyip kaydetmesi onların davranışlarında istendik
sonuçlara yol açtığı gözlemlenmiştir. Örneğin kaydettiği davranışın sürekli olumlu
olması bir prosedür takip etmeden kendiliğinden davranışın artmasına sürekli olumsuz
bir davranışın kaydedilmesi ise yine hiçbir prosedür takip etmeden davranışın
kendiliğinden azaldığı gözlemlenmiştir (Yücesoy-Özkan, 2009). Kendini kaydetme
yalnız kullanıldığı zamanlarda davranışın artmasına neden olur ve pekiştireç özelliği
taşır. Bazen de yalnız kullanılıp herhangi bir davranışın azalmasına neden
olabilmektedir. Bu durumda itici uyaran olarak görev yapmaktadır (Yücesoy-Özkan,
2007). OSB’li bireylerin akademik becerilerinin ediniminde, davranış süreçlerinin
değişiklerinde bağımsızlık kazandırmak amacıyla kullanılan stratejilerden biridir
(Hollifield ve ark., 2010).

2.2.1.4 Kendine Yönerge Verme
Kendine yönerge verme, belirlenen bir hedef davranışı tamamlamak için kendi
kendine konuşması olarak tanımlanabilir. Normal gelişim gösteren bireyler yeni bir
durumla karşılaştıklarında durumu çözmek veya tamamlamak için kendi kendilerine
konuşurlar. Kendine yönergenin öğretim oturumlarındaki temel yeri öğrenim sırasında
başkaları tarafından verilen yönergelerin öğrenci tarafından kendine verilmesidir. Bu
yönergeler öğrencinin hedef davranışı gerçekleştirmek için yardımcı ipucu görevini
yerine getirir (Yücesoy-Özkan, 2007). Araştırmalar kendine yönerge verme
stratejilerini bir defa öğrenen kişilerin bu becerilerini başka alanlara transfer ettikleri
gözlemlenmiştir.
2.2.1.5 Kendini Değerlendirme
Kendini değerlendirme, öğrencinin kendi öğrenim sürecindeki performansını
hedef

ölçütle,

önceki

performans

düzeyleriyle

karşılaştırılıp

yorumlayıp

değerlendirmesidir (McLaughlin, 1984). Kendini değerlendirme süresinde birey hedef
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davranışta belirlenen ölçütü karşılayıp karşılamadığını veya ne düzeyde karşıladığını
grafiğe veya veri formuna kaydederek bunları değerlendirmesi sürecini içerir
(Yücesoy-Özkan, 2007). Kendini değerlendirme sürecinde grafik, günlük ilerleme
raporları, derecelendirme ölçekleri kullanılabilir.
Kendini

