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ÖZET 

Bu çalışma, iletişimin söz öncesi döneminde bulunan çok engelli üç çocuğun, 

iletişimsel yeteneklerinin geliştirilmesinde Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim 

yönteminin etkinliğini değerlendirmektedir. Çalışılabilir bir desen alternatifi olarak, yarı 

deneysel kesintili zaman serileri ile deneklerarası çoklu başlama düzeyi deseni 

(Interrupted time series with multiple baseline subjects) seçilmiştir. Bu araştırmada 

çalışma grubunu  iletişimin söz öncesi döneminde bulunan, ağır derecede ve birden 

fazla yetersizliğe sahip, çok engelli üç çocuk oluşturmaktadır. Çalışmanın geçerliliğini 

artırması bakımından, bir yerine birden fazla değerlendirme aracı kullanılması uygun 

görülmüştür. Öncelikle nicel değerlendirme sistematik gözlemin ilk önemli adımı olarak 

kabul edilmiştir. Kellett’in (2001) çalışmasına uygun biçimde haftalık olarak video 

kaydı yapılmıştır. Ardışık nicel verinin yanında nitel veri de analiz edilmiştir. Verinin 

zenginliği, aniden oluşan çoklu davranışların, farklı sosyal davranışların ve yeni oluşan 

davranışların analizinde son derece olumlu olmuştur. 

Çalışmada yayımlanmış iki, yayımlanmamış bir olmak üzere üç değerlendirme 

cetveli kullanılmıştır: Onaltı haftalık sürecte uygulamacı tarafından bu cetveller 

doldurulmuştur. Bunlar;  

1. Kiernan ve Reid’in (1987) “Sözlü İletişim Öncesi Cetveli”,   
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2. Brazelton’un (1984) “Yenidoğan Davranışsal Değerlendirme 
Ölçeği”nden uyarlamış olduğu Cuddliness ölçeğidir. 

3. “Sesin Kaynağını Bulma Değerlendirme Formu’dur. 

Bu çalışmada yarı deneysel bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. Deneklerarası 

çoklu başlangıç kesintili zaman serilerinin kullanılması, zaman içerisinde karmaşık 

motifli sonuçların hassas tanımlarının yapılmasına olanak vermiştir. Davranışlar 

sistematik bir şekilde planlanıp, gelişmenin sayısal olarak video kayıt gözlemleri ve iki 

adet yayınlanmış ölçek aracılığıyla ölçümlenebilmesi sağlanmıştır. Uygulama süreci 

sonunda, üç katılımcının da iletişim becerilerini geliştirdikleri, bazılarının da resmi 

iletişime yönelik işaret ve tek kelime kullanımına yönelik gelişme gösterdikleri 

görülmüştür. Bu gelişmelerin yanında göz teması gibi, bazı yeni davranışlar da ortaya 

çıkmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v

 

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

 

Adı Soyadı Banu BAHÇECİ Numarası 064219001003 

Ana Bilim / 
Bilim Dalı 

Özel Eğitim 

 

Ö
ğr

en
ci

ni
n 

Danışmanı Yrd. Doç.Dr. Hakan SARI 

Tezin İngilizce Adı Evaluation of the Efficacy of the Intensive Interaction 
Method in Developing Communication Skills in 
Children with Multiple Disabilities 

 

ABSTRACT 

The Intensive Interaction Method is based on the model of caregiver-infant 

interaction and underpinned by theoretical foundations of literature of early 

development.This study evaluates the efficacy of Intensive Interaction Method in 

developing the social and communication abilities of three young pupils with severe and 

multiple learning difficulties who are pre-verbal and socially remote. In this study, a 

multiple method approach was adopted, combining quantitative and qualitative data and 

employing a quasi-experimental research design. A multiple baseline across subjects 

interrupted time series was used to facilitate sensitive description of complex patterns of 

outcomes over time. The pupils were drawn from two community special schools and 

one integrated nursery. The study was based on Kellet’s (2001) study, adapted to suit 

the different age group and environmental conditions. An interactive system of 

behaviour coding was devised so that progress could be measured quantitatively via 

video-recorded observation data and triangulated by two published assessment 

schedules. Qualitative data were also collected in the form of observations recorded in a 

research diary and semi-structured interviews with participating parents. For the data 

collection, three different kinds of instruments were used:  

1. The Scale for Preverbal Period developed by Kiernan ve Reid’in (1987), 
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2. Cuddliness Scale developed by Brazelton’un (1984), 

3. Predicting the source of Voice form (2009).   

According to this study findings, all three participants developed social and 

communicative abilities, some progressing towards formal communication of signing or 

single words. Some new behaviours emerged such as eye contact with the three 

subjects. Stereotypic behaviours such as turning him or her surroundings and hitting 

him or her head with the right hands of the subjects  were  observed. In general, the 

method had a positive effect on pupils' ability to interact socially and reward others for 

being with them in mutually pleasurable communicative exchanges and that this helped 

developing their communicative abilities.  
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BÖLÜM I: ALANYAZINI 

1.1. Giriş 

Çok engelli çocuklar, engellerinin farklılıkları ve şiddetiyle engel grupları 

içinde özel bir grup oluşturmaktadır. Çok engelli çocuklar; genel olarak fiziksel 

özelliklerinde, öğrenme yeterliliğinde, kişisel-toplumsal becerilerinde ve bağımsız 

yaşam sürdürebilme konusunda önemli yetersizliklere sahiptir (Hardman, Drew ve 

Egan, 2005; Sarı, 2008; Westling ve Fox, 2005 aktaran Kırcaali-İftar ve Tekin-İftar, 

2009). Bu yüzden çok engelli bireyler tipik yaşam ortamlarında hayatları boyunca 

başka bireylerden farklı oranlarda destek almaya ihtiyaç duyarlar. Bu bireyler, 

özellikle iletişim alanlarındaki yetersizlikleri nedeniyle  sosyal ortamlardan 

soyutlanmaktadır (Westling ve Fox, 2005 aktaran Kırcaali-İftar ve Tekin-İftar, 

2009).  

Davranışçı eğitim modelleri çok engelli bireylerin ihtiyaçlarına yanıt 

verememekle birlikte bu modellerin yarattığı memnuniyetsizlik (Billinge, 1987; Byers 

ve Rose, 1994) ve gerçek anlamda kalıcı öğrenmenin sağlanamaması, karşılıklı 

etkileşime dayanan pedagojik yaklaşımların ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır (Collis 

ve Lacey, 1996). Yeni yaklaşımlar, çok engelli çocuklarda iletişim kurması ve 

iletişim becerilerinin gelişebilmesi  için bir neden olması gerektiğini savunmakla 

birlikte; anlamlı öğrenme ancak çocukların sürece aktif olarak katılıp, kontrolü 

ellerinde bulundurmalarıyla mümkün olabildiğine vurgu yapmaktadırlar (Kellett, 

2004).  

1.2. Çok Engelli Çocuklar İle İlgili Tanımlar 

 Bu kısımda hem ülkemizde hem de yurt dışında uzmanlar tarafından yapılmış 

olan farklı tanımlar sunulmaktadır.  

Çok engelliliğin uzmanlar tarafından kabul edilen tek bir tanımı 

bulunmamakla birlikte Dünya Sağlık Örgütü, çok engelliliği, birden fazla engele 

sahip olma durumu ve öğrenme zorlukları çekilmesi olarak tanımlar. Örneğin, 

öğrenme zorlukları yaşayan, hareketlerini kontrol etmekte sorunlar yaşayan bunun 
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yanında duyma ve görme sorunları olan bir çocuk çok engelli olarak tanılanabilir 

(WHO, 1997) 

 Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) federal düzeyde 2004 yılında kabul 

edilen Engelli Bireyler Eğitim Yasası (The Individuals with Disabilities Education 

Act “IDEA”), ABD içindeki devletlerde, kamu kurumlarının erken müdahale, özel 

eğitim ve diğer hizmetleri için 6.5 milyondan fazla bebek, çocuk ve genci 

kapsamaktadır. IDEA 2004 Kanunu’nda çok engellilik şöyle tanımlanmaktadır: 

“birden fazla engele sahip olmaları dolayısıyla (örneğin zihinsel yetersizlik-körlük, 

zihinsel yetersizlik-ortopedik engeller) ileri derecede eğitim ihtiyacı doğan ancak 

özel eğitim programlarına yalnızca bir engel için yerleştirilemeyen çocuklardır. Çok 

engelli kavramı kör ve sağır bireyler için kullanılamaz.” (ABD Eğitim Departmanı, 

2004; Özel Eğitim Avukatları, 2009) . 

 Sarı (2008) tarafından Kirk’den (1989) aktarılan bir diğer tanım ise, fiziksel, 

zihinsel ya da duygusal problemlerinin yoğunluğundan dolayı, toplumsal, psikolojik, 

tıbbi ve eğitsel özel destek hizmetlerine gereksinimi bulunan çocukları çok engelli 

çocuklar olarak tanımlamaktadır, (s.454).  

 Orelove ve Sobsey’e (1996) göre çok engelli çocuklar, zihinsel engeli olan 

bunun yanında bir veya birden fazla önemli motor veya duyusal engeli olan ve 

yüksek düzeyde desteğe ihtiyaç duyan çocuklardır.   

 Amerika’daki Özel Eğitim Avukatları, (IDEA Special Education Lawyers) 

Özel Eğitim Öğretmenleri Ulusal Derneği (National Association of Special 

Education Teachers), Engelli Hakları Eğitim ve Savunma Fonu (Disability Rights 

Education and Defense Fund) gibi bir çok sivil toplum kuruluşunun, IDEA’nın çok 

engelli tanımını adapte ettiği görülmektedir. Bunun yanında kendi tanımlarını 

geliştiren dernekler de vardır. Engelli Çocuklar için Ulusal Bilgi Yayma Merkezi 

(National Dissemination Center for Children with Disabilities, NICHCY) ileri 

derecede ve çok engelliliği birlikte değerlendirerek, ileri derecede engelli olan 

bireylerin, geleneksel olarak ağır bilişsel yetersizliklerle ve zeka gerilikleriyle 

tanımlandıklarını belirtmektedirler. Bunun yanında, gittikçe artan bir şekilde bütün 

engellilerin, en azdan en ileri dereceye kadar bir engellilik ölçeğinde etiketlendiğini 
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de söylemektedirler. NICHY dışlayıcı ve ayrımcı bir tanım yerine çok engelli 

bireylerin durumunu ve ihtiyaçlarını anlatan daha kapsayıcı bir durum çözümlemesi 

vermekle yetinmiştir. NICHY’ye göre ileri derecede ve çok engelli olan bireyler, 

diğer bireylerle bir arada olabilmek ve toplu aktivitelere katılabilmek için sürekli ve 

geniş çapta desteğe ihtiyaç duyarlar.  

 Engelli Bireyler için Uluslararası Yardım Derneği (The Association for 

Severely Handicapped, TASH’in adı değişmesine rağmen ulusal düzeyde tanındığı 

için Yönetim Kurulu 1995 senesinde derneğin adını değiştirmeme kararı almıştır). 

TASH de, IDEA’daki çok engellilik tanımını yetersiz bulmakta ve bu tür tanımların 

yalnızca bireylerin yetersizlikleri üzerinde odaklandıklarını belirtmektedir. Bu 

yüzden TASH daha kapsamlı bir tanım yapmayı tercih etmektedir “Çok engelli 

bireyler yaşı, ırkı, milliyeti, cinsiyeti ve cinselliği ne olursa olsun birden fazla yaşam 

etkinliğinde sürekli destek hizmetlerine ihtiyaç duyan ve böylece toplumla 

kaynaşabilen ve diğer bireyler gibi yaşamı için kendisine sunulan fırsatlardan en 

yüksek düzeyde yararlanabilen ve bunlarla mutlu olanlardır” (Sarı, 2008: 456).  

 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetler Yönetmeliği’nde (2006) çoklu 

yetersizlik kavramı yerine ‘çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey’ 

kullanılmış ve tanımı şu şekilde yapılmıştır: “bireyin zihinsel yetersizliği yanında 

başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaşam, ve temel 

akademik becerileri kazanamaması nedeniyle yaşam boyu bakım ve gözetime 

ihtiyacı olan birey”. Ancak bu kavramın çok engelli olan bireyleri tanımlamada 

yetersiz kaldığı ortadadır. Çünkü bu grupta hem çok ağır düzeyde zihinsel engelli 

olan bireyler hem de işitme, görme gibi engelleri olan bireyler bulunmaktadır. Çok 

engelli bireyler, sadece zihinsel engelli olan bireyler için sağlanan hizmet ve 

eğitimden daha fazlasına ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden çok engelli bireylerin, tek bir 

engelle tanılanmaları ve tek bir engel grubu için oluşturulmuş olan programlara 

yerleştirilmesi uygun değildir.  

 Tekin-İftar (2000: 83) çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal problemlerinin 

bir ya da bir kaçının bir arada görülmesi ile birlikte toplumsal yaşama daha bağımsız 

katılabilmesi ve var olan potansiyelini daha iyi kullanabilmesi için normal sınıf ya da 
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özel eğitim programlarında sunulan hizmetlerin dışında eğitsel, sosyal, psikolojik ya 

da tıbbi hizmet gereksinimlerinin olması olarak  ileri derecede ve çok engelliliği 

tanımlamaktadır.  

 Çok engelliliğin tanılanmasında da bazı tartışmalar yaşanmaktadır. Örneğin, 

bazı kaynaklarda (Cartwright ve Wind-Cowie, 2005; aktaran Sarı, 2008) hem ileri 

derecede görme hem de ileri derecede işitme engeli olan bireyler çok engelli bireyler 

olarak tanımlanmazken diğer bazı kaynaklarda bu grubun da çok engelli olan bireyler 

olarak tanımlandığı görülmüştür (Smith, Palloway, Patton ve Dowdy, 2007; aktaran  

Sarı, 2008).  Çok engelliliğin tanımı farklı şekillerde yapılmasına karşın  çok engelli 

çocukların genel özelliklerinin ortak olduğu düşüncesi yaygındır. Bu bakımdan çok 

engelli  çocukların durumu, bu çocuklara özgü özelliklerin anlatımının ardından daha 

iyi anlaşılacaktır. 

1.3. Çok Engelli Çocukların Yaygınlık Durumu 

 Çok engelli çocukların oranı, diğer engelli grupları arasında daha küçük bir 

yer kaplamaktadır. Bu gruptaki çocukların oranı, okul çağındaki çocukların nüfusuna 

göre %0.1 ile %1 arasında değişmektedir (Amerikan Eğitim Bakanlığı, 2002 aktaran 

Sarı, 2008). ABD’de, 1980’den sonra, çok engelli 3-21 yaş arasındaki çocukların 

okullaşma oranı giderek artmıştır. Söz konusu olgu, çok engelliliğin yaygınlığına 

ilişkin önemli bir ölçüt olarak değerlendirilebilir. 2006-2007 eğitim öğretim 

senesinde , çok engelli 142.000 çocuk okullaşmış durumdadır. Genel olarak, en az 

bir engeli olup, eğitim gören öğrenci sayısı 6.686.000’dır (ABD Eğitim Bakanlığı, 

2008). Çok engelli çocukların yüzdesi  diğer engel grupları arasında % 0.3’ünü 

oluşturmaktadır. 