değerlendirme

küçük

yaş

ve

yetişkin

otizmli

çocuklarda

uygulanabilecek bir stratejidir. Bilişsel performanslarına göre yazılı ipuçları
kullanılabilecekken, kendini değerlendirme sürecini kolaylaştırmak amacıyla fotoğraf
ipuçlarını da kullanılabilir (Callahan veRademacher 1999).
2.2.1.6 Kendini Pekiştirme
Pekiştirme, uygun olan bir davranış sonrasında sunulan ve o davranışın
gerçekleşme sıklığını süresini arttıran uyarandır. Kendini pekiştirme belirlenmiş
ölçütü karşıladığında veya ölçütü karşılama oranına bağlı olarak kendini ödüllendirme
sürecidir (Gevşek, 2016). Kendini pekiştirme akademik becerilerinin kazanımını
sağlayan ve hızlandıran bir stratejidir (Gevşek, 2016).
Kendini değerlendirme kendini yönetme stratejilerin son basamağını içerir.
Kendine yönerge veren, davranışlarını izleyip uygun davranışlar sergileyip
sergilemediğini izleyip değerlendiren birey son basamakta performansına uygun
olacak şekilde kendini pekiştirmeyi kullanır. Kendini pekiştirmeyi kullanmayı
öğretme OSB’li bireylerin kendini yönetme stratejilerini kullanma davranışını
arttırabilir.
OSB’li bireylere kendini pekiştirmeyi öğretirken pekiştireç skalaları veya
bireyleri yönlendirecek yazılı talimatlar kullanılabilir. Örneğin iki doğrum var bir
kuruş, üç doğrum var iki kuruş hepsi doğru beş kuruş gibi skalalar veya matematik
etkinliğim bitti üç dakika dinleneceğim gibi yazılı ipuçları kullanılabilir.
2.2.3 OSB’li Bireylerde Kendini Yönetme Stratejileriyle İlgili Yurt Dışında ve Yurt
İçinde Yapılan Araştırmalar
Soarres, Vannest ve Harrison (2009) öğrenme güçlüğü çeken 13 yaşındaki bir
erken öğrencinin kendine zarar verme davranışlarını azaltmak ve akademik becerilerin
tamamlanmasında bilgisayar destekli kendini izleme ve kendini kayıt etme
stratejilerinin etkililiği araştırılmıştır. Bu çalışma da akademik becerileri tamamlamayı
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ve meşgul olmayı öğrenen bireyin problem davranışlarının azalacağı savunulmuştur.
Araştırmada tek denekli araştırma yöntemlerinden ABAB deseni kullanılmıştır. Bu
çalışma da 45 dakikalık okuma süresi boyunca belirlenmiş olan üç etkinliği
katılımcının tamamlaması istendi. Katılımcıların etkinliği tamamladığının kabul
edilmesi için etkinlikte verilmiş olan paragrafı okumalı, etkinlikle sorulmuş olan üç
soruyu okuyup cevaplamalıdır. Çalışma boyunca doğruluk oranları kaydedilmemiştir.
Katılımcı etkinliği tamamladığında kendini izleme stratejini kullanmak amacıyla
bilgisayarda hazırlanmış günlük etkinlik çizelgesine yönlendirilmiştir. Katılımcı
etkinliği tamamladığını kaydetmek için tamamlamış olduğu etkinliğin altına Mickey
karakterine ait görselini yerleştirir.
Mancina, Tankersley, Kamps, Kravits ve Parrett (2000) OSB’li 12 yaşındaki
bir kız çocuğunun sözel tekrar davranışı üzerine kendini izleme ve kendini pekiştirme
stratejilerinin etkisi araştırılmıştır. Katılımcının serbest zamanlarında 11 gün, mesleki
hazırlık çalışmalarında 20 gün, okuma çalışmalarında 32 gün ve diğer etkinliklerde de
32 gün boyunca araştırmanın verileri toplanmış ve analiz edilmiştir. Uygulama
boyunca katılımcı için hazırlanmış zamanlayıcı çaldığında uygulamacı katılımcıya
“sessiz miydiniz gürültülü müydünüz?” diye sorduğunda katılımcı cevap verdiğinde
uygulamacı vermiş olduğu cevabı hazırlanmış olan çalışma sayfasında işaretlemesini
isteyerek kendini izleme stratejini kullanmıştır. Eğer katılımcı uygun davranış ise
uygulamacı katılımcıdan sevdiği bir atıştırmalık almasını isteyerek kendini pekiştirme
stratejisini kullanmıştır. Çalışma sonunda kullanılan kendini yönetme stratejilerinin
uygun olmayan sözel tekrar davranışlarının azaltılmasında etkili olduğu sonucuna
ulaştırılmıştır.
Callahan, Rademacher (1999) OSB’li 8 yaşındaki normal sınıfa devam eden
tam zamanlı kaynaştırma öğrencisinin etkinlikle meşguliyet becerilerini arttırma da
kendini izleme ve kendini pekiştirme stratejilerinin etkililiği araştırılmıştır. Çalışmaya
başlamadan önce katılımcı ile ilgili olarak ders sırasında sözel tekrarının çok olduğu
ve materyallerle ilgilenmediği gibi şikayetler vardır. Uygulama sırasında belirli
aralıklarla katılımcıya kendi davranışını izlemeye yönlenmesi için bir sesli uyaran
sunmuş ve katılımcının kendi için hazırlanmış olan materyalden yararlanarak
etkinlikle meşguliyet becerilerini sergileyip sergilemediğine dair formu doldurması
istenmiştir. Katılımcı eğer etkinlikle meşgul ise formda bulunan gülen yüzü
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işaretlemesi meşgul değil ise üzgün yüzü işaretlemiştir. Katılımcı kendisi için
hazırlanmış olan puan skalasından yararlanarak performansına uygun oranı bulup
kendini pekiştirmiştir. Çalışma sonucunda kendini izleme stratejilerin etkinlikle
meşguliyet becerilerini geliştirmede etkili olduğu sonucuna ulaştırılmıştır.
Stasolla, Perilli ve Damiani (2014) OSB’li ve DEHB’li iki erkek çocuk
üzerinde kendini izleme stratejilerinin etkinlikle meşguliyet becerileri, problem
davranışların azaltılması ve mutluluk düzeyi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma
dört ay boyunca haftanın beş günü sürmüştür. Katılımcılardan kendileri için
hazırlanmış olan çalışma sayfasından yararlanarak kendi davranışlarını izlemeleri
(kaydetmeleri) istenmiştir. Doğru kaydettiklerinde uygulamacılar katılımcılara sembol
pekiştireç (jeton) sunmuştur. Gün sonunda katılımcılara toplamış oldukları jeton
sayısına göre skaladaki karşılığı olan koşulsuz pekiştireçlerden biri verilmiştir.
Çalışma sonunda kendini izleme stratejilerinin etkinlikle meşguliyet becerilerin
geliştirilmesinde ve problem davranışların azaltılmasında etkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Coyle, Cole (2004) OSB’li yaşları dokuz ile on bir arasında olan üç otizmli
çocuk üzerinde kendini izleme stratejisinin görev dışı davranışların azaltılmasındaki
etkisini incelemişlerdir. Görev dışı davranışlar; diğer çocuklara bakmak, kalemlere
veya diğer nesnelere dalmak, masadan eşyaları yuvarlamak, diğer öğrencilere
dokunmak ve sandalyeden kalkmak olarak kabul edilmiş ve bu davranışların
azaltılması hedef alınmıştır. Katılımcılara öncelikle çok iyi çalışmış oldukları ve
etkinlikleri ile meşgul oldukları bir video izletildi. Uygulamacılar katılımcıların uygun
davranışlarına dikkat çekmek amacıyla resimli kartlar ve övgüler kullanmıştır. Sonraki
oturumlarda katılımcılara kendini izleme stratejilerinin kullanımı öğretildi.
Zamanlayıcı otuz saniye aralıklara kurularak çalması ayarlandıktan sonra katılımcının
masasına çalışıyor olduğunu veya çalışmıyor olduğunu ifade eden iki resimli kart
yerleştirildi. Katılımcıya zamanlayıcı çaldığında çalışıyor ise uygun olan resimli kartın
altını işaretlemesi öğretildikten sonra katılımcı grup sınıfında gözlemlenmiştir. Grup
sınıfında katılımcılar bağımsız bir çalışma görevinde bulunurken kendini izleme
prosedürünü takip ederek etkinliklerini tamamlamışlardır. Uygulamacılar bu süreçte
katılımcıların görev dışı davranışlarıyla ilgili veri toplamıştır. Çalışma sonunda
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kendini izleme stratejisinin görev dışı davranışları azalttığı ve etkinlikle meşguliyet
becerilerini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Wilkinson (2008) OSB’li bir çocuk üzerinde kendini yönetme stratejilerinin
etkinlikle meşguliyet becerilerini artmasında ve uygun olmayan davranışların
azaltılmasında etkililiğini incelemiştir. Uygulamacılar sınıf içinde belirlenmiş zaman
aralıklarında masasının köşesine dokunarak katılımcının kendini yönetme stratejisini
yerine getirmesi için ipucu verdi. Katılımcı verilen ipucundan hemen sonra
davranışlarını izlemesi için hazırlanmış olan sunulan çalışma sayfasındaki soruları “+”
(evet) veya “-” (hayır) olarak cevaplamıştır. Gün sonunda uygulamacı katılımcı ile
birlikte tutmuş olduğu verileri incelemiş belirlenen ölçütü karşıladığında katılımcıya
ödül olarak bilgisayarda zaman geçirebileceğini veya oyun oynayacağı söylenmiştir.
Roberts, Mize, Reutebuch, Falcomata, Capin ve Steelman (2019) OSB’li iki
lise öğrencisi üzerinde akran aracılığıyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin derse
katılım becerileri üzerinde etkisini incelemişlerdir. Katılımcılara sınıf içinde yapması
gereken çalışmaların bir çizelgesi verilmiş ve bitirmiş oldukları etkinliklerin solunu
“X” sembolüyle işaretlemeleri öğretilmiştir. Belirlenmiş olan günlük etkinlikler
bittiğinde katılımcılar kendini yönetme prosedürünü yerine getirmek için çalışma
sayfasında bulunan soruları cevaplandırarak becerileri ne düzeyde yerine getirdiklerini
kaydetmişlerdir. Çalışma sonunda akran aracılığıyla sunulan kendini izleme
stratejilerinin derse katılma becerileri üzerinde orta düzeyde etkili olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Delano (2007) Asperger Sendromlu bir ergende kendini yönetme stratejilerinin
yazı örnekleri üzerinde etkisi incelenmiştir. Çalışmada içinde eylem barındıran
fotoğraflarla ilgili yazı çalışmaları yapması istenmiş ve bu yazı çalışmaların kalitesini
geliştirmek amacıyla üç özel strateji öğretmiştir. Uygulamanın başlangıcında
katılımcılar bu stratejileri uygulamacıların yardımıyla yapıyor olsa da katılımcılar
stratejileri bağımsız olarak uygulayana kadar uygulama sürecine devam edilmiştir.
Strateji bir katılımcıya eylem sözcüklerini belirlemeyi ve tartışmayı, strateji iki
betimleyici sözcüklerini belirlemeyi ve tartışmayı, strateji üç ise strateji bir ve ikide
hazırlanmış olan taslağa bilgi eklemenin hikâyeyi geliştireceği öğretilmiştir.
Uygulama sonunda katılımcı açıklanmış olan üç stratejiyi bağımsız olarak uygulamayı
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öğrenmiş ve bu stratejileri kullanarak hikâye yazma becerilerini hem nicelik hem de
nitelik olarak geliştirmiştir.
Xu, Wang, Lee ve Luke (2016) OSB’li bir erkek çocuğu üzerinde rehberli hedef
davranış belirleme ve kendini izleme stratejisinin derse katılım becerisi üzerinde etkisi
incelenmiştir. Uygulama dil sanatı dersinde bir dakikalık zaman aralıklarıyla sunulan
uyaran yardımıyla katılımcı etkinliğine devam ediyor ise kendini izleme formuna “+”
etkinlikle meşgul olmuyor, öğretmeni dinlemiyor ise kendini izleme formuna “-”
olarak kayıt tutmuştur. Gün sonunda uygulamacı katılımcıya uygun davranış yüzdesini
değerlendirmek ve ölçütü karşılamış ise önceden belirlenmiş olan ödülü almasını
öğretti. Çalışma sonunda kendini izleme stratejisinin derse katılma becerisinin
arttırılmasında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Newman, Reinecke ve Meinberg (2000) OSB’li üç çocuk üzerinde kendini
izleme ve kendini pekiştirme stratejilerinin oyun ve sosyal dil repertuarı üzerindeki
etkisini incelemişlerdir. Uygulama da katılımcılara sosyal ve oyun dil repertuarlarında
farklı sözcükler kullandıklarında kendilerini ödüllendirmeleri öğretilmiştir. Çalışma
sonunda kendini izleme ve kendini pekiştirme stratejilerinin oyun ve sosyal dil
repertuarlarında çeşitliliğe neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
2.3. OSB’li Bireylerin Eğitiminde İleri Teknolojinin Kullanımı
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte OSB’li bireylerin eğitiminde teknoloji
aracılığıyla sunulan müdahale programlarında son zamanlarında artış göstermektedir.
Yapılan araştırmalarda teknoloji destekli uygulamaların OSB’li bireylere beceri
öğretiminde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Durkin, 2010; Pennigton, 2010).
Öğretim yöntem ve tekniklerinde uzun yıllar boyunca orta düzeyde kullanılan
teknoloji destekli uygulamalar yerini artık ileri teknoloji yoluyla sunulan öğretim
yöntem ve tekniklerine yerini bırakmaktadır(Wainer ve Ingersoll, 2011; Weiss, PerezDiaz ve Gal, 2014; Lee, Lam, Tsang, Yuen ve Carmen, 2018). İleri teknoloji yoluyla
sunulan öğretim yöntem ve teknikleri olarak; bilgisayar yazılımları, ses üreten
cihazlar, bilgisayar oyunları ve iPad uygulamaları kabul görmektedir (Wainer ve
Ingersoll, 2011; Grynszpan ve diğerleri, 2014; Lee ve diğerleri, 2018). OSB’li
bireylerin akademik becerilerinin ediniminde teknolojiye dayalı öğretim yöntem ve
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tekniklerinin etkili olduğuna dair araştırma bulgularına ulaşılmaktadır (O’Malley,
Lewis, Donehower ve Stone,2014).
2.3.1 OSB’li Bireylerde Teknoloji Yoluyla Sunulan Kendini Yönetme Stratejileriyle
İlgili Yurt Dışında ve Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar
Asaro – Saddler, Saddler (2010) OSB’li üç çocuğa kendini yönetme
stratejilerinin yazı yazma yeteneği üzerinde etkililiği incelenmiştir. Katılımcılara
hikâye planlama ve yazma sürecini izlemeleri için bir elektronik cihaz kullanılmıştır.
Bu cihaz katılımcıya hikâyenin ana karakterinin kimler olduğunu, hikayenin ne zaman
ve nerede geçtiğini, ana karakterlerin ne yapmak istediğini, ana karakterlerin yapmak
istediklerini yaptıklarında neler olacağını, hikayenin nasıl biteceğini ve karakterlerin
nasıl hissedeceğine dair notlar yazmaları için ipucu sunmaktadır. Katılımcıların bu
süreçleri kendi başına tamamlaması için geliştirilen prosedür uygulanarak ipuçları
olmadan katılımcılar zihinden bu süreçleri tamamlayarak hikâye yazmaya başladılar.
Çalışma sonunda, kendini yönetme stratejilerinin hikâye yazma yeteneklerini uzunluk,
öge sayısı ve bütünsellik açısından geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Kolbenschlag, Wunderlich (2019) OSB’li üç öğrenci üzerinde kendini izleme
stratejisinin etkinlikle meşguliyet becerilerinin (konuşmacıya bakmak, etkinlikle ilgili
yazı yazmak, metni okurken parmak veya kalemle takip etmek) geliştirilmesindeki
etkisi incelenmiştir. Katılımcıya kulak içi kulaklık verilmiş ve belirli aralıklarla ses
verilmiştir. Katılımcıdan sesi duyduğunda etkinlikle meşgul ise “gülen yüz”, etkinlikle
meşgul değil se “asık surat” çizmesi istenmiştir. Uygulama da etkinlikle meşguliyet
becerilerinin yüksek olması durumunda oyuncak kazanmıştır. Çalışma sonunda
kendini izleme stratejisinin etkinlikle meşguliyet becerilerini arttırdığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Beckman, Mason, Wills, Garrison-Kane ve Huffman (2019) OSB2li iki öğrenci
üzerinde kendini izleme stratejisinin matematik problemlerindeki ve yazılı anlatım
becerilerindeki etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada kendin izleme stratejisi telefon
uygulaması olan I-Connect aracılığıyla sunulmuştur. I-Connect uygulaması yirmi
saniyede bir kendini izleme sorusu olan “görevde miyim” uyaranını sunacak şekilde
ayarlanmıştır. Katılımcı bu soru geldiğinde etkinlikle meşgul ise evet, etkinlikle
meşgul değilse hayır cevabına dokunmuştur. Katılımcı verdiği cevapların doğruluğunu
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ölçmek amacıyla uygulamacılarda veri toplamış tutulan veriler karşılaştırılmıştır.
Karşılaştırılan veriler belirlenen ölçütü karşılamış ise katılımcıya ödül sunulmuştur.
Çalışma sonunda I-Connect aracılığıyla sunulan kendini izleme stratejisinin
kullanılarak matematik problemleri ve yazılı anlatım becerisindeki akademik
performansın başlama düzeyinden ilerde olması sağlanmıştır.
Xin, Sheppard ve Brown (2017) OSB’li dört öğrenci üzerinde iPad aracılığıyla
sunulan kendini izleme stratejilerinin görev içi davranışları üzerindeki etkisini
incelemişlerdir. Dil sanatı dersinde katılımcılara uygulamadan önce öğretilmiş olan
kendini izleme stratejilerini yerine getirmek amacıyla otuz saniye de bir uyaran
sunulmuş ve katılımcıların kendini izleme prosedürünü uygulamıştır. Çalışma sonunda
iPad aracılığıyla sunulan kendini izleme stratejisinin görev içi davranışları arttırdığı
(öğretmene bakma, masasında oturma) sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmadaki diğer bir
bulgu iPad aracılığıyla sunulan kendini izleme stratejisinin akademik performansı
arttırdığı fakat yine de geçerli olan %80 ölçütü karşılamada yeterli etkiye sahip
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Crutchfield, Mason, Chambers, Wills ve Mason (2014) OSB’li iki öğrencide
tekrarlayıcı davranışların azaltılmasında teknoloji aracılığıyla sunulan kendini izleme
stratejisinin etkililiğini incelemişlerdir. Uygulamacılar geliştirilmiş olan I-Connect
uygulamasını katılımcıların kendini izleme stratejisini kullanacakları Samsung marka
telefona yüklemişlerdir. Çalışma sırasında zamanlayıcıyı ilk olarak otuz saniyeye
kurulmuş ve katılımcıların geliştirilmiş olan I-Connect uygulamasına tepkide
bulunması öğretilmiştir. Otuz saniye sonunda katılımcılar uygulamadan gelen “sessiz
miyim” sorusunu cevaplayarak kendini izleme stratejisini yerine getirmişlerdir.
Katılımcılar üç saniye içinde telefon uygulamasından gelen soruya cevap vermez ise
uygulamacılar soruyu cevapla yönergesi vererek katılımcıların soruyu cevaplamasını
sağlar. Çalışma sonunda I-Connect aracılığıyla sunulan kendini izleme stratejilerinin
tekrarlayıcı davranışların azaltılmasında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Legge, DeBAr, Alber – Morgan (2010) otizmli ve diğer engel gruplarından
beşinci ve altıncı sınıfa devam etmekte olan üç katılımcı üzerinde matematik
ödevlerini bağımsız olarak tamamlama becerisinde MotivAider® programı
aracılığıyla kullanılan kendini izleme stratejilerinin etkililiğini araştırmışlardır.
MotivAider® (2000) kemere veya bir aksesuara montaj edilebilen ve titreşimli bir
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uyaran sunacak şekilde işlev gören bir elektronik cihazdır. Araştırmanın uygulama
aşamasında uygulamacılar elektronik cihazı iki dakikada bir titreşim verecek şekilde
ayarlama yapmışlardır. Cihaz her titreşim verdiğinde denekler önlerinde bulunan kayıt
formundan yararlanarak ödev yapma becerisine devam edip etmediklerini kaydetmek
amacıyla evet veya hayır seçeneklerinden doğru olanı işaretlemişlerdir. Çalışma
sonunda kendini izleme stratejilerinin kullanılmasının matematik ödevlerini bağımsız
olarak tamamlama becerisini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Holifield, Goodman, Hazelkorn ve Heflin (2010) OSB’li iki öğrenci üzerinde
etkinliğe katılma ve etkinlikteki doğruluk oranının arttırılmasında kendini izleme
stratejisinin etkililiğini incelemişlerdir. Uygulama dil sanatı ve matematik derslerinde
yapılmıştır. Uygulamada Boardmaker© yazılımından etkinliğe katılmayı betimleyen
görseller seçilmiş ve katılımcıların anlamasını kolaylaştırmak amacıyla kısa net yazılı
yönergeler kullanıldı. Yirmi dakikalık oturumlarda her beş dakika da bir katılımcıya
işaret edildi. Katılımcılar işaretten sonra etkinliğe devam ediyorlar ise resim kartında
bulunan evet cevabını, etkinliğe devam etmiyor ise resim kartında bulunan hayır
cevabını yuvarlak içine almışlardır. Katılımcıların kendini izleme stratejisini doğru
şekilde uyguladığından emin olmak için aynı anda diğer bir uygulamacı da veri
toplamıştır. Bu veriler oturum sonlarında karşılaştırılarak gözlemciler arası güvenirlik
verisi kaydedilmiş ve bu oran %90 olarak hesaplanmıştır. Uygulama sonunda kendini
izleme stratejisinin etkinliğe katılma ve etkinlikte doğru oranın arttırılmasında etkili
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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3. YÖNTEM
Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylere ileri teknoloji yoluyla sunulan
kendini yönetme stratejilerinin coğrafya dersi kazanımlarına etkinin araştırıldığı
çalışmanın bu bölümde katılımcıların demografik özelliklerine, araştırma ortamına,
araştırmacı özelliklerine, araştırma modeline, araştırmanın değişkenlerine, araştırma
modeline, araç gereçlere, deney sürecine, veri toplama araçlarına, güvenirlik
verilerinin toplanmasına ve analizine yer verilmiştir.
3.1. Katılımcılar
Araştırmaya, Özel Özel Eğitim okulundan eğitim almakta olan OSB tanısı almış
bir öğrenci katılmıştır. Öğrencinin ailesine yapılan çalışma ile ilgili bilgiler verilerek
yazılı izin alınmıştır (Ek 1). Araştırmaya katılan katılımcıda şu özellikler aranmıştır:
a.

Devlet hastahanesinden Otizm Spektrum Bozukluğu tanısına ilişkin

onaylanmış rapora sahip olması,
b.

Coğrafya dersinden Bölgeler konusu ile ilgili olarak daha önce herhangi

bir eğitim almamış olmasıdır.
Araştırmada üzerine çalışılan konu ile ilgili deneklerde aranan ön koşul
beceriler:
a.

iPad sahibi olmak.

b.

5N 1K sorularına % 100 oranında cevap verebilecek düzeyde

okuduğunu anlama becerilerine sahip olmak,
c.

0 – 9 arası rakamları % 100 tanıma ve ayırt etme becerisine sahip olmak.

d.

1’den 100’e kadar ileriye doru sayma becerisine sahip olmak.

Katılımcının araştırmaya dahil olması için ön koşul becerilere sahip olup
olmadığı kaba değerlendirme formlarından yararlanılarak eğitsel tanılama ve
değerlendirme yapılarak karar verilmiştir.
Ozan on sekiz yaşında bir erkek çocuktur. İki yaşında psikiyatr tarafından OSB
tanısı konulmuştur. Tanının konulduğu tarihten yedi yaşına kadar yoğun olarak Özel
Eğitim desteği almış ve bir süre Özel Özel Eğitim okuluna devam etmiştir. Yedi
yaşından itibaren özel eğitim desteği almayı bırakmış ve kaynaştırma öğrencisi olarak
örgün öğretime devam etmiştir. İlkokul ve orta okulun ilk yıllarında normal gelişim
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gösteren akranları gibi MEB müfredatını takip edebilmiştir. Yedinci sınıf itibariyle
OSB’ye bağlı olarak geliştiği düşünülen tekrarlayıcı ve zorlayıcı davranışları tekrar
ortaya çıkmaya başlamış ve bu davranışlar MEB müfredatını takip etmesini de
zorlaştırmıştır. Ozan dokuzuncu sınıf itibariyle yoğunlaşan zorlayıcı davranışlar ile
haftada otuz saat yoğun özel eğitim veren bir okulda tekrar eğitim almaya başlamış
aynı zamanda hafta da iki gün on saat kaynaştırma öğrencisi olarak özel bir güzel
sanatlar lisesine devam etmeyi sürdürmüştür. Ozan bu dönemde özel eğitim desteğiyle
birlikte güzel sanatlar lisesinde eğitimine devam etmektedir. Ozan alıcı dil ve ifade
edici dil becerilerinde akranlarından anlamlı farklılıklar gösterse de günlük yaşam ve
öz bakım becerilerinde yaşına uygun performans sergilemektedir.