 İngiltere Eğitim, Çocuk ve Aile Bakanlığı’nın 2009 verilerine göre genel 

engel gruplarına kapsayan ve eğitim görmekte olan çocukların sayısı 467.050’dir. 

Ancak engel grupları arasında bulunan çok engelliliği, ileri derecede ve/ya çoklu 

öğrenme yetersizliği olarak yer verilmiştir. Bu nedenle bu gruptaki çocukların 

yalnızca bu çalışmada odaklanılan çocuklardan ibaret olduğunu söylemek güçtür. Bu 

grubun diğer engel grupları arasındaki yüzdesi %0.2’dir (İngiltere Eğitim, Çocuk ve 

Aile Bakanlığı, 2009).  
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 Tekin-İftar (2000) ileri derecede ve/ya çok engelliliğin Türkiye’de üzerinde 

anlaşmaya varılmış bir tanımı olmamakla birlikte ileri derecede engellilikle birlikte 

bir veya birden fazla engele sahip olunması durumunda tanılamanın diğer engeller 

temel alınarak yapılması nedeniyle çok engelliliğin oranının tam olarak bilinmediğini 

belirtmektedir.  Örneğin, zeka geriliği, otizm ve işitme kaybı olan bir çocuğun tanısı 

zeka geriliğine göre yapılabilmekte, dolayısı ile çok engellilik tanısını 

alamamaktadır. Ancak tahminlere göre çocuklar arasında ileri derecede ve/ya çok 

engellilik oranı %1 ile %1.9 arasında değiştiğidir. 

 Sarı (2008) ülkemizde çok engelli çocukların sayısının tam olarak 

bilinmemesine rağmen, her 1000 çocuktan 3 veya daha azının bu yetersizlik grubuna 

dahil olduğunun tahmin edildiğini belirtmektedir (Eğitim Uygulama Okulu Eğitim 

Programı, 2002 aktaran Sarı, 2008).  

 Shakespeare (1989) çok engelli çocukların “beşte dördünün eğitimsel, üçte 

birinin bedensel ve beşte birinden fazlasının psikolojik bozukluğu” olduğunu 

belirtmektedir (aktaran Akçamete, 1992). Bunun yanında hem Türkiye hem de 

İngiltere Eğitim Bakanlıklarının programlarında görüldüğü gibi çok engelliliğin bu 

programlarda yer almaması da yaygınlık durumunun saptanmasını zorlaştırmaktadır. 

Ayrıca Sarı’nın (2008) belirttiği gibi bu çocukların eğitimden bir şekilde dışlanmış 

olmaları ve evde veya bazı özel kurumlarda bulunmaları da saptamayı 

güçleştirmektedir.  

 Swanson (1982) çok engelli çocukların yaşadığı başka bir soruna da işaret 

etmektedir (aktaran Akçamete, 1992). Yetersiz tanılamaya dayalı yapılan 

yerleştirmeler, hem homojen grupların oluşmasını engellemekte hem de, tek engelli 

olan bazı çocukların çok engelli olarak görünmesine yol açmaktadır. Bu bakımdan 

“engelli çocukların tanılanması psikolojik ve eğitsel ölçümleri kullanan bir problem 

çözme süreci olarak algılanmalı, görme, işitme, zihinsel gibi durumların işlevsel bir 

analizini içermelidir” (aktaran Akçamete, 1992). Bu sayede hem çok engelliliğin ne 

kadar yaygın olduğu tespit edilebilecek hem de engelli çocuklar doğru kurum ve 

kuruluşlara yerleştirilebileceklerdir.  
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1.4. Çok Engelli Çocukların Özellikleri 

 Çok engellilerin özelliklerinin diğer engel gruplarıyla karşılaştırıldığında 

oldukça farklı olduğu görülmektedir. Sarı’ya (2008) göre çok engelliler 

gereksinimlerin ve özelliklerinin farklılaşması nedenleriyle engel grupları içinde en 

az değinilen gruptur. Bunun yanında çok engelli çocukların gösterdikleri 

farklılıkların benzerliklerinden daha fazla olduğu bilinmektedir. Yukarıdaki 

tanımlara göre çok engelli olan çocukların özelliklerini farklı başlıklar altında 

toplamak mümkündür.  

1.4.1. Fiziksel Özellikleri 

 Çok engelli çocukların fiziksel özellikleri, tipik gelişim gösteren 

akranlarından oldukça farklıdır. Thompson ve Guess (1989) çok engelli çocukların 

diğer çocuklara göre daha az sağlıklı olduğunu belirtmişlerdir. Orelove ve Sobsey 

(1996) çok engelli bireylerin genel olarak fiziksel sorunlarını hareket kısıtlılığı, 

kemik bozuklukları, duyusal bozukluklar, nöbetler, akciğer ve soluma sorunları, 

kulak ve mesane enfeksiyonlarından deri sorunlarına kadar farklı rahatsızlıklar 

görülür. 

 Çok engelli çocukların, normal gelişim gösteren çocuklara göre gelişim 

hızları önemli değişiklik gösterir. Bu yüzden ileri ve/ya çok engelli çocukların, hafif 

veya orta derecede engeli olan çocuklara göre fark edilmeleri daha kolaydır (Tekin-

İftar 2000; Smith, 2007 aktaran Sarı, 2008). 

 Çok engelli çocukların büyük bir çoğunluğu, beyin felci nedeniyle 

yürüyememektedir. Beyin felci geçirmemiş olsalar dahi, engelleri yüzünden çok 

engelli çocuklar kendi başlarına hareket etmekte çok büyük güçlükler yaşarlar 

(Campbell, 2007 aktaran Orelove ve Sobsey, 1996).  

 Görme ve işitme kayıplarına, çok engelli çocuklarda, ileri derecede engelli 

olan çocuklara göre daha sık rastlanır. Görme duyusunda kayıp bireyden bireye 

farklılık gösterir ve görme engelli bireylerin yalnızca çok az bir kısmı tamamen 

görmeyen ya da sadece ışık algısı olan bireylerden oluşmaktadır. Ayyıldız (2007) bu 

grubun dışında kalan görme engelli bireylerin pek çoğunun, günlük hayatı 
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kolaylaştıracak kadar fonksiyonel görme duyusu olduğunun bilindiğini belirtmiştir. 

İşitme engeli , sesin kulak tarafından alınarak beyne iletilmesinde meydana gelen 

problemler nedeniyle oluşur ve kayıplar hafif şiddetliden çok şiddetliye kadar 

değişebilir (Ayyıldız, 2007). Yalnızca işitme güçlüğü çeken bireyler, işitme cihazı 

yardımıyla duyabilirken, çok şiddetli işitme kaybı olan bireylerin herhangi bir sesi 

duyması olanaksızdır. Diğer taraftan da tam anlamıyla sağır ve kör olan çocuk sayısı 

yüzde olarak düşüktür (Fredericks ve Baldwin, 1987 aktaran Orelove ve Sobsey, 

1996).  

 İşitmeyen ve görmeyen çocuklar, çok engelli bireyler içinde özel bir grubu 

oluşturmaktadır. Bu çocuklar, işitme ve görme kayıplarından dolayı, iletişim 

becerilerinde ayrıca diğer eğitimsel ve gelişimsel alanlarda da sorunlar yaşarlar. 

Ayrıca, ne işitme ne de görme engelliler için uygulanan özel eğitim programlarına 

yerleştirilmeleri uygundur. İşitme-görme engelinin başlıca nedeni Rubella (Alman 

Kızamığı) olarak tanımlanmıştır. Bu çocuklar, genellikle fiziksel gelişim yönünden 

geri olan, çevreye karşı ilgisiz-duyarsız olan, bu yüzden de fiziksel teması reddeden 

ve çevreyle etkileşimleri çok sınırlı olan çocuklardır (Ayyıldız, 2007).  

 Orelove ve Sobsey’in (1996) Wallace’dan (1990) aktardığına göre nöbet 

geçirme oranının zihinzel geriliği olan çocuklarda %16, beyin felci geçirmiş 

çocuklarda da %25 olduğunu tespit etmiştir. Her ne kadar nöbetler ilaçla kontrol 

edilebilse de, ilaçların etkileri de psikolojik ve fiziksel yan etkilere yol 

açabilmektedir. Kas ve iskelet yapılarındaki bozukluklar nedeniyle akciğer ve 

soluma sorunları yaşamaları daha olasıdır. Özellikle de yemek yerken, yemeği ağza 

götürme ve yutma sorunları yaşayan çok engelli çocukta soluma sorunları daha 

rahatsız edici olur.Bir çok hastalığı olan çok engelli çocuklar, çok sayıda da ilaç 

almak durumundadır, ancak fiziksel eylemler, yeme içme, duruş çalışmalarıyla 

bireyin yaşamı daha iyi bir hale getirilebilir.  

1.4.2. Öğrenme Özellikleri 

 Çok engelli çocuklar, zihinsel işlemlerde gerilik göstermenin yanı sıra başka 

ek yetersizliklere de sahiptirler. Yaşamla ilgili etkinliklerin büyük çoğunluğunda özel 

desteğe ihtiyaç duyarlar.  Potansiyellerini en iyi derecede kullabilmek ve en yüksek 
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işlevde bulunabilmek için orta ya da hafif yetersizliği olan çocuklara göre çok daha 

fazla hizmete ihtiyaç duyarlar (Smith, 2007 aktaran Sarı, 2008; Tekin-İftar 2000).  

 Çok engelli bireylerin öğrenme özelliklerindeki sorunlar dikkati yöneltme, 

bellek, gözleyerek öğrenme, beceri sentezi ve genelleme alanlarındadır. Çok engelli 

çocuklar, çevresel özelliklere dikkatlerini yöneltecekleri zaman önemli sorunlar 

yaşarlar. Çok engelli çocuklar, ileri derecede bellek sorunları yaşadıkları için sürekli 

yenileme ve anımsatma çalışmalarına ihtiyaç duyarlar. Tipik gelişim seyreden 

çocukların gözleyerek öğrendiği bir çok davranışı çok engelli bireyler gözlem 

yaparak öğrenemezler ve daha farklı öğretim yöntemlerine ihtiyaç duyarlar. Bu 

sorunun ana nedenleri de dikkati yöneltme ve bellek sorunlarıdır. Tipik gelişim 

seyreden çocuklar farklı alanlarda öğrendikleri bilgileri sentezleyerek ve 

genelleyerek daha üst bir düzeye taşıyabilirler, bu yüzden bazı beceri ve 

davranışların çok engelli çocuklara tek tek öğretiminin yanında sentezlenerek 

kullanımının da öğretilmesi gerekmektedir (Kırcaali-İftar ve Tekin-İftar, 2009).  

1.4.3. Duygusal ve Davranışsal Özellikleri 

 Çok engelli çocukların, akranlarıyla duygusal ve davranışsal gelişimleri 

açısından karşılaştırıldığında, akranlarından geri kalmaları olasıdır. Bu duruma 

özellikle iletişim becerilerindeki sınırlılıklar ve dildeki gerilik yol açmaktadır. 

Gelişimi normal olarak devam eden çocuklar duygu ve düşüncelerini dile 

getirebilmek için iletişim yöntemlerini kullanır, bunun yanı sıra çevrelerini 

gözlemleyerek dillerini geliştirirler. Çok engelli çocukların ise kendi başlarına bunu 

öğrenebilmeleri mümkün değildir. Bu nedenle bu bireyler, doğrudan öğretime 

gereksinim duyarlar. Profesyonel bakım veren personelin becerileri ne kadar iyi 

olursa olsun, çok engelli çocuklar, diğer çocuklarla iletişim içinde olmalı ve 

arkadaşlık geliştirmelidir (Forest ve Lusthaus, 1989; Strully ve Strully, 1989 aktaran 

Orelove ve Sobsey, 1996). Bunun yanında çok engelli çocuklar ile gelişimi normal 

olan akranları arasındaki duygusal ilişki de, çok engelli bireylerin gelişiminde çok 

etkili bir rol oynayabilir (Hallahan ve Kauffman, 2003 aktaran Sarı, 2008).  

 Sheehy ve Nind (2005) şiddetli ve çok engelli bireylerin duygusal 

özellikleriyle yeteri kadar ilgilenilmediğini belirtirken, bu bireylerin zihinsel ve 
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duygusal ihtiyaçlarının yeni yeni anlaşıldığını  eklemektedir ve  bu duruma çok 

engelliler için eksik yapılandırılmış hizmetler, ilgisizliğin ortaya çıkardığı dışlanma 

ve iletişim engelleri olduğuna işaret etmektedir.  

Dawning ve diğerleri (2006, aktaran Sarı, 2008) çok engelli çocukların diğer 

insanlara ve eşyalara karşı yıkıcı davranış sergileyebileceğini, kendilerine veya 

başkalarına zarar verecek davranışlarda bulunabileceklerini belirtmektedir. Çok 

engelli çocuklarda ileri geri doğru sallanma, vücudunu anlamsız bir şekilde hareket 

ettirme, başını sallama, vücudun herhangi bir yerine vurma, saç çekme, gözünü 

ovuşturma, kendini ısırma gibi davranışlar görülebilir (Tekin-İftar 2000). Sarı (2008) 

çok engelli çocukların kendilerini ifade etmekte ve başkalarını anlamakta zorluk 

çektikleri zamanlarda yıkıcı davranışlarda bulunmalarından dolayı  iyi anlaşılması 

gerektiğini belirtmektedir. Bu nedenle bu çocukların, normal bireyler gibi 

yaşamaları, eğitim görmeleri ve hayatlarını sürdürebilmeleri için alternatif araçların 

ne olduğu iyi belirlenmelidir (Sarı, 2008: 471). En temelde, çocuğun bu 

davranışlardan ne elde etmek istediği anlaşılmalı ardından da bu davranışları 

azaltmak için uygulanması gereken faaliyetler belirlenmelidir (Papatheodorou, 2005 

aktaran sarı, 2008).  

 Çok engelli bireylerin özellikleri özetlenecek olursa (Yıldız, 2008); 

1. Çok engelli bireylerin en az iki engeli vardır ve bu engellerin hiç biri 

diğerinin önemini azaltmaz veya bir diğerini daha önemli kılmaz. 

2. Çok engellilerin eğitimi, bir tek engeli olan bireylerin eğitiminden çok 

farklıdır, ve onlara uygun yöntemler kullanılamaz.  

3. Birbirinden farklı engellerin ortaya çıkarmış olduğu sorunlar, ayrı ayrı 

çözülemez, bu bakımdan çok engellilerin eğitiminde yeni bir yaklaşımın 

geliştirilmesi gereklidir. 

1.5. Çok Engellilik ve Eğitsel Yaklaşımlar 

 Çok engellilerin öğrenme özellikleri incelendiğinde, sadece duyusal, zihinsel 

ya da başka türlü bir fiziksel işlev bozukluğunun değil de, birden çok engelin yol 
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açtığı karmaşık eğitim sorununun bir araya gelmesinin öğrenme özelliklerini 

oluşturduğu görülmektedir. Bu durum dikkate alındığında, çok engelli çocukların 

gereksinim duyduğu hizmetlerin ve eğitimlerin sağlanabileceği bu çocuklara özel 

müfredatın olduğu okulların kurulması durumu söz konusu olmaktadır. Türkiye’de 

çok engelli birey tek bir engel için eğitim veren özel eğitim kurumlarından tam 

anlamıyla yararlanamamaktadır.  

 Çok engelli bireyleri kim veya kimlerin tanılayacağı önemlidir. Diğer önemli 

durum ise, çok engelli bireylerin eğitimlerinde hangi engellerin göz önünde 

bulundurulacağının belirlenmesidir. Ayrıca, çok engelli bireylere gereken hizmetleri 

sağlamaya en uygun eğitim ortamını oluşturmak gereklidir. Bu durumda, daha baskın 

olan engelin ana tanımlayıcı olması ve baskın engelin öncelikli olduğu bir eğitim 

kurumunda öncelik verilmesi uygun olabilmektedir (Çok engelli-işitme engelliler 

okulu, çok engelli-görme engelliler okulu gibi). Bu okullara ek olarak okul 

sonrasında da çok engelliler için yaşam boyu çalışabilecekleri korumalı iş yerleri ve 

işlikler ile yaşam boyu yaşayacakları bakımevleri açılmalıdır (Yıldız, 2008). Ayrıca 

Orelove ve Sobsey (1996) çok engelli çocukların eğitiminde özel eğitim, bakıcılık, 

sosyal hizmet, fiziksel terapi gibi alanlardan bazen de geleneksel olarak eğitimle 

ilişkilendirilmeyen rehabilitasyon mühendisliği, beslenme uzmanlığı ve solunum 

terapileri alanında da yararlanılması gerektiğini belirtmektedir. Çok engelli 

çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için bir veya iki uzman hem sayı hem de beceri 

yönünden yetersizdir. Whitehouse (1951) engelli çocukların eğitiminde uzmanlar 

arası dayanışmanın önemini yaklaşık yarım asır önce fark etmiştir ve engelli 

bireylerin tedavisinde ve bakımında tıbbi, sosyal, psikolojik ve mesleki eğitimin bir 

arada verilmesi gerektiğini belirtmiştir (Orelove ve Sobsey, 1996). Whitehouse 

(1951) her ne kadar engelli bireylerin rehabilitasyonuna vurgu yapsa da, düşünceleri 

günümüzde çok engelli çocukların eğitimi için de geçerliliğini korumaktadır.  

 Danimarka’daki Konuşamayan Çocuk ve Gençlerin İletişim Sorunları ve Çok 

Engellilikleri üzerine Kaynak Merkezi (VIDOM)’un başkanı Harmon (1998) çok 

engellilerin eğitim programının, çocukları baskı altına almaması gerektiğini, 

çocukların da öğretmenleri ve bakıcılarıyla verimli zaman geçirerek tam olarak 

anlaşıldıklarını hissetmelerinin önemini belirtmektedir. Kaynaştırma ortamlarında da, 
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öğretmenlerin, çok engelli çocukların özelliklerini tam olarak anlayabilmeleri için 

çocukları uzun süre gözlemlemeleri gerekmektedir. Ayrıca  çok sayıda çok engelli 

çocuğun okulda geçirdiği zaman, tıbbi rahatsızlıkları ve doktor ve terapist ziyaretleri 

nedeniyle kısalmaktadır. Çok engelli çocuğun, okulda geçirilen zamandan en yüksek 

düzeyde faydalanabilmesi için okul ortamında, çocukların sağlık sorunlarını kontrol 

altında bulundurabilecek ve kriz anlarında anında müdahale edebilecek uzman ekibin 

bulunması gereklidir. Okullarda bulunan ekibin uyum içinde çalışması da son derece 

önemlidir.  

 Çok engelli çocukların eğitimlerinde göz önünde bulundurulması gereken en 

önemli üç nokta gerçekçilik, işlevsel becerilerin öğretimine ağırlık verilmesi ve birey 

temelli yaklaşımdır. Çok engelli bireylerin eğitiminde göz önünde bulundurulması 

gereken en temel faktör, eğitimin, bireyin gelişimsel durumuna göre planlanması ve 

verilmesidir. Bu yüzden çok engelli bireylerin eğitiminde eğitimsel amaçlar gerçekçi 

olmalıdır. Örneğin beş yaşında olup kafasını dik tutamayan çok engelli bir çocuğa, 

bağımsız olarak yemek yeme davranışının kazandırılması gerçekçi bir hedef değildir 

(Tekin-İftar, 2000). 

 İşlevsellik, öğretilmesi planlanan becerinin bireyin günlük yaşamında 

kullanılma ve kullanıldığında da bireyi bağımsızlaştırma olasılığıdır (Kırcaali-İftar 

ve Tekin-İftar, 2009: 533). İşlevsellik engelli bireyin ihtiyaçlarına, özelliklerine ve 

yaşadığı çevreye göre değişebilmektedir. Bu yüzden çok engelli bireylerin 

eğitiminde işlevsellik ilkesi izlenmesi gereken en önemli ilkelerden biridir.  

 Çok engelli bireylerin eğitiminde, aileden ve bireyi yakından tanıyan 

çevresinden gelen değerlendirmeler önemlidir. Bu değerlendirmelere bağlı olarak 

çocuğun özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek  eğitim etkinlikleri çocuğun 

ilgisi ve özelliklerine göre sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmektedir. eğitimde birey 

temelli bir yaklaşım bu şekilde mümkün olmaktadır (Sarı, 2008).  

 Çok engelli bireylerin eğitiminde göz önünde tutulması gereken noktalar 

iletişim becerileri, öz bakım ve günlük yaşam becerileri olarak sıralanabilir.  
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1.5.1.  İletişim Becerileri 

 Çok engelli bireyler iletişim becerilerinde önemli yetersizlikler gösterirler, 

bazılarına geleneksel iletişim biçimi olan konuşma kazandırılabilir. Çok engelli 

çocuklara iletişim becerilerini öğretmek için motivasyonlarını yüksek düzeyde 

tutmak çok önemlidir. Çocuk istekli olduğu durumda, iletişim becerilerinin çocuğun 

ilgi duyduğu etkinlikler içerisinde verilmelidir. Sarı’nın (2008) verdiği örnekte 

Osman, sınıftaki akvaryuma yakın ilgi göstermektedir. Her fırsatta akvaryumun 

yanına giderek balıkları seyretmektedir. Osman, okuma yazmayı ve alfabenin 

harflerini  öğrenememiştir. Osman’ın ilgisini çekmek için resimli kartlar 

hazırlanabilir ve Osman’ın akvaryuma olan ilgisi ona okuma öğretebilmek için 

öğretim sırasında kullanılabilir. Örneğin, kartların üzerindeki renkleri okuduktan 

sonra akvaryum içindeki balıkları da renklerine göre göstermesi istenebilir (Sarı, 

2008).  

  Çok engelli bireylerin bazılarının eğitiminde ise alternatif iletişim 

becerilerinin öğretiminine gereksinim duyulur (Kırcaali-İftar ve Tekin-İftar, 2009: 

534). Alternatif iletişim biçimlerini jestlere dayalı iletişim, işaret diliyle iletişim ve 

görsel araçlarla iletişimdir (Mirenda, 1999 aktaran Kırcaali-İftar ve Tekin-İftar, 

2009). 18 aydan büyük olup da şu özellikleri yerine getiremeyen çocuklar için 

alternatif iletişim becerileri önerilmektedir (Kırcaali-İftar ve Tekin-İftar, 2009: 534).  

1. Arzu ettiği nesneleri istemek için sözcük veya sözcük benzeri sesler 

kullanmamak,  

2. Basit soruları soramamak, yanıtlayamamak, başkalarının dediklerinin çoğunu 

anlayamamak,  

3. En az üç ay süreyle yoğun ses ve sözcük taklidi eğitimi alınmasına rağmen 

ilerleme gösterememek. 

 Özellikle yıkıcı özellikler gösteren bireyler için alternatif iletişim 

yöntemlerinin kullanılması çok uygundur. Çünkü çok engelli bireylerin yıkıcı 

özellikleri sınırlı iletişim becerilerine sahip olmalarından kaynaklanır. Bu nedenle 

iletişim becerilerinin alternatif yollardan öğretimi de, çok engelli bireylerin 
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eğitiminde öğretimsel araçlar arasında bulunmalıdır (Erbaş, Kırcaali-İftar ve Tekin-

İftar, 2004).  

1.5.2. Öz Bakım ve Günlük Yaşam Becerileri 

 Öz bakım becerileri, uyumsal günlük yaşam becerileri arasında yer 

almaktadır ve çok engelli çocukların eğitimlerinde listenin en başında gelmektedir. 

Öz bakım becerileri, beslenme, giyinme soyunma, yıkanma, tuvalet, kişisel bakım ve 

temizliğin sağlanması ve devamı için gerekli becerilerini  kapsamaktadır (Kırcaali-

İftar ve Tekin-İftar, 2009). Araştırmalar, öz bakım becerilerinin öğretilmesinin 

bireyin sağlıklı ve bağımsız bir yaşam sürdürebilmesinde ve yaşam kalitesini 

artırmada önemli rolü olduğunu ortaya koymuştur (Carothers ve Taylor, 2004; 

Culatta, Tompkins ve Werts, 2003; Turnbull, Turnbull, Shank ve Smith, 2004 

aktaran Kırcaali-İftar ve Tekin-İftar, 2009). Aynı zamanda bu becerilerin 

kazandırılması bireyin işe yerleştirilmesinde bireye çok önemli fırsatlar sunmaktadır.  

 Günlük yaşam becerileri, öz bakım becerileriyle birlikte, çok engelli 

bireylerin bağımsız yaşamalarını hedefleyen ve kolaylaştıran beceriler dizisidir 

(Kırcaali-İftar ve Tekin-İftar, 2009). Kırcaali-İftar ve Tekin-İftar (2009) günlük 

yaşam becerilerini; kişisel bakım becerileri, ev içi beceriler, kişisel yönetim 

becerileri ve yiyecek hazırlama becerileri olarak dört grupta toplamışlardır. Günlük 

yaşam becerilerinin çok engelli bireylere sistematik olarak öğretilmesi 

gerekmektedir; ancak çok engelli bireylerin bütçe ayarlamak, alış veriş yapmak gibi 

bazı günlük yaşam becerilerini kazanamadıkları bilinmektedir (Kırcaali-İftar ve 

Tekin-İftar, 2009). Bu durumlarda da çok engelli bireyler için uygulanması gereken 

en uygun yöntem destek mekanizmalarının devreye sokulmasıdır. Browder ve 

Bambara (2000) bu durumlar için, çok engelli bireylere, yardım talep etmeyi 

öğretmenin çok önemli olduğunu belirtmektedir (aktaran Kırcaali-İftar ve Tekin-

İftar, 2009).  

1.6. Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim 

Bu bölümde yönteme ilişkin tanımlar, yöntemin ortaya çıkışı,  özellikleri ve 

yöntem ile ilgili yapılmış araştırmalar sunulacaktır. 
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1.6.1. Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşime İlişkin Tanımlar 

Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yönteminin farklı tanımları bulunmasına 

rağmen, tanımlar bir çok noktada birleşmektedir. Yöntem, şiddetli öğrenme sorunları 

olan, iletişim kurma güçlüğü çeken ve davranış sorunları olan çocuklarla çalışan bir 

grup öğretmen tarafından geliştirilmiş, çocuk ve bakıcı / ebeveyn arasında oynanan 

bir dizi etkileşimli oyunu temel almaktadır. Yöntem, henüz söz(s)el ve sembolik 

iletişim kuramayan bireyler için ve sözel iletişimi benimsemiş ancak sözle iletişim 

kuramayan bireylerle; iletişim alışkanlıkları az veya sınırlı olup, yıkıcı ve içe dönük 

davranışlar sergileyen bireyler için uygundur (Nind ve Hewett, 1996).  

 Zaman içerisinde geliştirilen yöntem, temel sözlü etkileşim öncesi 

tekniklerini kullanan ve başkalarıyla iletişim kurma güçlüğü çeken bireylerde 

kullanılmaktadır. Yöntem, en temel şekliyle çalışanın ya da öğretmenin, çok engelli 

öğrenci öncülüğünde, bakıcı ve bebek etkileşiminde görüldüğü gibi, taklit teknikleri 

kullanarak etkileşimli oyunlara yöneltilmesini sağlar. Tekniğin temelini ileri 

derecede engelli olan bireylerin en temel öğrenme ihtiyaçları başkalarıyla iletişim 

kurabilme becerileriyle geliştirmesidir. Bu beceriler geliştirildiğinde diğer alanlarda 

da gelişme görülecektir. Bakıcı ve bebek etkileşimi modeli, yoğunlukla ve eleştirel 

yansıtma yoluyla uygulandığı takdirde ileri derecede engelli birey, yeni iletişim 

kurmayı öğrenen bir bebek gibi iletişim kurmayı öğrenebilecektir (Nind ve Hewett, 

1996; Nind ve Powell, 2000). Yöntemin en temel özelliği ise, uygulamacıların, 

önceden belirlenmiş bir müfredat yerine, iletişim kurabilmek için sezgisel 

yeteneklerinin kullanılmasıdır (Nind ve Hewett, 1996). Eğitmen, öğrencinin ilgisini 

ve duygularını harekete geçirip canlı tutarak, zaman içinde etkileşimin iletişime 

dönüşmesi için çalışır. Bu yöntemde temel olan, yöntemin uygulandığı anda 

karşılıklı keyif almayı sağlayabilmektir (Nind ve Hewett, 1996).  

 Söz konusu yöntem çok engelli öğrenciye kontrol yeteneği vererek etkileşimi 

başlatmasına ve geliştirmesine katkıda bulunur. Öğrenci uygulamanın merkezinde 

yer almaktadır; oyunu bitirme ya da değiştirme sinyali verdiğinde öğrencinin 

isteklerine göre hareket edilir (Nind ve Hewett, 1996). 
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Bir tanıma göre yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşimin internet sitesinde de 

yöntem aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır (İngiltere Eğitim, Çocuk ve Aile 

Bakanlığı, 2009):  

Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim, konuşma öncesi seviyede, 
ileri derecede öğrenme yetersizlikleri veya otizmli olan çocuk ve 
yetişkinlere iletişimin temel niteliklerini öğretmeyi amaçlayan bir 
yöntemdir. 
 

Öğrenci, öğretmen-öğrenci ilişkisini kendi açısından değerlendirebilir. İngiliz 

Öğrenme Engelli Enstitüsü (British Institute of Learning Disabilities) 

yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yöntemini aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:  

 

Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim, öğrenme engelli ve iletişim 
kurmakta ve sosyalleşmekte zorlanan bireylerde kullanılabilecek 
son derece kullanışlı bir yaklaşımdır. Bu sayede bireyler iletişim 
becerilerini geliştirebilirler. Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşimde, 
bakıcı, destek çalışanı, konuşma ve dil terapisti ya da öğretmen 
daha iyi bir iletişimsel partner olmak için çalışır; öğrenme engelli 
olan bireyin, iletişim kurabilmek için kendine olan güvenini ve 
becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Yoğunlaştırılmış 
karşılıklı etkileşim eğlenceli bir süreçtir. İletişim partneri, küçük 
çocuklarda iletişimi geliştirmek için bildiğimiz ve kullandığımız 
yöntemlerden faydalanır (BILD, 2009).  
 