3.2. Ortam
Uygulama Ozan’ın devam etmekte olduğu özel eğitim okulundaki grup
sınıfında yapılmıştır. Uygulama sırasında sınıfta; öğrenci masası, öğrenci sandalyesi,
iPad, bilgisayar, çalışma materyallerinin bulunduğu dolap ve zamanlayıcı
bulunmaktadır.
3.3. Araştırmacı
Uygulamayı sürdüren eğitimci Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü
Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim dalından mezun olmuştur. Yaklaşık olarak
dört yıl boyunca bir özel özel eğitim okulunda eğitimci ve süpervizör görevlerini
üstlenmiş aynı zaman da bir yıl boyunca Biruni Üniversitesi Otizmli Çocuklar Eğitim
Merkezinde çalışmalar yürütmüştür. Şu anda Biruni Üniversitesi Özel Eğitim yüksek
lisans öğrencisi olmakla birlikte Binyamin Birkan Akademi’de eğitim koordinatörlüğü
yapmakta ve çeşitli Özel eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerine danışmanlık
yapmaktadır. Araştırmacı öğretmenlik yaptığı yıllar da OSB’li yetişkin bireylerle
deneyim kazanmıştır. Bu deneyim süresince OSB’li bireylere kendini yönetme
stratejilerini kullanarak davranış problemleriyle başa çıkma ve akademik beceriler
kazanma konusunda uygulamalar geliştirmiştir.
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3.4. Araştırma Modeli
Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylere ileri teknoloji yoluyla sunulan
kendini yönetme becerilerinin coğrafya dersi kazanımlarına etkililiğinin incelendiği
bu araştırmada, tek denekli araştırma modellerinden davranışlar arası yoklama
denemeli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır.
Davranışlar arası yoklama denemeli çoklu yoklama modeli, geliştirilmiş olan
öğretim prosedürünün etkililiğini birden fazla değişken üzerinde değerlendirmeyi
amaçlayan, iç geçerliliği korumak amacıyla sürekli olarak başlama düzeyi verisi
almaya gerek görülmeyen ve geri dönüşü olan ya da olmayan her türlü davranış için
uygun olan tek denekli araştırma modelidir (Alberto ve Troutman, 1995).
Davranışlar arası yoklama denemeli çoklu yoklama modeli bir bağımsız
değişkenin etkililiğini üç farklı davranış üzerinde incelendiği araştırma modelidir.
Davranışlar arası yoklama denemeli çoklu yoklama modelinde aynı ortamda bir
katılımcıya üç farklı davranış kazandırılması hedeflenir. Davranışlar arası yoklama
denemeli çoklu yoklama modelinde gerekli olan önkoşul özelliklerin karşılanabilmesi
için davranışların birbirinden bağımsız olması ve bağımsız değişkenden etkilenme
olasılığı olan davranışlar olması gerekir (Alberto ve Troutman, 1995).
Davranışlar arası yoklama denemeli çoklu yoklama modeli, üç farklı davranışta
başlama düzeyi (başlama düzeyinin ve yoklama) ve uygulama olarak iki evreden
oluşmuş, yoklama denemeli olarak tasarlanmıştır. Yoklama denemeli davranışlar arası
çoklu yoklama modelinde öğretim yapılacak üç farklı davranış belirlendikten sonra
katılımcıda başlama düzeyi verisi toplanmaya başlanır ve bir davranışta ölçüt
karşılandığın da sonraki davranışın uygulama evresine geçilmeden önce yoklama
verisi alınır (Alberto ve Troutman, 1995).
Yoklama düzeyi evresinde araştırmanın bağımlı değişkenine ilişkin
katılımcının var olan performansına ilişkin tahminde bulunur. Hedef davranışlar eş
zamanlı ve aralıklarla katılımcı üzerinde ölçülür. Yoklama düzeyi evresi bağımlı
değişken ölçüm sonuçlarının tutarlılık gösterdiği ana kadar yapılır (Alberto ve
Troutman, 1995).
Araştırmada üç davranıştan herhangi birinde kararlı veri elde edildikten sonra
kararlı veri elde edilen davranışta bağımsız değişken uygulanmaya başlanır. Birinci
davranışta hedef ölçüt karşıladığında diğer iki davranışta yoklama verisi alınır.
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Bağımsız değişkenin uygulandığı birinci davranışta belirlenmiş olan ölçüt
karşılanıncaya kadar veri toplanma sürecine devam edilir. Katılımcı da birinci hedef
davranışta yoklama evresi ile uygulama evresi karşılaştırılarak, bağımsız değişkenin
bağımlı değişken üzerindeki etkisine ilişkin kestirimde bulunulur.
Katılımcının birinci hedef davranışa ilişkin istenilen ölçütü karşılamasıyla,
birinci hedef davranışın devam eden öğretim verisi ile eş zamanlı diğer hedef
davranışların da yoklama verisi alınır. Daha sonra ikinci hedef davranış ile uygulama
evresine geçilir. İkinci hedef davranışın uygulama sürecinde istenilen yönde değişiklik
elde edildiğinde bu veriler ile, başlama düzeyi, yoklama oturumları ve birinci katılımcı
ile yapılan tahminler doğrulanır.
İkinci hedef davranışın öğretim sürecinde önceden belirlenen hedef düzeye
ulaşmasıyla birlikte, birinci ve ikinci hedef davranışın devam eden uygulama verileri
ile üçüncü hedef davranışın yoklama verisi eş zamanlı alınır. Ardından üçüncü hedef
davranış ile uygulama evresine geçilir. Bu evrede birinci ve ikinci hedef davranışa
yönelik öngörülen türde değişiklik sağlandığında bağımlı ve bağımsız değişken
arasında işlevsel bir ilişki sağlandığı ifade edilir.
Araştırmada deneysel kontrol, bağımsız değişkenin uygulandığı davranışta
uygulamadan sonra başlama düzeyine göre performansında artış görülmesi, henüz
uygulamanın başlamadığı davranışların başlama düzeyi performansına yakın
performans sergilemesi; hedef davranışlarda uygulama gerçekleştirildikçe verilerin
performanslarında artış görülmesi ve benzer değişikliğin art zamanlı olarak tüm hedef
davranışlarda görülmesi ile kurulmuştur.
Araştırmanın sonucunu etkileyebileceği düşünülen olası etmenlerin nasıl
kontrol altına alınmaya çalışıldığı aşağıda açıklanmıştır.
Araştırmada ortaya çıkabilecek dış etmenleri kontrol altına alabilmek amacı ile
katılımcının kendini yönetme stratejilerinin ve coğrafya dersi kazanımları ile
ilgili olarak öğretimlerin yapılmaması konusunda ilgili kişiler (anne, baba,
öğretmen vb.) bilgilendirilmiştir.
Araştırmada hedef davranışların başlama ve uygulama evrelerinin her birinde
en az %30 GAG (gözlemciler arası güvenirlik) verisi toplanmıştır.
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Uygulamanın planlanan şekilde yürütülmesi için uygulama güvenirliği veri
formu oluşturulmuştur. Uygulama süresince gerçekleşen oturumların en az
%30’unda uygulama güvenirliği verisi toplanmıştır.
3.5. Bağımlı Değişken
Araştırmanın bağımlı değişkeni Coğrafya dersi kazanımlarıdır. Coğrafya dersi
kazanımları olarak, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz Bölge’leriyle ilgili olarak
“Bölgelerin iklim türlerinin ne olduğu, bitki örtüsünün ne olduğu, tarım ürünleri olarak
neler yetiştirildiği, en kalabalık şehrinin ne olduğu ve bölümlerinin isimlerinin ne
olduğu” sorularına cevap aranmıştır. Araştırmacı bölgelerin öğretimi ile ilgili önceliği
kura çekimi yaparak karar vermiştir. Kura sonucunda Akdeniz, Karadeniz ve Marmara
Bölgesi sıralaması ortaya çıkmıştır.
3.6. Bağımsız Değişken
Araştırmanın bağımsız değişkeni ileri teknoloji yoluyla sunulan kendini
yönetme stratejileridir. Kendini yönetme stratejilerinden kendini izleme, kendini
değerlendirme ve kendini pekiştirme stratejileri kullanılmıştır. Bağımsız değişkenin
oturumlarda uygulama aşamaları aşağıda detaylı şekilde anlatılacaktır.
3.7. Araç – Gereçler
Çalışmada kullanılan araç gereçlerin tanımları ve kullanım amaçları aşağıdaki
paragrafta paylaşılmakla birlikte kullanılan araç gereçlerin görselleri Tablo 1’de
paylaşılmıştır.
iPad: İleri teknoloji aracı olarak kullanılan materyallerden biri olan iPad
araştırmada katılımcının Qrafter ve Counter Up programını kullanabilmesi için
kullanılmıştır. iPad araştırmanın birinci ve ikinci evresinde kullanılmıştır.
Qrafter: iPad için geliştirilen uygulamalardan biri olan Qrafter uygulaması
araştırmada cevap anahtarının gizlendiği bir kare kod oluşturmak için kullanılmıştır.
Qrafter araştırmanın birinci ve ikinci evresinde kullanılmıştır.
Counter Up: iPad için geliştirilen uygulamalardan biri olan Counter Up
uygulaması araştırmada katılımcının doğru cevaplarına karşılık kendine puan vermesi
için kullanılmıştır.Counter Up araştırmanın birinci ve ikinci evresinde kullanılmıştır.
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Telefon (Huawei Mate On Lite): Araştırma boyunca düzenlenen oturumların
video kayıtları için kullanılmıştır. Telefon araştırmanın ikinci evresinde kullanılmıştır.
Harici Bellek: Araştırma boyunca kaydedilen videoların depolanması için
kullanılmıştır. Harici bellek araştırmanın ikinci evresinde kullanılmıştır.
Tablo 1. Araç – Gereç Listesi

iPad
Qrafter programı

Puantör

Telefon
Harici Bellek

3.7.1. İleri Teknoloji Yoluyla Sunulan Kendini Yönetme Stratejileri İçin Materyal
Tasarımı
Araştırmada katılımcının ileri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme
stratejilerini kullanabilmesi için bir çalışma sayfası planlanmıştır. Çalışma sayfasında
bağımlı değişkenlerle ilgili olan okuma metni ve sorular (Bakınız, Tablo 2),
katılımcının cevap anahtarına ulaşabilmesi için sayfanın sağ alt köşesine yerleştirilmiş
bir kare kod, katılımcının performansını kaydetmesi için sağ üst köşesinde bulunan bir
bölüm ve sol alt köşede bulunan katılımcının kendini pekiştirmesi için kullanılan puan
skalası bulunmaktadır. Şekil 1’de çalışma için tasarlanmış olan materyalin bir görseli
paylaşılmakla birlikte Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Bölgeleri için tasarlanmış olan
materyaller Ek 3, Ek 4 ve Ek 5’te paylaşılmıştır.
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Şekil 1. İleri Teknoloji Yoluyla Sunulan Kendini Yönetme Stratejileri İçin
Hazırlanmış Çalışma Sayfası

Tablo 2. Bölgelere Ait Sorular
Marmara Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Marmara Bölgesinin iklim türü nedir?

Karadeniz Bölgesinin iklim türü nedir?

Akdeniz Bölgesinin iklim türü nedir?

Marmara Bölgesinin bitki örtüsü nedir?

Karadeniz Bölgesinin bitki örtüsü nedir?

Akdeniz Bölgesinin bitki örtüsü nedir?

Marmara Bölgesinin bölümleri nelerdir?

Karadeniz

Akdeniz Bölgesinin bölümleri nelerdir?

Bölgesinin

bölümleri

nelerdir?
Marmara Bölgesinde yetiştirilen tarım

Karadeniz Bölgesinde yetiştirilen tarım

Akdeniz Bölgesinde yetiştirilen tarım

ürünleri nelerdir?

ürünleri nelerdir?

ürünleri nelerdir?

Marmara Bölgesinin en kalabalık ili

Karadeniz Bölgesinin en kalabalık ili

Akdeniz Bölgesinin en kalabalık ili hangi

hangi ildir?

hangi ildir?