Samuel, Nind, Volans ve Scriven (2008) tanımı ise şu şekildedir:  

Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim, öğretmenlerin, bakıcıların ve 
diğer iletişim partnerlerinin yanıt verebilirliğini artırmayı, bu 
sayede de ağır ve ileri derecede öğrenme engelli bireylerin sosyal 
ve iletişim becerilerini artırmayı hedefleyen transaksiyonel bir 
yaklaşımdır. Her yaştan zihinsel engelli birey için kullanılabilecek 
bir bakıcı-bebek modelidir.  
 
 

Kellett (2000) yöntemin tanımını şöyle yapmaktadır: 

Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim, Nind ve Hewett (1994) 
tarafından öğrenme güçlükleri çeken bireyler için geliştirilmiş bir 
öğretim yaklaşımıdır. Amacı, sosyalliği ve iletişimi etkin bir hale 
getirmek olan yöntem, bakıcı ve bebek arasındaki erken etkileşim 
temel alınarak geliştirilmiştir. Yöntem, iletişim partnerinin bilişsel 
bir biçimde yanıt vermesi üzerine kurulmuştur, yani bakıcı-bebek 
karşılıklı etkileşim modelinde, partner, engelli çocuğun 
anlayabileceği ve tepki verebileceği bir biçimde tepkiler verir.  
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1.6.2. Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşimin Ortaya Çıkışı  

Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim, özel eğitimde kullanılan yeni bir 

yöntemdir. İngiltere’de 1971 tarihli Eğitim Yasası’nın parlamento tarafından kabul 

edilmesinin ardından çok engelli bireylerin eğitim ve öğretiminde yeni bir dönem 

başlamış oldu. bu yasaya göre eğitilmesi mümkün olmayan çocuk yoktu (Vaughan, 

2002). Yasadan önce, eğitilmesi mümkün olmadığı gerekçesiyle, eğitim sisteminin 

dışında bırakılan çocukların eğitimi yasal olarak zorunlu hale geldi (Kellett, 2001). 

Özellikle 1970’ler ve 1980’in ilk yarısında son derece yaygın bir şekilde kullanılan 

davranışçı eğitim yöntemlerine göre çok engelli çocuklar insidental öğrenmede hiç 

bir şekilde başarılı değildi. Bunun üzerine eğitimciler karşılıklı etkileşime dayanan 

alternatif eğitim yöntemleri arayışına girdi (Kellett, 2001).  

Karşılıklı etkileşime dayanan pedagojik yaklaşımlar, davranışçı eğitimin 

neden olduğu memnuniyetsizlikten (Billinge, 1987; Byers ve Rose, 1994 ) özellikle 

de gerçek anlamda öğrenme ve anlamayı sağlayamamasından doğmuştur (Billinge, 

1987; Byers ve Rose, 1994; Collis ve Lacey, 1996). Bu arayış döneminde, sözlü 

etkileşim öncesi aşamasında bulunan bireylerin sosyal ve iletişimsel gelişimleri 

özellikle ilgi duyulan konuların başında gelmiştir. Yeni düşünceye göre, dilin 

gelişebilmesi ancak çok engelli çocukların iletişim kurabilmek için bir nedene sahip 

olmasıyla ortaya çıkabilmekte ve anlamlı öğrenme ancak öğrenenlerin aktif katılımcı 

olmaları mümkün olduğunda ve kontrolü elinde bulundurduklarında 

gerçekleşebilmektedir (Kellett, 2004). Davranışçı eğitim yöntemlerinin kendiliğinden 

dili öğrenemeye katkıda bulunmazken bunun tam tersi olarak karşılıklı etkileşime 

dayanan modeller iletişim kabiliyetlerini ve düşünme becerilerini eğitim sisteminin 

tam merkezine koymaktadır (Collis ve Lacey, 1996). İletişimin, karşılıklı etkileşime 

dayanan kasıtlı veya kasıtlı olmayan bir çok anlam barındıran karmaşık yapıda olan 

bir ilişki olarak görülmesiyle de karşılıklı etkileşime dayanan yöntemler üzerinde 

çalışılmaya başlanmıştır  

Psikolojik alanyazında, bebek, iletişimde pasif olmaktan ziyade, kendi 

öğrenme sürecine aktif olarak katılım sağlayan bir birey olarak yeniden 

değerlendirilmiştir (Brazelton, Koslowski ve Main, 1974; Bruner, 1975; Carlson ve 

Bicker, 1982 aktaran Nind ve Powell, 2000). Bu sayede, ebeveynlikte daha katılımcı 
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değerlerin, eğitim ortamlarında daha çocuğa yönelik öğretim yöntemlerinin ortaya 

çıkmasını sağlanmıştır (Mahoney ve Powell, 1988). 

Erken etkileşim sürecinin daha iyi anlaşılmaya başladığı andan itibaren, 

karşılıklı dayanışma, karşılıklılık ve birlikte keyif almak en önemli özellikler olarak 

ortaya çıkmıştır. Birlikte katılım, etkileşimin devamı için en önemli öncüldür 

(Hodapp ve Goldfiend, 1983 aktaran Nind ve Powell, 2000). Bunun yanında 

eğlenceli oyunlar da etkileşimde pozitif sonuçların ortaya çıkmasını sağlar (Bruner, 

1973 aktaran Nind ve Powell, 2000; Field, 1973). Karşılıklı etkileşime dayanan bu 

oyunlar iletişimin geliştirilebilmesinde hayati öneme sahiptir (Nind ve Powell, 2000). 

İletişimin öğrenilebilmesi için, iki partnerin de iletişime tam olarak katılması, 

beraberliğin geliştirilebilmesini sağlamaktadır (Nind ve Powell, 2000). 

Önceki çalışmalardan özellikle Ephraim’in (1979) genişletilmiş annelik 

(augmented mothering) yaklaşımından etkilenerek bakıcı ve bebek araştırmaları 

üzerinde yoğunlaşmışlardır. Daha sonra uzmanlar ilk olarak sosyal bağlantı ve 

iletişimin öncelikli hale getirildiği bir sistem oluşturmaya karar verilmiştir ve  çok 

engelli öğrencilerinde başkalarıyla iletişim kurma yeteneğini güçlendirmeyi hedef 

olarak belirlemişlerdir (Nind ve Hewett, 1988; Nind ve Hewett, 1989). Son olarak ise 

bu alandaki temel psikolojik literatürden etkilenen Nind ve Hewett (1994) 

Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim yöntemini geliştirdiler (aktaran Kellett, 2001).  

Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yöntemi, uygulamacı yetişkin ve engelli 

çocuk arasında, herhangi bir sonuca bağlanması hedeflenmeyen düzenli ve devamlı 

etkileşim temeli üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla bu yöntem sonuç değil, süreç 

odaklı  ve uygulamada karşılıklı etkileşimin ana ilkelerini oluşturmaktadır. Zaman 

içinde etkileşimin, daha karmaşık bir hale gelmesi, engelli çocuğun etkileşime aktif 

bir biçimde daha fazla katılması ve etkileşimi başlatması üzerine odaklanmaktadır. 

İletişim, etkileşimsel bir hale geldiğinde, engelli çocuk, diğer bireylerin de bir keyif 

kaynağı olabileceğini öğrenir ve kendi dünyasında kaybolmak yerine sosyal 

ortamlara daha fazla katılmak isteyecek hale gelir (Nind ve Powell, 2000).  

Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim yönteminin gelişme geriliği gösteren 

çocuklarla kullanılması da uygundur. Her ne kadar, bebeklik sürecinde iletişim 

kurmayı öğrenememiş bireylerin sonradan iletişim kurmayı öğrenebilmesi 

imkansızdır ilkesini savunan bir yaklaşım olsa da, ‘öğrenememe’ yaklaşımı Nind ve 
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Powell (2000) tarafından reddedilmektedir. Gelişme geriliği gösteren çocuklarla, 

etkileşimi karşılıklı keyif alma üzerine kurmak, tipik gelişim gösteren çocuklara göre 

daha az otomatik olabilir (McCollum, 1984 aktaran Nind ve Powell, 2000). Field 

(1979) çocuğun yavaş gelişim göstermesi durumunda, etkileşim tepkilerinin de yavaş 

olduğunu; bunun da annelerin etkileşim kurabilmek için daha fazla uğraşmalarına, 

çocuktan karşılık alabilmek için daha ısrarcı olmalarına neden olmakla birlikte 

etkileşim için son derece olumsuz bir ortam oluşturmaktadır (aktaran Nind ve 

Powell, 2000). Bu durumda olumlu olmaktan ziyade daha kontrol edici bir hal 

almaktadır. Normal gelişim göstermeyen çocuk, zaten karşılıklı etkileşim için pek 

hazır olmadığından bu tür bir yöntemden olumsuz etkilenmektedir (Bakeman ve 

Brown, 1980; Nind ve Powell, 2000). Uzmanlar, yapılan bu iletişim hatasında üç ana 

bakıcı yanlışı olduğunu belirtmektedir. Bunlar, çocuğun davranışsal döngüsüne 

yanlış zamanda tepki verilmesi, çok hızlı tepki verilmesi ve çocuğun gelişim 

düzeyine uymayan tepkiler verilmesi şeklindedir (Carlson ve Bricker, 1982 aktaran 

Nind ve Powell, 2000). Bu durumun tersine Nind ve Powell (2000) doğru tekniklerin 

kullanılması, ve uygulamacının kolaylaştırıcı rol oynamasıyla, gelişme geriliği 

gösteren çocuklarda da karşılıklı etkileşim geliştirilmesini sağlayacağını 

belirtmektedir.  

Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yöntemi ilk olarak, Hertforshire, 

İngiltere’de bulunan ve uzun süreli bakım hizmeti veren Harperbury Hastanesinde, 

öğrencilerini tanımakta ve iletişim kurmakta güçlük çeken bir personel tarafından 

uygulandı. Hastanede kalan çok engelli genç yetişkinler, öğrenme sorununu daha 

şiddetli şekilde yaşamış olan, davranış bozuklukları nedeniyle veya çoklu 

engellilikleri nedeniyle diğer kuruluşlarda barındırılmak istenmeyen kişilerdi. 

Öğrenciler, sözlü veya işaret diliyle iletişim kurmamakla birlikte personelle hiç bir 

şekilde iletişim kurmayarak, herhangi bir iletişim başlatmaya da çalışmıyorlardı. 

Ayrıca bu öğrenciler, ya çalışanı itiyor ya da arkalarını dönüp gidiyorlardı. Personel, 

öğrencileri tanımadan onlara herhangi bir şey öğretmenin imkansız olduğuna 

inanıyor ve öğrencilerle iletişimi ve sosyal ilişkiyi nasıl başlatacaklarını bilmiyorlardı 

(Nind ve Hewett, 1994). Bunun yanında Rojahn ve Sisson’a (1990) göre bütün 

öğrenciler içinde bulundukları kurumsal ortamın şiddetlendirdiği yoğun stereotipik 

davranışlar sergiliyorlardı. 
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Öğrencilerin bulunduğu Hastane aynı zamanda bir okul gibi öz bakım ve 

günlük yaşam becerileri eğitimi vermekteydi; ancak hastanenin ve müfredatın çok 

önemli sorunları vardı. Davranışsal eğitim programları, eğitmenlerin yoğun stres 

altında uzun süreler çalışması ve ders programının katılığı, engelli bireylerin doğru 

biçimde eğitim görmesini engelliyordu. Nind ve Hewett (1992) eğitimciler olarak, 

öğrencilerin sorunlarının davranış sorunlarından değil iletişim kuramamaktan 

kaynaklandığını belirtmekteydiler. Öğrencilerin gereksinimlerinin iletişim kurma 

alanında olduğu fark edildiğinde, mevcut ders programının bu gereksinimleri çok az 

karşıladığı sorunu ortaya çıkmıştı (Nind ve Hewett, 1996).  

Hastanede yer alan gruptaki engelli yetişkinlerde mevcuttu. Yetişkinlerin 

sosyal ve iletişimsel becerilerini bir yaşından küçük bebeklerinkiyle eş değer olup, 

çevrelerini keşfetmek konusunda çok isteksizlerdi. Gruptaki bireylerin bazıları çeşitli 

duygusal bozuklukları olan, bazıları ise otistik ve zihinsel geriliği olan bireylerdi. 

Bazıları yıkıcı davranışlar gösterirken, bazıları da son derece pasifti. 

Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yöntemi bu grup için onların kendini emin ve 

motive hissetmelerini sağlamak ve iletişim kurmalarına katkıda bulunmak amacıyla 

geliştirilmiştir (Nind ve Hewett, 1996).  

Nind (1996) ilk olarak yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yöntemini yaşları 

27 – 36 arasında değişen üç erkek ve üç kadınla çoklu başlangıç kesintili zaman 

serilerinin yöntemini kullanarak uyguladı. Uygulamacılar yönteme hakim olarak, 

katılımcılarla günde iki kere olmak üzere 12-18 ay süresince seanslara katıldılar. Bu 

süreç sonunda, öğrenciler sosyal ve iletişimsel becerilerini geliştirmiş oldular. 

Gelişim gösteren alanlar; yüze bakış, göz teması, partnerin davranışları sonucu 

bilişsel gülümseme, sosyal temas başlatma ve sosyal etkileşim ortamında zaman 

geçirme isteğinden olmuştur. Sonuç olarak ise, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim 

yönteminin etkinliği sorusuna cevap niteliğinde olmuştur (Nind ve Kellett, 2002).  

1.6.3. Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşimin Özellikleri 

 Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yöntemi geliştirildiği dönemde, karşılıklı 

etkileşimin son derece kısa ve sınırlı olmasına rağmen, zaman içinde kullanılan 

etkileşim yöntemlerinin süresi uzamış ve daha sistematik bir hal almıştır. Nind 
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(1996) yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yönteminde beş ana özellik geliştirmiştir. 

Söz konusu özellikler aşağıda belirtilmiştir:  

1- Karşılıklı etkileşime dayanan oyunlar sayesinde hem öğretmenin hem de 

katılımcının birlikte keyif alması. 

2- Personelin kişisel davranışlarını, katılımcı tarafından daha merak uyandıran 

ve anlamlı bir şekilde algılanacak biçimde değiştirmesi. 

3- Karşılıklı etkileşimin belli bir zaman kalıbına oturtulması yerine, durarak, 

tekrarlarla ve karışık ritmlerde akması. 

4- Yönelmişliğin kullanımı: Katılımcının davranışlarına iletişimsel önemi olan 

öncü davranışlar olarak yanıt verme. 

5- Bilişsel Yanıtlama: Katılımcının öncülüğünde kareket etme ve aktivitenin 

kontrolünü paylaşma şeklinde sıralanmaktadır. 

Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yöntemi her ne kadar bebek ve bakıcı 

yaklaşımı üzerine inşa edilmiş olsa da, yöntem asla tekrardan ebeveynlik yapma 

amacı taşımamaktadır. Aynı zamanda doğal olarak meydana gelen bebek ve bakıcı 

ilişkisinden iki temel yöntemle de ayrılmaktadır. Öncelikle, karşılıklı etkileşime 

dayanan oyunlar yaklaşımın en temel özelliklerinden birini oluşturmaktadır. Bu 

oyunlar doğal ortamında bir ebeveynin bebeğiyle oynadığı oyunlardan oldukça 

farklıdır; dolayısıyla oyun repertuarı, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim  

yaklaşımının gelişmesiyle bir paralellik seyretmiş; oyunlar üzerine düşünülmüş, akıl 

süzgecinden geçirilmiş ve profesyonel ve pedagojik olarak da yeniden 

değerlendirilerek kullanılan yöntemler arasında yerini almıştır: 

Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yaklaşımının uygulayıcıları 
spontan, sezgisel tepkilerle ve aşırı derecede titizlikle, bireyin 
idiyosenkratik ihtiyaçlarını ve davranışlarını akıl süzgecinden 
geçirerek gelişim prensiplerini uygularlar (Hewett ve Nind, 1998: 
4).  

 Hewett (1989) bu açıklamaya ek olarak, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim 

yönteminin korumacı bakıcı ve bebek ilişkisinden farklı olarak bir ekip eğitim 

ortamında geliştirildiğini belirtmektedir. Son derece dikkatli gözlemler sonucu 
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katılımcıların ritmleri ve en uygun zamanları belirlenerek uygulamacının bilişsel 

olarak iletişimsel niyetle dolu biçimde yanıt vermesine olanak sağlar. Yöntemin 

öngördüğü şekilde başarı, katılımcıların pasif durumlarından kurtulup aktif ve 

karşılıklı bir rol almalarının sonrasında sağlanmıştır. Katılımcıların oyunlarda öncü 

ve başlatan rolünü üstlenmeleriyle sosyal ve iletişimsel yetenekleri gelişme 

göstermiştir (Kellett, 2001).  

 Nind (1999) yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşimin uygulama basamaklarını 

şu şekilde sıralamaktadır: 

1- Öğretmen ya da diğer uygulamacı, öğrenciyi tanıyarak, ikisi arasında 

kurulabilecek iletişim türleriyle ilgili bir fikre sahip olarak, geçici olarak 

farklı aktiviteler deneyerek ilk bağlantıyı ortaya çıkarma sürecini başlatır. Bu 

süreç, karşılıklı etkileşime dayanan eğlenceli oyunların, ve öğrencinin 

tercihleri doğrultusunda oyun şeklinde düzenlenmiş rutinlerin tekrar 

edilmesinden oluşur. Bu süreç, öğrenciye karşı hassasiyet ve olumluluk 

içeren bir zamanı kapsamaktadır. Bu nedenle de basit bir tedavi ya da formül 

dizini değil, yol gösterici prensipler dizini üzerine temellendirilmiş; aynı 

zamanda da öğretmenin becerilerini gözlemleme, yansıtma ve değerlendirme 

üzerine kurmuş olduğu hassas bir etkileşim sürecidir (Nind ve Thomas, 

2005).  

2- Zaman içinde öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşim daha karmaşık bir hal 

alır ve öğrenci etkileşimde daha aktif bir rol oynamaya başlar. Etkileşim 

boyunca öğretmen, öğrencinin ilgisini daha fazla çekebilmek amacıyla yüz 

ifadeleri, vücut dili, ses ve bakışında değişikliklere gider. Aynı zamanda, 

öğrencinin davranışlarını taklit eder ve basit bir dil kodu kullanır.  

3- Öğretmen gözleme, bekleme ve aktivitelerin zamanlamasında öğrenciye 

azami dikkati gösterir. Bu şekilde aralar doğru bir biçimde planlanacak ve 

öğrenciyle geçirilen zamandan daha fazla verim alınacaktır.  
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4- Öğrencinin davranışlarına karşılık veren öğretmen, aktivitelerin içeriği ve 

süresince öğrenciye kontrol etme olanağı vererek, iletişimin öğrenci 

tarafından düzenlendiği ve devam ettirildiği izlenimini yaratır. 

5- Öğretmenin gösterdiği niyetlilik bu süreçte çok önemli olup, öğrenci iyi 

düşünce, duygu ve niyetle kabul edilir. Öğretmen aktivitelere sosyal anlamlar 

yükler ve karşılık verir.  

Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yönteminin başarısının altında yatan 

belki de en önemli faktör, öğretmen ve öğrenci arasındaki rutinlerde bir görev 

anlayışının olmamasıdır. Oturumlar, iletişim kurallarını öğretebilmek için güvenilir 

ve aydınlatıcı bir ortam sunar. Öğrenme, ortaya çıkan aktivitelerin doğru veya yanlış 

diye yargılanmadığı, pozitif bir öğrenme ortamının oluşturulduğu anlamına 

gelmektedir (Nind, 1999). Bu durumda da öğrenci yerine öğretmenin bilgisi daha 

önemli olup, öğretmenin sezgisel özellikleri, öğrenci hakkında bilgisi ve yöntemin ne 

kadar etkin uyguladığı önem kazanmaktadır  (Nind ve Thomas, 2005). Söz konusu 

yöntem, aynı zamanda, öğretmenlerin de davranışçı eğitim yaklaşımlarından farklı 

olarak makine gibi hareket etme yerine, kendilerini daha yetenekli ve etkin bireyler 

olarak hissetmelerini sağlayacak ek bir dönüşümsel özelliğe de sahiptir.  

1.6.4. Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşime Yönelik Tartışmalar 

Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yöntemi farklı yaş grupları, farklı 

engellilik dereceleri ve farklı ortamlarda kullanılmış, bazı etik tartışmaları ortaya 

çıkmıştır. Nind ve Kellett (2002) yöntemi öğrenme engelli bireylere değer verilmesi 

ve topluma katılımları açısından tartışmakta, özel olarak ise stereotipik davranışlar 

gösteren bireylerde yöntemin uygulanmasıyla bu davranışları azaltmaya 

odaklanmışlardır. Bir yandan yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yönteminin, 

bireyin stereotipik davranışlarını azaltmayı hedeflemekle bireyi 

değersizleştirmediğini savunmakta, diğer taraftan da bu tür davranışların 

azaltılmasının da istenen bir davranış olduğunu savunmaktadırlar. Hogg (2002) 

yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yönteminin en temelinde, hedefleri üzerinde 

ciddi bir karnaşa olduğunu savunmaktadır. Nind ve Kellett’in (2002) bir yandan 

yöntemin amacının sosyal ve iletişimsel becerileri artırmak olduğunu savunurken, 
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diğer taraftan da amaçlarının “öğrenme engelli bireylerin davranışlarını 

değiştirmektense, bireyin anlamlı bulduğu şekilde uyum ve iletişim yollarına 

odaklanmak” olduğunu belirtmektedirler (Nind ve Kellett, 2002: 270). Bu durumda 

yöntemin amacı konusunda bir karışıklık ortaya çıkmaktadır (Hogg, 2002). Amaç 

eğer engelli bireylerin iletişim becerilerini geliştirmekse, yöntem ‘uyum’dan daha 

fazlasına ulaşmayı hedeflemektedir. Eğer amaç iletişimi kolaylaştırmaksa, bu durum 

davranışları değiştirip düzenlemekle, iletişim yeterliğini artırmakla ilgilidir.  

Hogg’a (2002) göre yöntemin kullanıcılarının asıl karmaşası, konu stereotipik 

davranış olduğunda ortaya çıkmaktadır. Bu tür davranışların azaltılmasının 

hedeflenmesi, Nind ve Kellett (2002) tarafından, ‘davranışın bireyden 

uzaklaştırılması’ (s.272) olarak değerlendirmişlerdir, çalışmada yoğunlaştırılmış 

karşılıklı etkileşim yönteminin bu tür davranışları azaltma niyetliliğiyle 

kullanılmadığı belirtilmiş, çünkü bu şekilde bireyin değersizleştirildiği 

savunulmuştur. Diğer taraftan da deneğin davranışlarında ortaya çıkan olumlu 

değişiklikler, müdahalenin olumlu sonucu olarak değerlendirilmiştir. Hogg (2002), 

yöntemin hedefleriyle ve kullanımıyla ilgili ciddi kaygıları olduğunu belirtmiş, Nind 

ve Kellett’in (2002) bilişsel ahenksizlik ve özensizlik sergilediğini savunmuştur. 

Nind ve Kellett (2002b), Hogg’a (2002) verdikleri yanıtlarında, öncelikle 

yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yönteminin, stereotipi davranışları üzerine de 

odaklandığını belirtmektedir; çünkü yöntem öğrenme engelli bireylerle 

kullanılmaktadır, bu tür davranışlar da ileri derecede öğrenme engelli bireylerde 

görülmektedir. Nind ve Kellett (2002) araştırma deneyimlerine dayaranarak, 

yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yönteminin kullanıldığı bireylerde stereotipik 

davranışların azaldığını gözlediklerini belirtmişlerdir. Bu alanda daha fazla araştırma 

yapılması gerektiğini belirtirken, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yönteminin, 

uygulandığı öğrenme engelli bireylerin daha az stereotipik davranış gösterdiğini 

eklemişlerdir.  

Yöntemin öğrenme engelli bireylerin, stereotipik davranışları üzerine nasıl 

etki uyandırdığı, özellikle ebeveynlerin ve eğitmenlerin en temel kaygılarındandır. 

Bir çok ebeveyn, yöntemin taklidin de yer aldığı oyunlar içermesi sebebiyle bu 
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davranışların azalmak yerine pekişeceğinden korkmaktadır. Nind ve Kellett (2002b) 

anne-babaların yöntemin kullanılmasından bu tip davranışların artacağı kaygısıyla 

uzak durmasının da, uygulamacıların yöntemi bu tür davranışları azaltmak amacyla 

kullanmasını da savunmadıklarını belirtmişlerdir.  

Nind ve Kellett (2002b) stereotipik davranışlar konusunda asıl sorunlu 

düşünce biçiminin, bazı uygulamacı ve araştırmacıların, yalnızca bu tür davranışların 

nedenleri ve öğrenme geriliği olan bireylerin yaşam kalitesi üzerine yoğunlaşmaası, 

bir ya da bu tür davranışların azaltılması üzerinde durması olduğunu belirtmektedir. 

Nind ve Kellett (2002b) bu araştırmaların, engelli bireylerin asıl sorunlarını gözden 

kaçırdığına dikkat çekmekte, bireylerin, eğitmenler ya da öğretmenleri tarafından 

sürekli ‘normal’ davranmaya zorlanmasının sorunun esas nedenlerinden biri 

olduğunu belirtmektedir. Nind (2006) aslında bu davranışların, engelli bireylerin 

içinde bulundukları ve üzerinde kontrol sahibi olmadıkları ortama karşı bir tür 

savunma mekanizması ve direnç göstergesi olarak görmektedir. Bu yüzden de 

yöntemde en temel olan bireyle iletişim kurmaya hedeflenilmesidir.   

Sonuç olarak, yapılan çalışmaların etkinliği, uygulandıkları bağlama bağımlı 

olup, çalışmalara katılan çok engelli bireylerin birbirinden farklılıkları bir genelleme 

yapma olanağını ortadan kaldırmaktadır (Samuel ve diğerleri, 2008). Çalışmalar, 

desenlerinin sağlamlığı, katılımcıların özellikleri, uygulamacıların etkinliği, girişimin 

süresi, frekansı ve içeriği bakımından birbirinden farklılık göstermektedir. Buna 

rağmen bütün çalışmalar yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yöntemini “faydalı 

olması muhtemel” olarak değerlendirmektedir (Health Evidence Bulletins Wales, 

1999). 

1.7. Çok Engelli Bireyler ve Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Alanında      

Yapılmış Araştırmalar 

Bu bölümde Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki çok engelliler (birden fazla 

yetersizliği olanlar) ve yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim alanında ulaşılabilen 

araştırmalar sunulmaktadır.  
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 Özellikle Amerika Birleşik Devletlerin’de ve Avrupa ülkelerinde çok engelli 

çocuklar ve yetişkinler üzerine yapılmış bir çok çalışma bulunmaktadır. Çalışmalar, 

elektronik cihazlar yardımıyla çok engelli ve iletişim kurma güçlüğü çeken bireylerin 

iletişim kurma becerilerini artırma ve kendilerini ifade etmelerini ve kendi 

hayatlarıyla ilgili seçim yapabilmelerini sağlama, uygun bir stimuli geliştirerek 

engelli bireyin dikkatini çekme ve harekete geçmesini sağlama, ve beden eğitimi 

derslerinde eğitici akran (peer tutor) modeli yardımıyla çok engelli bireylerin sosyal 

etkileşimini artırma alanları üzerine yoğunlaşmaktadır: 

 Reid ve Hurlbut (1977) çok engelli ve sesli-sözlü iletişim kuramayan dört 

yetişkin üzerinde yaptıkları çalışmada, katılımcılara iletişim becerilerini öğretmeyi 

hedeflemişlerdir. Katılımcıların hepsi ileri derecede engelli olup, yaşamlarının büyük 

bir kısmını farklı kurumlarda geçirmiştir. Dil ve konuşma terapileri gibi, önceki 

çalışmalardan yararlanamamış olan katılımcılar sesli-sözlü iletişim kuramamaktadır. 

Bunun yanında ileri derecede fiziksel engeli de bulunan katılımcılar bütün yaşamsal 

ihtiyaçları için kurum personeline bağımlıdır. Çalışma temel olarak katılımcıların bir 

ibre ve pano yardımıyla iletişim kurma becerilerini incelemiştir. Üç farklı deneysel 

dönemden oluşan çalışmanın ilk döneminden itibaren katılımcıların iletişim 

kurmakta daha başarılı oldukları gözlenmiştir. Çalışmanın sonunda elektronik 

panonun çok engelli ve sesli-sözlü iletişim kuramayan katılımcıların boş zaman 

aktivitelerinde ne yapmak istediklerine dair isteklerini aktarmada son derece faydalı 

olmuştur.  Yedi hafta süreyle de devam eden izleme süresinde katılımcılar 

öğrendikleri becerileri muhafaza etmişlerdir.  

 Basu, Sarkar, Chakraborty, Bhattacharya, Choudhury ve Patel (2002) 

Hindistan’da, konuşma güçlüğü çeken engelliler için farklı dillere uygulanabilen bir 

iletişim aracı geliştirmişlerdir. Kullanıcının engel durumuna göre, iletişim için bir 

fare kullanılması yeterlidir. Beyin felci geçirmiş veya motor engelli kullanıcılar 

içinse  özel düğmeler geliştirilmiştir. Araç özellikle konuşma ve motor engelli 

çocuklar için geliştirilmiş, bunun yanında farklı yaş gruplarına da genişletilmesi 

planlanmıştır. Sistem doğal dil süreçleri ve ikonların bilişsel yorumlanmasını 

içermektedir. Bhattacharya, Sarkar ve Basu (2007) beş yıl içinde aracı geliştirmiş ve 

Hindu, Bengali ve İngilizce dilleriyle uyumlu hale getirmişlerdir.  
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 İleri derecede ve çok engelli olan öğrenciler kaynaştırıcı ve ayrılmış eğitim 

ortamlarında birebir öğretime ve yönergeye ihtiyaç duyarlar (Block, Conatser, 

Montgomery, Flynn, Munson ve Dease, 2001; Block, Klavina ve Flint, 2007). 

Salmento ve Bambara (2000) çalışmalarında, engellilerden sorumlu personelin, çok 

engelliler için seçim fırsatı yaratmaları hedeflemiştir. Çalışmaya dört çok engelli 

yetişkin ve dört personel katılmış ve sonuçlar uygulanan model sayesinde personel 

tarafından sunulan seçenek sayısının ve engelliler tarafından yapılan seçim sayısının 

arttığını göstermiştir. Yetişkinlerden birinde, öğle yemeği sırasında, bir diğerinde de 

kişisel temizlik ve giyinmede yapılan seçimlerin arttığı gözlenmiştir.  