ildir?
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3.8. Deney Süreci
3.8.1. Başlama Düzeyi Evresi
Araştırmada ileri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin
coğrafya dersi kazanımlarına etkisini ortaya koymak amacıyla kendiliğinde öğrenme
protokolünün ikinci aşamasına geçmeden önce öncelikli olarak Marmara Bölgesi,
Akdeniz Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi ile ilgili hazırlanmış sorularda başlama düzeyi
verileri toplanmıştır. Başlama düzeyi evresinde üç kararlı veri elde edilene kadar her
üç davranışta veri toplama sürecine devam edilmiştir. Başlama düzeyi evresinde
öğrenciye bölgelerle ilgili belirlenmiş olan soruların olduğu çalışmaları yalnızca
verilip soruları cevaplaması istenmiştir. Öğrenci soruları cevapladıktan sonra
öğretmen doğru cevaplanan soruları “+”, yanlış cevaplanan veya boş bırakılan soruları
“-” olarak işaretler. Uygulamacı öğrencinin performansını doğru cevaplanan soru
sayısı / toplam soru sayısı formülünü kullanarak grafiğe aktarmıştır.
3.8.2 Yoklama Oturumları
Araştırma süresince her bölgenin uygulama evresinden önce ve kendiliğinden
öğrenme protokolünün ikinci aşamasının her bir oturumundan önce yoklama
oturumları düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra Akdeniz Bölgesi’nin uygulama evresinde
ölçütü karşılamasından sonra Karadeniz ve Marmara Bölgesi kazanımları için
yoklama oturumları düzenlenerek davranış değişikliğinin olup olmadığı kontrol edilip
deneysel kontrolün sağlanıp sağlanmadığı ortaya konulmuştur. Son olarak Karadeniz
Bölgesi kazanımlarında uygulama evresinin ikinci aşamasında ölçüt karşılandığında
Marmara Bölgesi kazanımları için yoklama oturumu düzenlenip deneysel kontrolün
sağlanıp sağlanmadığı ortaya konulmuştur. Yoklama oturumlarında katılımcıya
yalnızca bölgelerle ilgili belirlenmiş olan soruların olduğu çalışma sayfaları verilip
soruları cevaplaması istenmiştir. Katılımcı soruları cevapladıktan sonra araştırmacı
doğru cevaplanan soruları “+”, yanlış cevaplanan veya boş bırakılan soruları “-” olarak
işaretler. Araştırmacı katılımcının performansını doğru cevaplanan soru sayısı / toplam
soru sayısı formülünü kullanarak grafiğe aktarmıştır.
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3.8.3. Uygulama Evresi
Araştırma da ileri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin
akademik becerilerin edinimine etkisini ortaya koymak amacıyla araştırmacı
tarafından iPad uygulamalarından Qrafter ve Counter Up uygulamalarının birlikte
kullanıldığı bir materyal geliştirilmiştir. Araştırmacı kendi çalışmaları sonucunda
geliştirdiği bu materyalin OSB’li bireylere akademik becerilerin kazandırılmasında
etkililiğini ortaya koymak amacıyla iki aşamalı bir yapıdan oluşan Kendiliğinden
Öğrenme Protokolünü (KÖP) geliştirmiştir. Geliştirilen kendiliğinden öğrenme
protokolünün birinci ve ikinci aşaması aşağıda detaylı şekilde paylaşılmıştır
1. Aşama:
Kendiliğinden öğrenme protokolünün ilk aşamasında katılımcıya ileri teknoloji
yoluyla sunulan kendini yönetme stratejileri beceri basamaklarını bağımsız olarak
yerine getirmeyi öğretmek amaçlanmıştır. İleri teknoloji yoluyla sunulan kendini
yönetme stratejileri; materyalde bulunan metni okuma, metinle ilgili sorulara cevap
verme, iPad’ten Qrafter programını açma, geliştirilmiş olan materyalin sağ alt
köşesinde bulunan barkodu okutma, barkodun okutulmasıyla beraber gelen cevap
anahtarından yararlanarak vermiş olduğu cevapları kontrol etme(bu basamakta
katılımcının doğru cevaplarını artı olarak işaretlemesini, yanlış cevaplarını eksi olarak
işaretleyip hatalı cevabında gerekli olan düzenlemeyi yapmasını içerir), doğru
sayısının soru sayısına oranını geliştirilen materyalin sağ üst köşesinde bulunan alana
kaydetme, iPad’ten Counter Up uygulmasını açma ve geliştirilen materyalin sol alt
köşesinde bulunan puan skalasından yararlanarak doğru sayısına denk gelen puanı
belirleyerek Counter Up uygulamasından kendini puan vererek kendini pekiştirme
beceri basamaklarını içerir. Araştırmacı belirtilen beceri basamaklarını katılımcıya
öğretmek amacıyla geliştirmiş olduğu materyal tasarımında Coğrafya dersine ait
bölgeler konusundan İç Anadolu Bölgesi ile ilgili okuma metni ve kazanımlarından
yararlanmıştır. Katılımcıya geliştirilen materyal aracılığıyla ileri teknoloji yoluyla
sunulan kendini yönetme stratejilerini kullanmayı öğretmek amacıyla aşağıda
belirtilen süreç takip edilmiştir.
Araştırmacı geliştirilen eğitim materyalini katılımcıya uzatarak metni okuyup
ardından soruları cevaplamasını ister. Katılımcı metni okuyup soruları cevapladıktan
sonra araştırmacı elle yönlendirme kullanarak katılımcının iPad’ten Qrafter
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programını açmasını, materyalin sağ alt köşesinde bulunan barkodu okutmasını, açılan
cevap anahtarından vermiş olduğu cevapları kontrol etmesini(doğru cevaplarını artı
olarak kaydetmesi, yanlış cevaplarını eksi olarak kaydedip cevap anahtarından
yararlanarak hatasını düzeltmesi), doğru sayısının soru sayısına oranını materyalin sağ
üst köşesine kaydetmesini, iPad’ten Counter Up uygulamasını açmasını ve materyalin
sol alt köşesinden doğru sayısına oranını belirleyip Counter Up uygulamasından
kendine puan vererek kendini pekiştirmesini sağlar. Elle yönlendirme ile hatasız olarak
tamamlanan öğretim oturumundan sonra düzenlenen öğretim oturumunda sonra elle
yönlendirme ile sunulan ipuçları aşamalı yardım, uzamsal geri çekme, gölge olma ve
yakınlığını azaltma kullanılarak geri çekilir. Yoğun olarak sunulan ipucu türünde daha
az oranda sunulan bir ipucuna geçiş yapabilmek için araştırmacı her bir basamakta
katılımcının tüm beceri basamaklarını hatasız olarak tamamlamasını hedeflemiştir.
Araştırmacı öğretim süreci boyunca doğru olarak tamamlanan her bir beceri basamağı
için katılımcıyı dönüştürülebilir sembol sisteminden yararlanarak pekiştirmiştir.
Yakınlığı azaltma basamağında katılımcının tüm beceri basamaklarını hatasız olarak
bağımsız bir şekilde tamamlamasıyla kendiliğinden öğrenme protokolünün birinci
basamağının öğrenme süreci tamamlanmıştır. Araştırmacı kendiliğinden öğrenme
protokolünün ikinci basamağına geçmeden katılımcının ileri teknoloji yoluyla sunulan
kendini yönetme stratejilerini hiçbir ipucu ve pekiştireç sunulmadan bağımsız olarak
doğru şekilde tamamladığından emin olmak amacıyla son bir oturum düzenlemiştir.
Katılımcının ileri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme strateji beceri
basamaklarını herhangi bir ipucu ve pekiştireç almadan doğru şekilde tamamlamasıyla
kendiliğinden öğrenme protokolünün birinci aşamasını sonlandırılıp ikinci aşamasına
geçiş yapılmıştır.
2. Aşama
Başlama düzeyi evresi, yoklama oturumu ve kendiliğinden öğrenme
protokolünün birinci aşaması tamamlandıktan sonra kendiliğinden öğrenme
protokolünün akademik becerilerinin ediniminde etkisini ortaya koymak için ikinci
aşamaya geçilir. İkinci aşama yapılan araştırmanın verilerinin toplandığı ve geliştirilen
protokolün akademik becerilerin ediniminde etkisinin ortaya konulduğu aşamadır. Bu
aşamada katılımcının birinci aşamada öğrenmiş olduğu ileri teknoloji yoluyla sunulan
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kendini yönetme stratejilerini kullanarak Coğrafya dersine ait bölgeler konusunun
altından bulunan Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerine ait kazanımları ne
düzeyde edindiğine dair veriler kaydedilmiş ve grafikleştirilmiştir. Uygulama
evresinin ikinci aşamasında hangi bölge ile ilgili çalışılmaya başlanacağı önceden
çekilmiş olan kuradaki sıralama dikkate alınarak planlanmıştır. Araştırmacı
katılımcıya kendini yönetme stratejilerini kullanması için hazırlamış olduğu materyali
uzatarak çalışılmakta olan bölge ile ilgili metni okumasını ve ardından soruları
cevaplamasını istemiş ve katılımcıdan uzaklaşmıştır. Katılımcı çalışma sayfasında
bulunan metni okuyup soruları cevapladıktan sonra iPad’i alarak Qrafter programını
açıp çalışma sayfasının sağ alt köşesinde bulunan barkodu okutmuştur. Barkodu
okutmasıyla birlikte katılımcının önüne cevap anahtarı gelmiş katılımcı verdiği
cevapları cevap anahtarıyla karşılaştırarak doğru cevaplarını “+” yanlış cevaplarını “” olarak işaretleyerek yanlış cevaplarını düzeltmiştir. Daha sonra doğru sayısının soru
sayısına oranını materyalin sağ üstünde bulunan alana kaydetmiştir. Son olarak
çalışma sayfasının sol altında bulunan pekiştirme skalasından yararlanarak doğru
sayısına denk gelen puanı belirlemiş ve iPad’te bulunan Counter Up uygulamasını açar
kendine puan vererek kendini pekiştirmiştir. Araştırmacı tamamlanan her bir
kendiliğinden öğrenme protokolünün ikinci aşamasında katılımcının vermiş olduğu
doğru cevapları kaydetmiş ve Şekil 2’de katılımcının performansını grafikleştirmiştir.

3.8.4. Genelleme Evresi
Araştırma boyunca katılımcının yazılı olarak cevaplamayı öğenmiş olduğu
soruları sözel olarak da sorulduğunda cevaplayıp cevaplamadığını ölçmek amacıyla
genellemeyi değerlendirme yoklama oturumları düzenlenmiştir. Genellemeyi
değerlendirme yoklama oturumları başlama düzeyi evresinde ve uygulama evresinden
sonra düzenlenmiştir. Genellemeyi değerlendirme yoklama oturumlarında uygulama
ve başlama düzeyi evrelerinde yazılı olarak sorulan sorular sözel olarak sorulmuştur.
Uygulamacı katılımcının beş saniye içinde bağımsız olarak doğru şekilde cevapladığı
soruları veri formuna “+” beş saniye içinde tepkisiz kaldığı veya hatalı tepki verdiği
soruları ise veri formuna “-” olarak kaydeder. Uygulamacı katılımcının genellemeyi
değerlendirme yoklama oturumlarındaki performansını doğru cevaplanan soru
sayısı/toplam soru sayısı formülünü kullanarak grafiğe aktarır.
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3.8.5. İzleme Evresi
Katılımcı belirlenen davranışlarda hedef ölçütü karşıladıktan sonraki ikinci,
dördüncü ve altıncı haftalarda izleme oturumları düzenlenmiştir. İzleme evresindeki
veriler başlama düzeyi evresinde açıklandığı şekilde toplanmıştır.