 Reid, Everson ve Green (1999) bireylere özel geliştirilmiş harita çıkarma 

sürecinin, sistematik tercih değerlendirmeleriyle karşılaştırıldığında sürekli olarak 

doğru sonuç vermediğini saptamışlardır. Çok engelli dört farklı katılımcı ile tercih 

haritaları çıkarma ve boş zaman aktiviteleri seçme üzerine çalışılmıştır. Her birey 

için kullanılan kişiselleştirilmiş yöntem uyarlaması, sonradan sistematik olarak her 

katılımcının davranışlarının gözlenmesiyle devam etmiş, ancak kişiselleştirilmiş 

yöntemlerin tek olarak kullanılmamaları; sistematik değerlendirmelere ek olarak 

kullanılması tavsiye edilmiştir. Bu yüzden, ileri derecede ve/ya çok engelli bireylere 

yönelik olarak yapılan, hayatlarında daha fazla söz sahibi olmaları fikrini savunan 

çalışmaların da iyi değerlendirilmesi ve ölçümlenmesi gerekmektedir. Yoksa bu tür 

süreçlerin gerçek başarısı felsefi inançlar dolayısıyla daha fazlaymış gibi 

algılanabilir.  

 Çok engelli çocuklar çevrelerine çok az tepki gösterirler ve stereotipik 

davranışların yanısıra genel olarak pasiftirler (Ringdahl, Vollmer, Marcus ve Roane, 

1997; Sprague ve diğerleri, 1997). Bu sorunu çözmek için en uygun yaklaşımlardan 

biri, ortamda yeni bir stimuli (uyaran)  geliştirerek, çocuğun dikkatini çekmeyi ve 

eyleme geçmesini saplamaktır (Ringdahl ve diğerleri, 1997; Vollmer, Marcus ve 

LeBlanc, 1994). Bu yaklaşımın başarılı olması da çocuklar için ilginç bir stimuli 

(uyaran) yaratmaktan, bu sayede de stimuliye (uyaran) tepki vermelerini ve 

pasifliklerini azaltmaktan geçer (Kahng ve Smith, 1997 aktaran Lancioni ve 

diğerleri, 1998; Poling ve Ryan, 1982).  
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 Lancioni ve diğerleri (1998) çalışmalarında uyaran  tercih değerlendirmeleri 

kullanmış, ve en çok tercih edilen uyaranı kullanmışlardır. Çok engelli, kısıtlı dikkat 

aralıkları, stereotipik davranışları ve genel pasifliği olan iki çocuk çalışmaya 

katılmıştır. Çocuklar 6 ve 9 yaşlarında olup, işitsel, görme ve zihinsel engellidirler. 

Kendi başlarına günlük ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Çalışma ortamı kutular, plastik 

nesneler, hareket eden ışıkların olduğu masalar gibi nesnelerle zenginleştirilmiştir. 

Çalışma süresince çocukların bulundukları ortama ilgi gösterdikleri, pasifliklerinin 

azaldığı, görsel-motor koordinasyonlarını kullandıklarını ve fiziksel aktivitelerinin 

arttığı görülmüştür.  

Bir çok araştırmacı, ileri derecede ve çok engelli öğrencilerin özellikle beden 

eğitimi dersleri ortamlarında akranlarıyla karşılıklı etkileşimlerinin ölçülmesinin ve 

çalışmaların kavramlaştırılmasının önemine işaret etmiştir (Ellis, Wright ve Cronis, 

1996; Sherill, 1994). Bu çalışmalardaki temel fikir, engelli bireylerin toplumdan 

izole bir hayat sürdükleri ve gerekli koşullar sağlandığında tercihlerini ifade 

edebilecekleri aynı zamanda da akranlarıyla birlikte hareket edebilecekleri bir ortam 

oluşturmalarının gerekliliği ve bu aktivitelerin bireyler için faydalı olduğudur 

(Lancioni ve diğerleri, 2002).  

 Eğitici akran modeli, hafif ve orta derecede engellilerde uygulanmış ve 

başarılı sonuçlar doğurmuş olmasına rağmen (DePaepe, 1985, Lieberman ve 

diğerleri, 2000 aktaran Klavino ve Selavo, 2006) çok engelliler üzerindeki etkileri 

tam olarak keşfedilmemiştir. Çünkü araştırma sayısı henüz çok kısıtlıdır (Klavino, 

2008). Klavino ve Selavo (2006) çalışmalarının kapsayıcı olması planlamış ve beden 

eğitimi derslerinde kullanılabilecek bir aracın geliştirilmesi hedeflemiştir. Çalışmada 

engelli öğrenciler, akranları ve beden eğitimi öğretmenleri yer almış; engelli 

katılımcıların akranlarıyla ve beden eğitimi öğretmenleriyle etkileşimleri incelenmiş, 

ve oluşturulan aracın yeniden üretilebirliğinin yüksek olduğu saptanmıştır. Bunun 

yanında Klavino ve Selavo (2006) farklı yaş gruplarında, sınıf büyüklüklerinde, 

farklı deneyimleri olan öğretmenlerle çalışmayı tekrarlamanın önemine işaret 

etmektedirler.  
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 Klavina (2008) beden eğitimi derslerinde, ileri derecede çok engelli 

çocuklarla akranları arasındaki iletişimi ve engelli çocuklardaki gelişimi araştıran 

çoklu bir vaka araştırması yapmıştır. Klavina’nın çalışması çok engelli çocuklarla 

çalışan engelli olmayan akranların sosyal etkileşimde olumlu sonuçlarına işaret 

etmektedir. 

 Klavina’nın (2008) araştırmasına yaşları sekiz ve dokuz olan ve ileri derecede 

çok engelli olan üç çocuk katılmıştır. Öğrenciler araştırma süresince zamanlarının 

%60 ve daha fazlasını ABD’de normal bir okulun özel eğitim sınıfında geçirmiştir. 

Eric, dokuz yaşında, Ataxia-Telangiectasia hastalığı olup, koordinasyon ve denge 

sorunları yaşamaktadır ve iletişim becerileri çok sınırlıdır. Beden eğitimi derslerinde 

genelde iki akranının yardımına ve desteğine ihtiyaç duyan Eric, akranlarıyla birlikte 

beden eğitimi aktivitelerinde bulunmaktan çok hoşlanmıştır. Akranları da, her ne 

kadar Eric’le iletişim kurmaları ve birlikte hareket etmeleri çok güç olsa da, Eric’ten 

hoşlanmışlardır. Eric için planlanan aktivite, kendisinin kullanabileceği şekilde 

adapte edilmiş spor araçlarıyla iki akranıyla birlikte beden eğitimi aktivitelerinde 

bulunmaktır.  

  Laura, sekiz yaşında, ileri derecede öğrenme engelli, orta derecede motor 

güçlükleri, zayıf beden farkındalığı ve ileri derecede iletişim güçlükleri olan bir 

çocuktur. Araştırma süresince, zaman zaman aktivitelere katılmak istememiş ve 

yıkıcı davranışlar sergilemiştir. Laura için planlanan aktiviteler, engelli olmayan 

akranlarıyla birlikte top oyunları oynama (yakalama, atma) ve motor beceriler 

(koşma, zıplama) olmuştur.  

 Mary, dokuz yaşında, beyin felci geçirmiş, ileri derece zeka geriliği olan ve 

çok sınırlı kelime dağarcığı olan bir çocuktur. Beden eğitimi derslerinde sürekli 

fiziksel desteğe ihtiyaç duymuştur. Mary için planlanan aktivite, akranlarının sözel 

ve fiziksel yardımlarıyla beden eğitimi aktivitelerine katılmasıdır.  

 Çalışmaya eğitici akran olarak genel eğitim sınıflarından dokuz öğrenci 

katılmıştır (Eric için dört, Laura için iki ve Mary için üç). Çalışma her hafta 90-120 

dakika süresince sürmüştür. Her beden eğitimi seansı şu şekilde gerçekleşmiştir: 

eğitici akranlar, katılımcılara hangi aktivitenin yapılacağını söylemiş, arkasından 
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aktiviteyi göstermiştir. Katılımcının aktiviteyi doğru olarak yapması halinde pozitif 

bir geri bildirim verilmiş, doğru olarak yapmaması halinde “İyi bir denemeydi ama 

kollarını önde tutmadın” gibi pozitif yönlendirici bir cümle söylenmiştir. 

Katılımcının yönergeleri izlememesi halinde de, akran aktiviteyi kendisi göstererek, 

katılımcınn tekrarlamasını istemiştir. Eğitici akranlar durumu idare edemediklerini 

düşündükleri durumda öğretmenlerine danışmaları tavsiye edilmiştir. Bu çalışma 

engelli ve engelli olmayan akranların birlikte aktivitelerde bulunmasının çok engelli 

çocuklarda olumlu sonuçlar doğurduğunu ortaya koymuştur.  

 Çok engelli çocuklar ve yetişkinler üzerine yapılmış olan çalışmaların genel 

özellikleri iki başlıkla özetlenebilir: Çok engelli bireylerin ortak ilgi geliştirmemiş 

olmalarının sebebi, bu bireylerin yetersizliklerinden değil, doğru seçilmiş stratejilerin 

ve uygun aktivitelerin seçilmemiş olmasındandır (Camaby, 1998; Lancioni ve 

diğerleri 2002). Bunun yanında engelli olan ve engelli olmayan bireyler arasındaki 

sosyal etkileşimi artırmaya yönelik aktiviteler son derece olumlu sonuçlar doğurduğu 

gibi, araştırmanın başarısını büyük ölçüde engelli bireyin durumu belirlemektedir 

(Siperstein ve diğerleri, 1997; Lancioni ve diğerleri, 2002).  

Yeni uygulanmaya başlayan bir yöntem olmasına rağmen, yoğunlaştırılmış 

karşılıklı etkileşim alanında yapılmış bir çok araştırma bulunmaktadır. Araştırmalar 

genel olarak öğrenme engelli olan bireylerde yöntemin uygulanması üzerine 

yoğunlaşmıştır. Araştırma sonuçları yöntemin verimliliğine işaret etmektedir. Çok 

engelli çocuklar üzerinde sosyal temas başlatma ve devam ettirme ve sözlü iletişim 

öncesi becerilerinin gelişmesi (Nind, 1996; Kellett, 2000; Kellett, 2001), aynı şekilde 

ileri derecede ve çok engelli yetişkinlerde sosyal becerilerin gelişmesi (Lovell ve 

diğerleri, 1998; Nind ve Kellett, 2002; Elgie ve Maguire, 2001; Samuel ve diğerleri, 

2008). Bunun yanında uygulamacı ekibin yaklaşım üzerine görüşlerine yer veren 

çalışmalar da vardır (Firth ve diğerleri, 2008).  

Araştırmalar, davranış sorunları olan engelli bireylerle yoğunlaştırılmış 

karşılıklı etkileşimin işe yaradığını göstermektedir (Smith, 1998; Irvine; 1998). Diğer 

taraftan da, Elgie ve Maguire (2001) Alice’le vaka çalışmalarında, Alice’teki bir çok 

gelişmeye rağmen, göze parmak sokma davranışında herhangi bir değişiklik 

olmadığını belirtmektedir. Alan taraması bize stereotipik davranışlarda meydana 
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gelen değişime dair bir dizi örnek sunmaktadır. Smith (1998: 46) yoğunlaştırılmış 

karşılıklı etkileşim öncesi Jamie’yi aşağıdaki gibi betimlemektedir:   

“Jamie’de, uzun süreler baş parmağını sabit tutmak, eline aldığı ip, 
havlu, giysi gibi nesneleri döndürmek şeklinde obsesif davranışlar 
göstermektedir. Sık sık kağıt havlu, kağıt gibi nesneleri yırtmakta 
ve parçaların yavaşça yere düşüşünü izlemekten keyif almaktadır. 
Ayrıca çimen, toprak, ve taş gibi şeyleri yerden toplayarak çevreye 
savurmakta ya da ağzına götürmektedir. Çoğu zaman da 
çevresindeki diğer insanları umursamadan ışığa doğru 
bakmaktadır”  
  

Smith (1998) baskıcı bir biçimde Jamie’nin davranışlarını değiştirmeye 

çalışmak yerine, Jamie’yi her şeyiyle bir bütün olarak kabul etmenin önemine 

değinmiştir. Uygulayıcıların davranışlarını, Jamie’nin davranışlarını kabul ettiklerine 

dair yeniden düzenlemelerine karar verilmiştir. Bu bakımdan personel Jamie’nin 

davranışlarını taklit etmeye başlamış, onunla birlikte kağıt yırtmış, onun çıkardığı 

sesleri ve hareketleri tekrarlayarak abartmaya başlamışlardır. Bu şekilde Jamie daha 

sakin, daha kolay bir arada olunabilen, ve etkileşime açık bir birey haline gelmiştir.  

Kellett’in (2001) çalışması da çocuklarda stereotipik davranışlarda azalma olduğunu 

göstermektedir. Nind (1993; 1996) yetişkinlerin stereotipik davranışlarını 

değiştirmek üzerine değil, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yönteminin 

kullanılmasıyla, bireylerin sosyal ve iletişimsel becerilerinin geliştirilmesi üzerine 

yoğunlaşmıştır. Çalışma sonunda deneklerin on dokuz stereotipi davranışının 

yarısından fazlasında önemli derecede azalma kaydedilmiştir. Verilere göre, altı 

deneğin, üçünün stereotip davranışlarında önemli derecede, biri için düşük derecede 

azalma gösterirken, diğer ikisi için de ciddi bir değişim görülmemiştir (Nind ve 

Kellett, 2002). Kellett’in (2001) çalışması da yaşları daha genç olan deneklerin 

stereotipik davranışlarında yaşları daha büyük olanlara göre daha fazla ve daha 

olumlu değişim olduğunu göstermektedir.  

Yukarıda da değinildiği gibi, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yöntemin 

ilk uygulayıcısı Nind (1993) olmuş ve uzun süreli bakım hizmeti veren Harperbury 

Hastanesinde karmaşık öğrenme zorluğu, ritüalistik davranış ve sosyal davranış 

soğukluğu kaydedilen altı katılımcıyla yaptığı araştırma yöntemin etkinliğini ortaya 

koymuştur. katılımcıların gösterdiği gelişme düzeyleri birbirinden farklı olsa da 
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genel olarak bütün katılımcıların sosyallik ve iletişim düzeyinde gelişme 

kaydedilmiştir.  

Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yöntemi Knight ve Watson (1990) 

tarafından Edinburg’daki Gogarburn Okulunda altı öğretmen ve altı öğrenciyle 

yaklaşık dokuz ay süresince uygulanmıştır. Çocukların yaşları 10 ve 19 arasında 

değişmekte olup hepsinde ağır öğrenme güçlükleri kaydedilmiştir. Her öğrencinin 

seansı yaklaşık altı haftalık arayla altı kez videoya kaydedilmiş ve çocukların 

yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim seansları ve normal sınıf aktivitelerindeki 

davranışları karşılaştırılmıştır. Tipik sınıf davranışları Sözlü-İletişim Öncesi Planı 

(Kiernan ve Reid, 1987) temel alınarak değerlendirilmiş ve yoğunlaştırılmış karşılıklı 

etkileşim seansları videolarıyla karşılaştırılmıştır ve öğrencileri davranışında bir çok 

farklılık gözlenmiştir (Kellett, 2001).  

 Kellett (2001) yaşları dört ve 11 arasında değişen çok engelli altı çocukta 

yoğunlaştırılmış karşılıklı etkleşim yöntemini, katılımcıları tanıyan üç öğretmen, üç 

eğitim destek asistanı yardımıyla on sekiz ay boyunca uygulamıştır. Uygulama 

sonunda bulgular bütün katılımcıların sosyal ve iletişimsel becerilerinde gelişme 

olduğunu göstermektedir. Her ne kadar katılımcıların gelişmelerinde farklılık 

gözlense de doğrudan yüze bakma bütün katılımcılarda etkin olarak gelişmiştir. 

Katılımcıların kurmayı reddettiği göz teması kurma bütün katılımcılarda 

sağlanmıştır. Birlikte odaklanma özelliği çalışmanın ilk aşamalarında geliştirilmiştir. 

Bulgular yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim seanslarında bilişsel gülümseme/mutlu 

ifadenin, katılım oranını artırdığına ve aynı zamanda karşılıklı keyife de kanıt 

oluşturmuştur. Bilişsel sesli iletişim kurma çalışmanın sonraki aşamalarında gelişmiş 

olsa da Bernadette’in (dört) üç, Jacob’un (sekiz) bir, ve Sam’in (beş) yedi işareti bu 

gelişmenin boyutlarına işaret etmektedir.  

 Nind ve Powell (2000) yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yönteminin otistik 

çocuklarla kullanımının etkin sonuçlar verdiğini belirtmektedir. Aynı zamanda da 

yöntemi uygulayıcıların zaman içinde yöntemi daha iyi kavradıklarını ve çocukların 

da özelliklerini göz önünde bulundurarak daha iyi uyguladıklarını eklemekte yine de 

gelecekte yapılması gereken araştırmalara değinmektedirler. Yöntemin, diğer 
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yöntemlerden farklılığı, özellikle yetişkin partnerin yüzünü çocuğun yüzüne 

yaklaştırarak “Ben böyle hissediyorum, ve bu davranışa uygun olan yüz şekli de bu” 

(Nind ve Powell, 2000: 106) diyerek çocuklarla doğrudan bir iletişim içine 

girmektedir. Etkileşim resmi olmasa da, yöntemdeki oyunların dramalaştırılması 

yoluyla otistik çocukların sosyal gelişimi sağlamak mümkün olabilir.  

 Leaning ve Watson (2006) araştırmalarında yoğunlaştırılmış karşılıklı 

etkileşim yöntemi ile Richardson tarafından geliştirilmiş olan “from inside looking 

out, FILO” (içerden dışarı bakma) yöntemini birleştirmişlerdir. Bu yöntem, öğrenme 

engelli bireyler için geliştirilmiş karşılıklı etkileşimi, kişisel farkındalığı ve duygusal 

okumanın geliştirilmesini hedefleyen bir atölye çalışmaları dizisidir. Araştırma sekiz 

hafta boyunca devam etmiş, ve yaşları 28 ile 38 arasında değişen üç kadın ve iki 

erkek katılmıştır. Katılımcılar, bakım merkezindeki personel tarafından seçilmiş olan 

iletişim kurması en güç olan yetişkinlerdir. Katılımcılar, resmi ve sözlü olmayan 

iletişim kuramamaktaydı. Her seans elli dakika sürmüş, ilk beş ve son beş dakikada 

katılımcılara müzik dinletilmiş, kalan kırk dakika sürecinde de top gibi çeşitli 

oyuncaklar yardımıyla katılımcılarla karşılıklı etkileşime dayalı oyunlar 

geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların bir çoğunda gülümseme, 

göz teması kurma gibi bilişsel değişiklikler meydana gelmiş; ancak katılımcıların 

ikisinin bir seansı kaçırması ortaya çıkan olumlu değişikliklerin bir kaç seans 

boyunca kaybolmasına neden olmuş, değişiklikler sonradan tekrar ortaya çıkmıştır. 

Leaning ve Watson (2006) bu yüzden yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim 

yönteminin kullanılırken sürekliliğin sağlanmasının önemine işaret etmektedir.  

 Firth ve diğerleri (2008) araştırmalarında, dört farklı bakım evinden 29 

bakıcının altı ay süresince ileri derecede ve çok engelli yetişkinlerle uyguladıkları 

yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yöntemininin ortaya çıkardığı değişikliklerini 

değerlendirmelerini amaçlamışlardır. Çalışma sonunda engelli bireylerin sosyal ve 

iletişimsel becerilerinde artış olduğunu savunan bakıcı personel, engelli yetişkinlerin 

bilişsel davranışlarında ve sosyal etkileşim başlatmada artış olduğunu belirtmiş, aynı 

zamanda da hiç bir şekilde umutlu olmadıkları bireylerin yöntem sayesinde iletişim 

becerilerinin geliştiğini ve iletişim isteklerine yanıt verdiklerini gördüklerinde bu 
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bireyle daha fazla iletişim içine girmek istediklerini belirtmişlerdir. Örneğin 

personelden biri aşağıdakileri belirtmiştir (Firth ve diğerleri, 2008: 62): 

Dürüst olmak gerekirse, [engelli bireyin adı] benim normalde kısa 
sürede pes edeceğim türde bir insandı. Çünkü ne kadar uğraşsam 
da hiç bir karşılık alamıyordum. Şimdi ise, ne kadar fazla 
çabalarsam, o kadar fazla karşılık alıyorum, örneğin yüzünde bir 
gülümseme oluşuyor... Onu yöntemi kullanmadığım zamana göre 
daha çok düşünüyorum, ve birlikte daha fazla zaman geçirmek 
istiyorum. 

Bunun yanında bir grup personel de, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşimin, 

kendi kullandıkları tekniklerden hiç bir farkı olmadığını; çünkü bu tekniklerin zaten 

yeteri kadar karşılıklı etkileşime dayandığını savunmuştur. Ayrıca bir grup personel 

de seansların, sürekli engelli bireylerin öncülüğünde devam ettirilemeyeceğini 

savunmuş ve iki neden sıralamıştır. Bunlar;  seansların çok fazla zaman alacağı ve 

engelli bireylerin engelinin şiddetine göre, aktif olarak katılabilecekleri aktiviteleri 

bulmakla güçlük çekileceği bir diğer neden ise, bazı bakıcılar yöntemi “başka bir 

şey”, “bireylere çocuk gibi davranmak” ve fazla “idealist” olarak değerlendirmiş 

olmasıdır Personelin farklı algılarına ayrıntılı bir biçimde değinen Firth ve diğerleri 

(2008) yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yöntemini uygulayan personelle 

yapılması gereken çalışmaların da önemine işaret etmektedir.  

 Samuel ve diğerlerinin (2008) yirmi hafta süresince ileri derecede öğrenme 

engelli dört yetişkin kadın üzerinde yaptığı araştırma da, önceki araştırmalara 

uygunluk göstererek, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yönteminin sosyal ve 

iletişimsel becerilerini artırdığını ortaya koymuştur.  

Sarı (2008) Türkiye’de öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ya da hiperaktif 

olan çocuklara göre çok engelli çocuklar alanında yapılmış yayımların çok sınırlı 

olduğunu belirtmektedir. Sarı (2008: 452) bu durumun sebebini şöyle 

açıklamaktadır: “Belki de durumun en büyük nedenlerinden biri, diğer engel 

kategorisindeki öğrencilerinki kadar çok araştırma olmamasıdır. Buna ek olarak, 

çoğu toplumlarda çok engelli olan öğrencilerin ayrı okullarda veya sınıflarda 

eğitilmesi nedeniyle, öğrencilerin gereksinimleri ile ilgili yeteri kadar bilgi 

alınamamış olması da olabilir”. 
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1.8. Türkiye’de ve Diğer Ülkelerdeki Çok Engellilerin Eğitimlerine Yönelik   

Durum 

 Türkiye’de çok engellilerin eğitimlerine ilişkin herhangi bir kamu kurumu ya 

da özel kurum bulunmamaktadır. Türkan Sabancı Görme Engelliler Eğitim 

Okulu’nda uygulanan çok engelli görmeyen çocuklar projesi alanında bir ilktir; bu 

okul da sadece görme engelini kapsayan çok engel grupları üzerinde 

yoğunlaşmaktadır.  

 657 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), ile ilgili Özel Eğitim 

Yönetmeliği dahi, umut verici bulunmasına rağmen çok engellilerin sorunlarını göz 

ardı etmiştir (Yıldız, 2008). Yönetmeliğin yalnızca 26. maddesinin  ikinci 

paragrafında:  

“Zorunlu öğrenim çağındaki, klinik bakıma gereksinim duyan ve 
birden fazla alanda yetersizliği olanlar için destek eğitim planı özel 
eğitim hizmetleri kurulu tarafından hazırlanır. Bu bireylerin 
eğitimleri, öncelikle ailelerinin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi 
temeline dayalı olarak, gezerek özel eğitim görevi verilen 
öğretmenler tarafından kurumlarda ve evlerde sürdürülür” şeklinde 
yer almıştır.  

 27. Maddede ise; 

“ Zorunlu öğrenim çağındaki fiziksel, duygusal, sosyal ve iletişim 
yetersizlikleri nedeniyle, eğitim öğretim kurumlarından doğrudan 
yararlanamayacak durumda olan bireylerin eğitimleri, özel eğitim 
hizmetleri kurulu tarafından plânlanır. Öncelikle ailenin 
bilgilendirilmesi, desteklenmesi ve bireyin evde eğitime alınması 
temeline dayalı olarak, gezerek özel eğitim görevi verilen 
öğretmen tarafından sürdürülür” denmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı 
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2000).  

 

 Milli Eğitim Bakanlığı, çok engelli çocuklara verilen eğitimin, hangi 

yönetmelik Yönetmeliğin 44. maddesindeki özel eğitim hükümleri doğrultusunda 

verildiğini belirtmektedir. Çok engelli çocukların özelliklerine uygun eğitim-öğretim 

kurumlarına yönlendirmede de, bireyin özelliklerine ve engelin şiddetine göre 

yönlendirildiği okul ve kurumların farklılık gösterdiği eklenmiştir. Çok engelli 

öğrencilerin eğitiminde görev alan öğretmenler için hizmet içi eğitim seminerlerinin 
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düzenlendiğini, aynı zamanda da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yapılarak projeler yürütüldüğü belirtilmişse de, bu projelere 

ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ayrıca, özel eğitim kurumlarında eğitim 

gören çok engelli çocuklara dair herhangi bir istatistiki bilgi bulunmamakta, 2009-

2010 eğitim-öğretim yılı kayıt işlemlerinin devam ettiği, ve gerekli işlemler 

tamamlandığında istatistiki verilere ulaşılacağı eklenmektedir.1  

 
 Çok engelli çocukların eğitiminde okul kadar, okul öncesi eğitimin çocuğun 

gelişimi üzerindeki önemi açıktır. Aileler tarafından, çok engelli çocuklarında, 

engellerin etkisi ve sonuçları kanıksanmadan aynı zamanda engelle mücadele etme 

isteği kırılmadan, engellerin sınırlılıklarını en aza indirmek, engelli bireyin sonraki 

yaşamında büyük ölçüde belirleyici rol oynayacaktır. Diğer taraftan ise Türkiye’de 

bir engeli olan okul öncesi çocukların eğitim durumlarına bakıldığında, çok engelli 

çocukların daha uzun bir sure için eğitimlerinin gerçekleşmesinin bir düşten öteye 

gidemeyeceği de bir gerçeklik olarak ortadadır. Yine okul çağındaki ve yetişkin çok 

engellilerin durumunun daha iyi olmadığı söylenebilir (Yıldız, 2008). 

 Çok engelli görmeyen çocuklar projesi (ÇEG), Türkan Sabancı Görme 

Engelliler İlköğretim Okulunda, Amerika’nın Boston şehrindeki Perkins Görme 

Engelliler Okulunun işbirliğiyle 2002-2003 eğitim öğretim yılında başlatılmış olan 

bir pilot projedir. Proje kapsamında görme engelli ve çok engelli görmeyen 0-6 yaş 

arasındaki çocuklara eğitim verilmesi öngörülmüş ve 0-3 yaş arasındaki görme 

engelli/çok engelli görmeyen ve 3-6 yaş arasındaki çok engelli görmeyen çocuklar 

için iki ayrı sistem geliştirilmiştir. Proje erken müdahalenin önemi üzerine 

kurulmuştur. Engelli çocukların eğitimlerindeki temel amaç tüm gelişim alanlarında 

engelsiz yaşıtlarına yakın, veya onlara paralel bir şekilde gelişebilmelerinin 

sağlanmasıdır. Bunun yanında ailenin yönlendirilmesi de, aile eğitimi kapsamında, 

aile bireylerine gerekli psikolojik ve sosyal desteği sağlamaktan geçer. 0-3 yaş için 

ÇEG Projesi, ailelerle yapılan rutin bireysel ve grup görüşmelerini ve ev ziyaretlerini 

kapsamaktadır. 3-6 Yaş için ÇEG Projesi de, anasınıfında verilen ulusal eğitim 

                                                 
1 Çok engellilerin eğitim ve öğretimlerine yönelik programlar ve istatistiki bilgi hakkında elektronik-
posta ile soru sorduğum Milli Eğitim Bakanlığı’ndan  01.12.2009  tarihinde gelen yanıt.  
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müfredatı, çok engelli görmeyen çocukların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 

planlanmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programlarına dayanmaktadır.  

 ÇEG İlköğretim Bölümü Projesi, 2004-2005 eğitim öğretim yılında, hayata 

geçirilmiş ve ÇEG anaokulundan mezun olan ancak sadece görme engeli olan 

akranlarıyla eğitim alamayacak olan çok engellileri hedeflemektedir.  

 Proje, bu hizmetler yanında ücretsiz ev ziyaretleri sunmakta, çocukları 

kendilerini fiziksel ve psikolojik olarak en rahat hissettikleri  aynı zamanda da 

performanslarını en iyi şekilde ortaya koydukları ev ortamında gözlemeyi 

hedeflemekte, aynı zamanda çocuğa bakım veren kişilere model olarak çocukların 

eğitiminin kalitesini artırmak üzerine verilmektedir (ÇEG Projesi, Sabancı Görme 

Engelliler Okulu).  

 Türkiye’de, özellikle ileri derecede ve çok engelli çocuklar, normal eğitim 

ortamlarından ve kaynaştırılma uygulamalarından, eğitim sistemimizde yeteri kadar 

destek personeli bulunmadığından tam anlamıyla yararlanamamaktadırlar. Tekin-

İftar (2000), okul öncesi eğitim kurumlarının bu çocukların eğitiminde başı çeken 

kurumlar olmaları gerektiğini belirtmektedir. İlk basamak olarak da, bu kurumlara 

uygun fiziksel ve personel desteğinin sağlanmasıyla çalışmalara başlanılmasını 

tavsiye etmektedir.  