3.9. Veri Toplama Süreci
Araştırma da etkililik ve güvenilirlik verileri olmak üzere iki farklı veri
toplanmıştır.
3.9.1. Etkililik Verililerinin Toplanması
Uygulamacı ileri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin
Coğrafya dersi kazanımlarına etkisini görmek amacıyla iki farklı şekilde etkililik verisi
toplanmıştır.
Uygulama evresinde öğretim oturumlarından önce katılımcıya yalnızca
soruların olduğu çalışma sayfasını verilerek soruları cevaplaması istenmiştir.
Uygulamacı katılımcının soruları cevaplamasını beklemiş ve katılımcı soruları
cevapladıktan sonra uygulamacı çalışma sayfasını alarak katılımcının doğru
cevapladığı soruları veri formuna “+” yanlış cevapladığı veya cevapsız bıraktığı
soruları ise veri formuna “-” olarak kaydetmiştir. Elde edilen veriler doğru tepki sayısı
olarak grafiğe aktarılmıştır. Öğretim oturumlarının sonrasında yapılan yoklama
oturumlarında öğrencinin hatalı tepkilerini engellemek için ipucu kullanılmaz ve
doğru tepkilerine herhangi bir ödül sunulmamıştır.
Diğer bir etkililik verisi ise katılımcının okuma metnini okuyarak metni okuyup
soruları cevapladığı ve kendini yönetme stratejilerinden kendini izleme, kendini
değerlendirme ve kendini pekiştirme stratejilerini kullandığı öğretim oturumlarında
toplanmıştır. Uygulamacı katılımcının soruları cevaplamasını beklemiş ve katılımcı
soruları cevapladıktan sonra uygulamacı çalışma sayfasını alarak katılımcının doğru
cevapladığı soruları veri formuna “+” yanlış cevapladığı veya cevapsız bıraktığı
soruları ise veri formuna “-” olarak kaydetmiştir. Elde edilen veriler doğru tepki sayısı
olarak grafiğe aktarılmıştır.
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3.9.2. Genelleme Verilerinin Toplanması
Öğretim oturumları sonrasında yapılan yoklama oturumların da katılımcı
ölçütü karşıladığında ve başlama düzeyi evresinde genelleme verileri toplanmıştır.
Genelleme verileri toplanırken olay kaydı kullanılmıştır. Genelleme verileri
toplanırken hatalı tepkilere geri bildirimde bulunulmaz ve doğru tepkilere ödül
sunulmamıştır.
3.9.3. Güvenilirlik Verilerinin Toplanılması
Araştırma da geliştirilmiş olan uygulamanın anlatıldığı şekilde uygulandığını,
toplanan verilerin güvenilir olduğunu ortaya koymak için araştırmada gözlemciler
arası güvenilirlik verisi ve uygulama güvenilirliği verisi olmak üzere iki farklı
güvenilirlik verisi toplanmıştır.
3.9.3.1. Gözlemciler Arası Güvenilirlik Verilerinin Toplanması
Araştırma boyunca tüm evrelerin videolarının %50 sinde gözlemciler arası
güvenilirlik verileri toplanmıştır. Gözlemciler arası güvenirlik verileri toplanırken iki
farklı uygulamacı bağımsız olarak katılımcının performansını kaydeder. Gözlemciler
arası güvenilirlik verileri hesaplanırken (Görüş birliği/Görüş birliği+ görüş ayrılığı)
x100) formülü kullanılır.
3.9.3.2 Uygulama Güvenilirliği Verilerinin Toplanması
Araştırmanın başlama düzeyi, yoklama oturumları ve uygulama ve izleme
evresi videolarının %50’sinde uygulama güvenilirliği verisi toplanmıştır. İleri
teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin açıklandığı şekilde
uygulandığını doğrulamak amacıyla uygulama güvenilirlik verileri toplanmıştır.
Uygulama güvenilirliği incelenirken aşağıdaki basamaklar dikkate alınmıştır (Bakınız,
Tablo 3).
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Tablo 3. Uygulama Güvenilirliği Hesaplanırken Dikkate Alınan Basamaklar
1. materyallerinin hazırlanması
Öğretim
2.
Çalışmaya
başlanmadan yönerge verilmesi
3.
Öğrencinin
metni okuması.
4.
Öğrencinin
soruları cevaplaması
5. programını iPadten açması
Qrafter
6. okutması
Barkodu
7. anahtarından yararlanarak soruları kontrol etmesi
Cevap
8.
Doğrularını
“+” yanlışlarını “-” olarak işaretleyerek kendini izlemesi
9.
Yanlışları
var ise düzeltmesi
10.sayısını kaydederek kendini değerlendirmesi
Doğru
11.
Motivasyon
sisteminden yararlanarak doğru sayısının karşı geldiği

miktarı belirlemesi
12. programını iPadten açması
Puantör
13. pekiştirmesi
Kendini

Uygulama güvenilirliği verileri hesaplanırken (Doğru Tepki sayısı/Doğru
Tepki Sayısı + Yanlış Tepki Sayısı) x 100 formülünden yararlanılır. Uygulama
Güvenilirliği Veri Kayıt Formu ( Ek 2) gözlemciler tarafından doldurulmuştur.

3.10. Verilerin Analizi

3.10.1 Etkililik Verilerinin Analizi
Araştırma verileri grafiksel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Katılımcıların
başlama evresi, uygulama evresi, genelleme evresi ve izleme evresi performansları
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hesaplanırken doğru tepki sayısı / doğru tepki sayısı + yanlış tepki sayısı olarak
hesaplanır ve grafiğe doğru tepki sayısı olarak aktarılır. Grafiklerdeki yatay eksen
oturum sayısı, dikey eksen ise katılımcının performansını ifade etmektedir. Bağımsız
değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirlemek ve analiz etmek amacıyla
grafik çizgilerinin eğilimine dikkat edilmektedir.

3.10.2. Güvenilirlik Verilerinin Analizi
3.10.2.1. Gözlemciler Arası Güvenilirlik Verilerinin Analizi
Araştırma sırasında çekilmiş olan videoların iki farklı uygulamacı tarafından
aynı anda izlenerek birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmesiyle yapılır.
Uygulamacılardan her ikisi de bir sorunun cevabı için doğru veya yanlışı işaretlemiş
ise bu görüş birliği olur fakat bir uygulamacı cevap için doğru diğer uygulamacı yanlış
olarak işaretlemiş ise buna görüş ayrılığı denir. Hesaplama yapılırken (görüş birliği /
görüş birliği + görüş ayrılığı) x 100 formülünden yararlanarak hesaplanır. Gözlemciler
arası güvenilirlik bulguları Tablo 4’te paylaşılmıştır.
Tablo 4. Gözlemciler Arası Güvenirlik Bulguları
Davranışlar

Oturumlar
Akdeniz
Bölgesi

Karadeniz
Bölgesi

Marmara
Bölgesi

Başlama D.

%100

%100

%100

Yoklama

%100

%100

%100

Uygulama

%100

%100

%100

Genelleme

%100

%100

%100

İzleme

%100

%100

%100
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İleri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin Coğrafya dersi
kazanımlarının edinimine ait tüm evrelerde gözlemciler arası güvenirlik davranışların
her birinde %100 doğruluk düzeyinde güvenilirlik katsayısı elde edilmiştir. Alan
yazında %80 ve üzeri elde edilen güvenirlik katsayısının kabul edilir olduğunu
düşünüldüğünde %100’ün çok iyi bir düzey olduğu görülmektedir.
3.10.2.2. Uygulama Güvenilirliği Verilerinin Analizi
Araştırma da uygulama güvenirliği verileri hesaplanırken uygulama güvenirliği veri
formu uygulama anında ikinci bir gözlemci tarafından doldurulmuştur. Uygulama
güvenilirliği hesaplanırken (yerine getirilen basamak sayısı / toplam basamak sayısı)
x 100 formülünden yararlanılır. Uygulama güvenilirlik verileri Tablo 5’te
paylaşılmıştır.
Tablo 5. Uygulama Güvenilirliği Verileri
Uygulama Basamakları

Akdeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Marmara Bölgesi

Öğretim materyalleri hazırlanır.

% 100

% 100

% 100

Çalışmaya başlanmadan yönerge verilir.

% 100

% 100

% 100

Öğrenci metni okur.

% 100

% 100

% 100

Öğrenci soruları cevaplar.

% 100

% 100

% 100

Qrafter programını iPadten açar.

% 100

% 100

% 100

Barkodu okutur.

% 100

% 100

% 100

Cevap anahtarından yararlanarak soruları

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

Yanlışları var ise düzeltir.

% 100

% 100

% 100

Doğru sayısını kaydederek kendini

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

Counter Up programını iPadten açar.

% 100

% 100

% 100

Kendini pekiştirir.

% 100

% 100

% 100

kontrol eder.
Doğrularını “+” yanlışlarını “-” olarak
işaretleyerek kendi davranışını izler.

değerlendirir.
Motivasyon sisteminden yararlanarak doğru
sayısının karşı geldiği miktarı belirler.
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4. BULGULAR
Bu bölümde ileri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin
coğrafya dersi kazanımlarının edinimine etkisindeki başlama düzeyi, uygulama,
genelleme ve izleme evresi bulgularına ve bulgulara ait yorumlara yer grafik
başlıklarında verilmiştir.
B.D

Uygulama

İzleme
Öğretim
Yoklama
Genelleme

Coğrafya Dersi Kazanım Sayıları

İzleme

Uygulama

B.D

B.D

İzleme

Uygulama

İzleme

Şekil 2. Katılımcının coğrafya dersi Marmara, Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerine ilişkin kazanım
düzeyleri
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4.1 İleri Teknoloji Yoluyla Sunulan Kendini Yönetme Stratejilerinin Coğrafya
Dersi Kazanımlarına Etkisi Başlama ve Yoklama Evresine İlişkin Bulgular
İleri teknoloji ile kendini yönetme stratejileri sunulmadan önce Ozan’ın
başlama düzeyi ve yoklama oturumlarında coğrafya kazanımlarını ne düzeyde
gerçekleştirdiğine ilişkin veriler Şekil 2’de gösterilmiştir.
Şekil 2’de grafikte görüldüğü gibi uygulama evresine geçmeden Ozan’ın
performans düzeyini belirlemek amacıyla başlama düzeyi verileri toplanmıştır.
Başlama düzeyi verilerinin ard arda toplandığı 1, 2 ve 3. Oturumlar incelendiğinde
Ozan Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Bölgeleri ile ilgili kendine yöneltilen sorulara
her üç oturumun hiçbirinde doğru cevap vermemiştir. Oturumlarda üst üste kararlı veri
alınmasıyla birlikte başlama düzeyi evresine son verilmiş ve Akdeniz Bölgesi ile ilgili
yöneltilen sorulara cevap verme hedef davranışının öğretim uygulamasına geçilmiştir.
Ancak uygulama evresine geçilmeden önce her üç hedef davranış için yoklama
oturumu düzenlenmiştir.
Şekil 2’deki grafikte görüldüğü gibi Ozan’ın birinci hedef davranış olan
Akdeniz Bölgesi ile ilgili olarak uygulama evresinde belirlenen hedef ölçütü
karşılamasıyla birlikte ikinci ve üçüncü hedef davranışlar olan Karadeniz ve Marmara
Bölgeleriyle ilgili performans düzeyini belirlemek amacıyla 9. Oturumda yoklama
oturumu verileri toplanmıştır. Bu yoklama oturumlarında Ozan’ın henüz öğretim
gerçekleştirilmeyen diğer iki bölge ile ilgili performans düzeyi 0/5 düzeyinde
olmuştur. Ozan’ın ikinci hedef davranış olan Karadeniz Bölgesi ile ilgili olan soruları
cevaplama performansının hedef ölçütü karşılamış olduğu 14. Öğretim oturumunda
üçüncü hedef davranış olan Marmara Bölgesi ile ilgili sorular kullanılarak tekrar bir
yoklama oturumu düzenlenmiştir. Bu yoklama oturumunda Ozan’ın performans
düzeyi verisi 0/5 düzeyinde gerçekleşmiştir. Marmara Bölgesi ile ilgili olarak alınan
ikinci yoklama oturumu verisinin başlama düzeyi verisi ve birinci yoklama
oturumuyla aynı düzeyde kalmıştır.
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4.2 İleri Teknoloji Yoluyla Sunulan Kendini Yönetme Stratejilerinin Coğrafya
Dersi Kazanımlarına Etkisi Uygulama Evresine İlişkin Bulgular
Şekil 2’de grafikte görüldüğü gibi baş Akdeniz, Karadeniz ve Marmara
Bölgeleriyle ilgili olarak başlama düzeyi evresinde üç kararlı veri alınıp genelleme
oturumu düzenlendikten sonra 5. Oturum ile Akdeniz Bölgesi için uygulama evresine
geçilmiş ve hedef ölçütün karşılandığı 9. 0turuma kadar uygulama evresi devam
etmiştir. Akdeniz Bölgesi’nde uygulama evresi devam ederken Karadeniz ve Marmara
Bölgeleriyle ilgili olarak Ozan’a herhangi bir öğretim yapılmamıştır. Ozan birinci
hedef davranış olarak ele alınan Akdeniz Bölgesi ile ilgili uygulama evresinin 5 ve 6.
Uygulama evresi oturumlarında 2/5 düzeyinde performans sergilemiştir. 7, 8 ve 9.
Uygulama evresi oturumlarında sırasıyla 3/5, 4/5 ve 5/5 düzeyinde performans
sergilemiştir. 9. Oturumda hedef ölçütün karşılanmasıyla birlikte Akdeniz Bölgesi ile
ilgili olarak uygulama evresi oturumları sonlandırılmış ve diğer iki hedef davranış için
yoklama verisi alınmıştır.
Grafikte görüldüğü gibi Akdeniz Bölgesi ile ilgili belirlenmiş olan ölçütün 9.
Oturumda karşılanması, diğer iki hedef davranış olan Marmara ve Karadeniz Bölgeleri
ile ilgili alınan yoklama oturumlarında ise Ozan’ın bir ilerleme göstermemesi ve
başlama düzeyi verileriyle aynı düzeyde kalmasından dolayı deneysel kontrolün
sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Daha açık bir şekilde ifade edecek olursak Akdeniz
Bölgesindeki performans düzeyi artışının uygulamadan kaynaklandığı sonucuna
varılabilir. İkinci hedef davranış olan Karadeniz Bölgesi için uygulama evresine
geçilirken Marmara Bölgesi ile ilgili olarak Ozan’a ek bir öğretim yapılmamıştır.
Karadeniz Bölgesi ile ilgili uygulama evresinde Ozan 10, 11, 12, 13 ve 14.
Oturumlarda sırasıyla 1/5, 2/5, 4/5, 4,5 ve 5/5 düzeyinde performans sergilemiştir. 14.
Oturumda hedef ölçütün karşılanmasıyla birlikte Karadeniz Bölgesi ile ilgili olarak
uygulama evresi sonlandırılmış ve üçüncü hedef davranış olan Marmara Bölgesi için
yoklama verisi alınmıştır.
Grafikte görüldüğü gibi Karadeniz Bölgesi ile ilgili belirlenmiş olan ölçütün
14. Oturumda karşılanması, üçüncü hedef davranış olan Karadeniz Bölgesi ile ilgili
alınan yoklama oturumlarında ise Ozan’ın bir ilerleme göstermemesi ve başlama
düzeyi verileriyle aynı düzeyde kalmasından dolayı deneysel kontrolün sağlandığı
sonucuna ulaşılmıştır. Daha açık bir şekilde ifade edecek olursak Marmara
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Bölgesindeki performans düzeyi artışının uygulamadan kaynaklandığı sonucuna
varılabilir. Karadeniz Bölgesi ile ilgili uygulama evresinde Ozan 15, 16, 17 ve 18.
Oturumlarda sırasıyla 2/5, 4/5, 4,5 ve 5/5 düzeyinde performans sergilemiştir. 18.
Oturumda hedef ölçütün karşılanmasıyla birlikte Karadeniz Bölgesi ile ilgili olarak
uygulama ve genelleme ve izleme oturumlarına ilişkin veri toplanmıştır.
4.3 İleri Teknoloji Yoluyla Sunulan Kendini Yönetme Stratejileri Yoluyla Edinilmiş
Coğrafya Dersi Kazanımlarının Farklı Koşullara Genellenebilirliğine İlişkin Bulgular

Ozan’ın İleri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin
Coğrafya dersi kazanımlarının edinme becerisine ait genelleme verileri şekil 2’deki
gibidir. Coğrafya dersi kazanımlarının genelleme verileri başlama düzeyi evresinden
sonra uygulama evresine geçilmeden ve uygulama evresinin sonunda olmak üzere iki
defa alınmıştır. Grafik incelendiğinde 4. Oturumda Akdeniz Bölgesi ile ilgili olarak
başlama düzeyi düzeyinde genelleme verisi alınmış ve performans düzeyi 0/5
düzeyinde olmuştur. Akdeniz Bölgesi ile ilgili olarak uygulama evresinin
sonlandırılmasıyla birlikte 10. Oturumda genelleme verisi alınmış ve performans
düzeyi 5/5 düzeyinde olmuştur. Veriler incelendiğinde Ozan’ın kendini yönetme
stratejilerini kullanarak Akdeniz Bölgesi ile ilgili yazılı olarak cevapladığı soruları
sorular sözel olarak sorulduğunda sözlü olarak da cevaplayabildiği sonucuna
ulaşılmıştır. Bu durum yazılı olarak cevaplamayı edinmiş olduğu beceriyi sözlü olarak
da cevaplamaya genelleyebildiği sonucuna ulaştırır.
Ozan’ın İleri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin
Coğrafya dersi kazanımlarının edinme becerisine ait genelleme verileri şekil 2’deki
görüldüğü gibidir. Coğrafya dersi kazanımlarının genelleme verileri başlama düzeyi
evresinden sonra uygulama evresine geçilmeden ve uygulama evresinin sonunda
olmak üzere iki defa alınmıştır. Grafik incelendiğinde 4. Oturumda Karadeniz Bölgesi
ile ilgili olarak başlama düzeyi düzeyinde genelleme verisi alınmış ve performans
düzeyi 0/5 düzeyinde olmuştur. Karadeniz Bölgesi ile ilgili olarak uygulama evresinin
sonlandırılmasıyla birlikte 15. Oturumda genelleme verisi alınmış ve performans
düzeyi 5/5 düzeyinde olmuştur. Veriler incelendiğinde Ozan’ın kendini yönetme
stratejilerini kullanarak Karadeniz Bölgesi ile ilgili yazılı olarak cevapladığı soruları
sorular sözel olarak sorulduğunda sözlü olarak da cevaplayabildiği sonucuna
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ulaşılmıştır. Bu durum yazılı olarak cevaplamayı edinmiş olduğu beceriyi sözlü olarak
da cevaplamaya genelleyebildiği sonucuna ulaştırır.
Ozan’ın İleri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin
Coğrafya dersi kazanımlarının edinme becerisine ait genelleme verileri şekil 2’deki
gibidir. Coğrafya dersi kazanımlarının genelleme verileri başlama düzeyi evresinden
sonra uygulama evresine geçilmeden ve uygulama evresinin sonunda olmak üzere iki
defa alınmıştır. Grafik incelendiğinde 4. Oturumda Marmara Bölgesi ile ilgili olarak
başlama düzeyi düzeyinde genelleme verisi alınmış ve performans düzeyi 0/5
düzeyinde olmuştur. Karadeniz Bölgesi ile ilgili olarak uygulama evresinin
sonlandırılmasıyla birlikte 19. Oturumda genelleme verisi alınmış ve performans
düzeyi 5/5 düzeyinde olmuştur. Veriler incelendiğinde Ozan’ın kendini yönetme
stratejilerini kullanarak Marmara Bölgesi ile ilgili yazılı olarak cevapladığı soruları
sorular sözel olarak sorulduğunda sözlü olarak da cevaplayabildiği sonucuna
ulaşılmıştır. Bu durum yazılı olarak cevaplamayı edinmiş olduğu beceriyi sözlü olarak
da cevaplamaya genelleyebildiği sonucuna ulaştırır.
4.4 İleri Teknoloji Yoluyla Sunulan Kendini Yönetme Stratejileri Yoluyla
Edinilmiş Coğrafya Dersi Kazanımlarının Kalıcılığa İlişkin Bulguları
Ozan’ın İleri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin
Coğrafya dersi kazanımlarının edinme becerisine ait izleme verileri şekil 2’deki
görüldüğü gibidir. Coğrafya dersi kazanımlarının izleme verileri uygulama evresi
sonrası 2, 4 ve 6. Haftalarında izleme verileri alınmıştır. Grafik Akdeniz Bölgesi ile
ilgili olarak uygulama evresi sonlandığın da üç defa izleme verisi alınmış ve üç izleme
oturumunda da performans düzeyi 5/5 düzeyinde gerçekleşmiştir. Veriler
incelendiğinde Ozan’ın kendini yönetme stratejilerini kullanarak Akdeniz Bölgesi ile
ilgili yazılı olarak cevapladığı soruları uygulama bittikten sonra uygulamayı takip eden
2, 4 ve 6. Haftalarda hala cevaplayabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum yazılı
olarak cevaplamayı edinmiş olduğu becerinin kalıcı hale geldiği sonucuna
ulaştırmıştır.
Ozan’ın İleri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin
Coğrafya dersi kazanımlarının edinme becerisine ait izleme verileri şekil 2’deki
görüldüğü gibidir. Coğrafya dersi kazanımlarının izleme verileri uygulama evresi
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sonrası 2, 4 ve 6. Haftalarında izleme verileri alınmıştır. Grafik Karadeniz Bölgesi ile
ilgili olarak uygulama evresi sonlandığın da üç defa izleme verisi alınmış ve üç izleme
oturumunda da performans düzeyi 5/5 düzeyinde gerçekleşmiştir. Veriler
incelendiğinde Ozan’ın kendini yönetme stratejilerini kullanarak Karadeniz Bölgesi
ile ilgili yazılı olarak cevapladığı soruları uygulama bittikten sonra uygulamayı takip
eden 2, 4 ve 6. Haftalarda hala cevaplayabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum yazılı
olarak cevaplamayı edinmiş olduğu becerinin kalıcı hale geldiği sonucuna
ulaştırmıştır.
Ozan’ın İleri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin
Coğrafya dersi kazanımlarının edinme becerisine ait izleme verileri şekil 2’deki
görüldüğü gibidir. Coğrafya dersi kazanımlarının izleme verileri uygulama evresi
sonrası 2, 4 ve 6. Haftalarında izleme verileri alınmıştır. Grafik Marmara Bölgesi ile
ilgili olarak uygulama evresi sonlandığın da üç defa izleme verisi alınmış ve üç izleme
oturumunda da performans düzeyi 5/5 düzeyinde gerçekleşmiştir. Veriler
incelendiğinde Ozan’ın kendini yönetme stratejilerini kullanarak Marmara Bölgesi ile
ilgili yazılı olarak cevapladığı soruları uygulama bittikten sonra uygulamayı takip eden
2, 4 ve 6. Haftalarda hala cevaplayabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum yazılı
olarak cevaplamayı edinmiş olduğu becerinin kalıcı hale geldiği sonucuna
ulaştırmıştır.
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5. SONUÇ TATIŞMA VE ÖNERİLER
Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylere ileri teknoloji yoluyla sunulan
kendini yönetme stratejilerinin coğrafya dersi kazanımlarına etkinin araştırıldığı
çalışmanın bu bölümde araştırma sonuçlarına, tartışma bölümüne ve ileri araştırma
ve uygulamalara yer verilmiştir.

5.1. Sonuç
Bu araştırma OSB’li bireylere ileri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme
stratejilerinin coğrafya dersi kazanımlarında etkili olup olmadığı, ileri teknoloji
yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerini coğrafya dersi kazanımlarının
ediniminde etkili ise OSB’li bireylerin bu becerileri genelleyip genelleyemedikleri ve
edinmiş

oldukları

becerilerin

kalıcı

hale

gelip

gelmediğinin

belirlenmesi

araştırılmıştır. Ayrıca araştırma sırasında uygulama oturumlarının açıklandığı şekilde
uygulanıp uygulanmadığını belirlemek amacıyla uygulama güvenilirliği ve araştırma
boyunca tutulan verilerin güvenilirliğini ortaya koymak içinde gözlemciler arası
güvenilirlik verileri analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda OSB’li bireylere ileri
teknoloji

yoluyla

kazanımlarında

sunulan

etkili

kendini

olduğu,

yönetme

katılımcıların

stratejilerinin
öğrenmiş

coğrafya

oldukları

dersi

becerileri

genelleyebildikleri ve bu becerileri kalıcı hale getirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmanın uygulama güvenilirliği ve gözlemciler arası güvenilirlik verileri
incelendiğinde araştırmanın verilerinin ve yapılmış olan uygulamaların geçerli olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcı ve diğer bir uzman tarafından tutulan gözlemciler
arası güvenilirlik verilerin toplandığı tüm oturumlarda % 100 oranında uzlaşma
gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra uygulama güvenilirliği için belirlenmiş olan her bir
beceri basamağı için ayrı ayrı tutulan uygulama güvenilirlik verileri ise araştırmanın
tüm evrelerinde % 100 oranında gerçekleşmiştir.
Araştırma sonunda oturumlara ait videoları izlerken ve araştırma sonucuna ait
verileri değerlendirirken başlangıçta hedeflemediğim fakat önemli olduğunu
düşündüğüm bazı sonuçlara ulaştık. Uygulama oturumları gözlemlendiğinde her bir
hedef becerinin öğretimi yaklaşık olarak beş oturum sürmüştür. Katılımcının benzer
diğer davranışları öğrenme süresi ile bu süreç kıyaslandığında kendini yönetme
stratejilerinin kullanılmış olduğu bu araştırmada belirlenmiş olan hedefler daha hızlı
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edinilmiştir. Ayrıca araştırma sonunda hedeflenmemiş olmasına rağmen ortaya çıkan
diğer ilgi çekici sonuçlardan biri de araştırmanın uygulama oturumlarında katılımcının
var olan problem davranışlarından hiçbirini sergilememiş olmasıdır. Bu durum bireyin
kendi öğrenme süreçlerinde etkili olmasının, davranışlarının ve davranış sonuçlarının
neler olacağını planlayabilmesinin hedef davranışların edinimini hızlandırdığı ve
uygulama oturumlarında kaygı seviyesini azaltarak davranış problemlerinin de
azalmasına neden olduğu şeklinde açıklanabilir.
5.2. Tartışma
Araştırma sonuçlarına göre OSB’li bireylere ileri teknoloji yoluyla sunulan
kendini yönetme stratejilerinin coğrafya dersi kazanımlarında etkili olduğu sonucu
Soares ve diğerlerinin (2010) yılında MotivAider kullanılarak uygulanan kendini
yönetmenin matematik ödevlerini tamamlamada etkili olduğu, Asaro – Saddler,
Saddler (2010) yılında

elektronik bir cihaz kullanarak uyguladıkları kendini

yönetmenin hikaye yazma yeteneklerini geliştirmede etkili olduğu, Beckman ve
diğerlerinin (2019) yılında yapmış oldukları çalışmada I-Connect aracılığıyla sunulan
kendini yönetmenin matematik problemlerini ve yazılı anlatım becerilerini arttırmada
etkili olduğu, Delano’nun (2007) yılında yapmış olduğu çalışmada kendini yönetme
stratejilerinin yazı yazma becerisini nitelik ne nicelik olarak geliştirdiği sonuçlarıyla
tutarlılık göstermiştir. Xin ve diğerleri (2017) yılında yapmış oldukları çalışmada iPad
aracılığıyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin dil sanatı dersindeki akademik
performansta ilerlemeler yarattığı fakat hedef ölçütü karşılamadığı sonucuyla farklılık
göstermiştir.
OSB’li bireyler genellikle bireylere veya bir materyale ilgi göstermezler. Bu
araştırmaya katılın katılımcı materyallere ilgi gösterirken kişilere ilgi göstermede
sorunlar yaşamaktadır. Bundan kaynaklı olarak uygulamacı bir materyal kullanarak
cevaplamayı öğretmiş olduğu bir beceriyi katılımcıdan sözlü olarak sunulduğunda da
cevaplamasını isteyerek genellemesini planlamıştır. Araştırma sonucunda OSB’li
birey ileri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerini kullanılarak
coğrafya dersinde yazılı olarak cevaplamayı öğrenmiş oldukları becerileri,
genelleyerek sözel olarak sorulduğunda da doğru şekilde cevaplayabilmiştir.
Akademik becerilerin ediniminde kendini yönetme stratejilerin etkililiğiyle ilgili alan
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yazı tarandığında Kolbenschlag, Wunderlich (2019)’da yapmış oldukları çalışmada
katılımcıların öğrenmiş oldukları becerileri farklı ortamlara genelleyemedikleri
sonucuna ulaşmışlardır. Kendini yönetme stratejilerinin akademik becerilerin
ediniminde kullanıldığı diğer çalışmalarda ise genelleme alınmadığı gözlemlenmiştir.
Holifield ve diğerlerinin (2010)’da, Asaro-Saddler ve Saddler’in (2010)’da, Xin ve
diğerlerinin (2017)’de, Delano (2007) yılında yapmış oldukları çalışmalarda
genellemenin bir sınırlılık olduğunu belirtip gelecekteki araştırmalarda üzerinde
durulması gerektiğini belirtmişlerdir.
Araştırma sonucunda OSB’li birey ileri teknoloji yoluyla sunulan kendini
yönetme stratejileri aracılığıyla öğrenmiş olduğu coğrafya dersi kazanımlarını kalıcı
hale getirmiştir. Uygulama oturumları sonlandırıldıktan ikinci, dördüncü ve altıncı
haftalar katılımcı ediniş olduğu beceriyi %100 oranında sürdürmeye devam etmiştir.
Alan yazı tarandığında Asaro Saddler, Saddler (2016) yılında yapmış oldukları çalışma
da kendini yönetmenin hikaye planlama ve yazma sürecinde etkili olduğunu ortaya
koydukları çalışmanın uygulama oturumlarından bir hafta sonra izleme oturumları
düzenlemiş ve öğrenmiş oldukları becerileri halen sürdüklerini gözlemlemişlerdir
Diğer bir çalışma da ise Delano (2007) yılında yapmış olduğu çalışmada kendini
yönetme stratejilerin yazı yazma becerileri üzerindeki etkisini ortaya koyduktan iki
hafta sonra tekrar bir ölçüm yaptıktan sonra katılımcının beceriyi halen sürdürdüğü
sonucuna ulaşmıştır. Araştırmanın sonucuyla benzer sonuçlar ortaya koyan bu iki
araştırmanın dışında farklı sonuçları olan çalışmalar da vardır. Roberts ve diğerleri
(2019) yılında kendini yönetme stratejilerinin derse katılma becerisi üzerindeki
etkisini ortaya koyduktan sonra müdahale programlarını geriye çektiklerinde derse
katılma becerisinde ani düşüşler olduğunu gözlemlemişlerdir.
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5.3. Öneriler
Bu araştırma ülkemizde OSB’li bireylere akademik becerilerin öğretilmesinde
ileri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin etkililiğinin araştırıldığı
ilk çalışmadır. Bundan kaynaklı olarak ileride yapılacak olan araştırmalar için bazı
önerilerimiz olacak.
Bu araştırma tek bir katılımcı ile yapılmıştır. İlerleyen

1.

araştırmalarda dış geçerliliği arttırmak amacıyla daha fazla katılımcının olduğu
çalışmaların yürütülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu araştırmada OSB’li bireylere ileri teknoloji yoluyla sunulan

2.
kendini

yönetme

incelenmiştir.

stratejilerinin

İlerleyen

coğrafya

araştırmalar

da

dersi
farklı

kazanımlarına
akademik

etkisi

becerilerin

kazandırılmasında teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin
etkililiği araştırılabilir.
3.

İleri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin

problem davranışların azaltılmasında etkililiği araştırılabilir.
4.

İleri teknoloji yoluyla sunulan kendini yönetme stratejilerinin

etkililiği ile geleneksel kendini yönetme stratejilerinin kullanıldığı çalışmaların
etkililiklerinin karşılaştırıldığı araştırmaların yapılması önerilmektedir.
5.

Kendini yönetme stratejilerinin ile diğer öğretim yöntemlerinin

etkilerinin karşılaştırıldığı araştırılmaların yapılması önerilmektedir.
6.

Farklı ortam ve farklı kişilerin kullanılarak genelleme alındığı

araştırmaların planlanması önerilmektedir.
7.

Kaynaştırma ortamlarında kendini yönetme stratejilerin

etkililiğinin araştırıldığı çalışmaların yapılması önerilmektedir.
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