 Sarı (2005) son yıllara kadar, yurt dışında ileri derecede ya da çok engelli  

çocukların ev ortamında eğitilmeleri ya da bir eğitim kurumuna yerleştirilmeleri 

yeğlenirken, son bir kaç yıldır bu çocukların kaynaştırma programları aracılığıyla 

kendine yeterli hale getirilmeye çalışıldıklarını belirtmektedir. Özellikle Amerika 

Birleşik Devletlerin’de ve Kanada’da kaynaştırma eğitimi uygulamalarının yaygınlık 

kazandığı görülmektedir. İleri derecede ya da çok engelli bireyler bireysel 

gereksinimleri göz önünde bulundurularak, normal eğitim kurumlarında gerek 

duydukları destek hizmeti alarak eğitim görmektedirler. Kırcaali-İftar ve Tekin-İftar 

(2009), engelli bireylerin de değerlendirilmesinin, tipik gelişim seyreden çocuklarda 

olduğu gibi yasal güvence altına alınmış olduğunu belirtmektedirler. Bu bölümde 

Amerika, İngiltere, Kanada, Bulgaristan ve Hollanda’dan çok engelli çocukların 

yaşam ve eğitim şartlarına ilişkin örnekler verilecektir.  
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 ABD’deki sivil toplum kuruluşu National Dissemination Center for Children 

with Disabilities (NICHY), tam kaynaştırma yaklaşımının, ileri derecede engelli 

bireylerin sosyal becerilerini geliştirmede ve akranlarıyla arkadaşlık kurmada 

önemine işaret etmektedir. Bunun yanında tam kaynaştırma programlarında ileri 

derecede engelli ve çok engelli çocuklarla eğitim gören akranları, olumlu tutum 

değiştirdiğini bildirmektedir. İlk öğretimin ilk yıllarından başlamak üzere izlenen 

toplum temelli öğretim sayesinde, çocuk öğrendiği becerileri günlük hayatta 

uygulayabilir ve geleceğe de aktarabilir (NICHCY, 2004).  

 Sugai (2002) İngiltere’deki görme ve işitme engelli, bunun yanında diğer 

duyusal yetersizlikleri olan çocukların özel eğitim kurumlarındaki eğitim koşullarını 

incelemiştir. Sugai (2002) İngiltere’de 1981 tarihli Eğitim Kanunu’ndaki Özel 

Eğitim İhtiyaçları (ÖEİ) kısmının kabul edilmesinden sonra engelli bireylerin 

eğitiminde büyük değişiklikler olduğunu kaydetmektedir. ÖEİ kategorisinde olan 

çocuklar bir taraftan kaynaştırma programlarıyla normal okullarda eğitim 

görebilirken, diğer taraftan da, ileri derecede ve/ya çok engelli çocuklar da bu okul 

ortamlarında yeni zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır. Özellikle görme ve işitme 

engelli ve diğer duyusal yetersizliklere sahip çocuklar öğretmenler dışında uzman bir 

ekibe de ihtiyaç duymaktadır. Ancak yapılan araştırmalar da, okuldaki öğretmenlerin 

ve sağlık ekibinin bu engel grubundaki çocuklar hakkında bilgilerinin yetersizliğini 

ortaya koymaktadır. Bu yüzden okulda mevcut personelin bu çocukların durumu ve 

ihtiyaçları üzerinde eğitim almaları, diğer taraftan da bu engel grubundaki çocukların 

eğitim gördüğü okullarda daha fazla uzman görevlendirilmesi gerektiği yönündedir. 

 Kanada’nın bütün eyaletlerinde, engelli çocuklar da dahil olmak üzere bütün 

öğrenciler için ücretsiz ve uygun eğitim sunulmaktadır. Diğer taraftan, özel eğitim 

gereksinimi olan çocuklar için eğitim politikaları eyaletten eyalete değişiklik 

göstermektedir. Çok engelliler için ayrı bir ölçümleme yapılmamış, 5-14 yaş arası 

engelli öğrencilerin Prince edward Adasında %73’ü, New Brunswick’de %72’si, 

Nova Scotia’da %67’si, British Colombia’da %59’i, Quebec’te de %48’i normal 

eğitim kurumlarında eğitim almaktadır. Bütün eyaletlerde, engelli çocuklar okula 

sürekli devam etmemekte, dışarda bazı özel eğitim sınıflarına katılmakta ya da özel 

eğitim okullarına gitmektedirler. Diğer taraftan her üç ebeveynden biri, engelli 
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çocukları için özel eğitim hizmetlerine erişimde zorluk yaşadığını belirtmiştir (Kohen 

ve diğerleri, 2001). Engelli çocukları olan ebeveynlerin % 93’ü de, iş, aile ve çocuk 

bakımı sorumluluklarını gerçekleştirirken orta ve yüksek düzeyde gerilim 

yaşadıklarını belirtmiştir (Canadian Institute of Child Health, 2000). 

 Yordonova (2008) Bulgaristan’ın Varna kentinde, engelli görmeyen çocuklar 

için kurulan okulda, öğrenci sayısının son on yılda 4’ten 40’a çıktığını 

belirtmektedir. Okulda çok engelli çocukların en önemli eksikliğinin sosyal ve 

iletişimsel deneyim olduğu kavranmış ve bu çocuklarla kurulan iletişimin, tipik 

gelişim gösteren çocuklara göre daha farklı kurulması benimsenmiştir. Çocukların 

daha uyarıcı bir ortam içinde olmalarının iletişim becerilerinin geliştirilmesi için esas 

kabul edilmiştir. Yordonova (2008) okulda kullanılan iletişim yöntemlerini şöyle 

özetlemektedir:  

“Uyarıcı iletişimsel ortam dediğimizde, çocuğu, özgün ve bireysel 
ihtiyaçlarıyla, ortamın ‘tam ortasına’ koyuyoruz. Ona, ihtiyaçlarına 
saygı duyduğumuz bir birey olarak davranıyor, ismiyle çağırıyor, 
bu sayede de kimin onunla konuştuğunu bilmesini sağlamaya 
çalışıyoruz. Aynı zamanda akranlarıyla aynı grupta oynamasını 
sağlıyoruz. İhtiyaç duyacağı ya da isteyeceği nesneleri kolayca 
erişebileceği uzaklığa yerleştiriyoruz. Her eylemine karşı nazik ve 
duyarlı olarak anlaşıldığını hissetmesini sağlıyoruz, aynı zamanda 
bu şekilde diğerleriyle iletişim halindeyken güvende hissetmesine 
de yardımcı oluyoruz.” 

 Bunun yanında alınan bütün kararlarda çocukların nasıl etkilenecekleri 

ayrıntılı bir şekilde düşünülmekte, çocuklara gerçek hayatta kullanabilecekleri öz 

bakım ve günlük yaşam becerileri de verilmektedir. Özellikle hareket etme güçlüğü 

çeken çocuklar için sembolik nesneler ve elektronik araçlar kullanılmaktadır. 

Yordonova (2008) on yıllık deneyimleri sonucu, görmeyen çok engelli çocukların 

ihtiyaç ve isteklerini daha kolay dile getirebildiklerini ve çevreleriyle daha iyi 

iletişim kurduklarını belirtmektedir.  

 Vlaskamp ve Poppes (2004) Hollanda’da yasal olarak devlet belgelerinde, 

engelli bireyler için zihinsel engelli bireyler terimi kullanılsa da, özellikle 

hastanelerde ve Sağlık Bakanlığı’nda ayrımcılık yaratan ifadelere yer verildiğini 

belirtmektedir. Ocak 2001’den itibaren engelli bireylerin eğitim ve sağlık 

ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığı da eklenmektedir. Vlaskamp ve Poppes 
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(2004) 2000 yılında yapılan bir araştırmada, 9.000 ileri derecede çok engelli bireyin 

de içinde yer aldığı grubun 120.000 kişi olduğu belirtilmektedir. Eğitim özel eğitim 

kurumlarında ve özel bakım merkezlerinde verilmektedir. Hükümet, özellikle büyük 

bakım merkezlerinin açılmasını yasaklarken, daha az sayıda engelli bireye hizmet 

verebilecek kurumların açılmasını desteklemekte, aynı zamanda da engelli bireylerin 

ailelerine çeşitli fonlar sağlayarak kendi evlerini almalarını amaçlamaktadır. Çok 

engelli çocukların bir çoğu evde aileleriyle birlikte az bir kısmı da özel eğitim 

kurumlarında kalmakta ve eğitim görmektedir. Çocukların yaklaşık 1.500’ü özel 

eğitim ve terapinin sağlandığı bakım merkezlerine devam etmektedir. Ancak yetişkin 

olduklarında kalacak bakım merkezi bulmakta zorlanmaktadır. Çok engelli 

yetişkinlerin bir kısmı devlet fonlarından yararlanarak aileleriyle birlikte 

yaşayacakları ev almakta, ayrı bir bütçeleri varsa da, ihtiyaç duyulduğunda 

profesyonel sağlık hizmetleri almaktadır. 

1.9. Problem  

Çok engelli çocuklar, diğer engel grupları içerisinde, özellikleri ve ihtiyaçları 

bakımından çok özel bir grup oluşturmaktadır. Kırcaali-İftar ve Tekin-İftar (2009) 

çok engelliliğin farklı uzmanlar tarafından farklı biçimlerde tanımlandığına işaret 

etmektedir. Bunun yanında çok engellilik konusunda üzerinde anlaşmaya varılan 

özelliklerde vardır. Çok engellilik genel olarak öğrenme yeterliğinde, kişisel-

toplumsal beceriler ve/ya duyusal-devinsel gelişimde önemli derecede gerilik 

gösterme durumudur. Bunun yanında çok engelli bireyler, bağımsız yaşam 

sürdürebilme konusunda önemli yetersizliklere sahiptirler. Bu yüzden de tipik yaşam 

ortamlarında, başkalarından çeşitli düzeylerde destek alarak yaşamlarını sürdürürler. 

Bu kategoride yer alan bireyler; orta ile ileri derece zihinsel engelli olan bireyler, 

otistik bozukluğa sahip bireyler, iletişim yetersizlikleri, görme ve işitme engelleri, 

görme ve/ya işitme kayıpları, bedensel yetersizlikleri, travmatik beyin zedelenmesi 

ve sağlık yönünden süreğen hastalıkları olan bireylerdir. (Hardman, Drew ve Egan, 

2005; Sarı, 2008; Westling ve Fox, 2005 aktaran Kırcaali-İftar ve Tekin-İftar, 2009). 

Nind ve Hewett (1996) konuşma öncesi seviyede bulunan ileri derecede 

öğrenme engelli veya otizmli olan çocuk ve yetişkinlerin sosyal ve iletişimsel 
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becerilerini artırmak için Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemini 

geliştirmişlerdir. Yöntemin etkinliği farklı yaş grupları ve ortamlarında 

değerlendirilmiştir ve etkinliği kabul edilmiştir (Elgie ve Maguire, 2001; Lovell ve 

diğerleri, 1998; Kellett, 2000; Kellett, 2001;  Nind; 1996; Nind, 1999;  Nind ve 

Kellett, 2002; Samuel ve diğerleri, 2008). 

Uygulamacı yetişkin ve engelli çocuk arasındaki devamlı etkileşim üzerine 

inşa edilmiş olan yöntem, sonuç değil, süreç odaklı olup; karşılıklı etkileşimi ana 

hedef olarak belirlemiştir. Yöntem, zaman içinde karşılıklı etkileşimin daha karmaşık 

hale gelmesi, engelli çocuğun etkileşime aktif bir biçimde katılması ve son aşama 

olarak da sosyal etkileşim başlatmayı öğrenerek iletişimi başlatması üzerine 

odaklanmaktadır. Bu sayede, engelli çocuk, diğer bireylerle bir arada olduğunda da 

keyif alabileceğini deneyimleyerek, sosyal ortamlara daha çok katılmayı isteyecek 

duruma gelecektir (Nind ve Powell, 2000). 

Her ne kadar etkinliği bir çok çalışmada değerlendirilmiş olsa da, 

araştırmacılar, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yönteminin farklı ortamlarda ve 

farklı yaş gruplarında denenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Özellikle daha küçük 

yaş gruplarında yöntemin daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır (Kellett, 2001). Bu 

araştırma  Kellett’in (2001) farklı yaşlarda  altı ileri derecede zihin engelli ve otistik 

çocuk üzerinde yaptığı araştırmayı temel almakta ve farklı yaşlarda üç çok engelli 

çocuğa uyarlamaktadır.  

Bu araştırmada, iletişimin sözcük öncesi döneminde bulunan çok engelli üç 

çocuğun iletişim becerilerinin geliştirilmesinde “Yoğunlaştırılmış Karşılıklı 

Etkileşim Yöntemi”  etkili midir? sorusuna yanıt aranmıştır. 

1.10. Amaç  

 Bu araştırmanın amacı, iletişimin sözcük öncesi döneminde bulunan çok 

engelli üç çocuğun  iletişim becerilerinin geliştirilmesinde Yoğunlaştırılmış 

Karşılıklı Etkileşim Yönteminin etkili olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla 

aşağıdaki alt sorulara yanıt aranmaktadır; 

1- Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim, birinci deneğin iletişim becerilerinin 

gelişmesinde etkili midir?   
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2- Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim, ikinci deneğin iletişim becerilerinin 

gelişmesinde etkili midir?   

3- Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim, üçüncü deneğin iletişim becerilerinin 

gelişmesinde etkili midir?   

4- Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yöntemi ile yürütülen eğitim sonunda 

çok engelli üç çocuğun iletişim becerilerinde nicelik olarak farklılaşma var 

mıdır? 

1.11. Araştırmanın Önemi  

Bu çalışma Kellett’in (2001), Nind’in (1993) çalışmasından esinlenerek, özel 

eğitimdeki ağır derecede engelli altı çocukla yaptığı çalışma yöntemini örnek 

almaktadır. Çalışmanın bulguları Kellett’in (2001) bulgularıyla karşılaştırılmıştır. Bu 

yüzden iki çalışmanın yöntemsel ve kavramsal olarak yakın olması önemlidir. 

Nind’in (1993) yatılı bakım hizmeti veren hastanede altı yetişkinle yaptığı 

yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim çalışmasının farklı yaş gruplarıyla ve farklı 

ortamlarda yapılması gerektiği açıktır. Özellikle yaklaşımın, ağır derecede ve çok 

engelli çocuklarda eğitim ortamında denenmesi, etkinliğini ölçmek ve bu bireylerin 

sosyal ve iletişimsel becerilerini daha erken yaşlardan itibaren geliştirebilmesi için 

çok önemlidir. Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yaklaşımını eğitim ortamında 

uygulayan başka çalışmalar da olmuştur (Knight ve Watson, 1990; Fisher, 1994;  

Watson ve Fisher, 1997 aktaran Kellett, 2001) ancak bu çalışmalar Nind’in (1993) 

çalışmasına nazaran daha küçük ölçeklidir. Bu bakımdan Kellett’in (2001) altı 

çocukla yaptığı çalışma yönteminin, her ne kadar ölçek olarak daha küçük olsa da, bu 

çalışmada temel yöntem olarak kullanılması uygun görülmüştür.  

 Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşimin, konuşma öncesi seviyede bulunan ileri 

derecede öğrenme engelli veya otizmli olan çocuk ve yetişkinlerin iletişim 

becerilerini artırmadaki etkinliği bir çok çalışmada değerlendirilmiştir (Nind, 1996; 

Lovell ve diğerleri, 1998; Nind; 1999; Kellett, 2000; Kellett, 2001; Nind ve Kellett, 

2002; Elgie ve Maguire, 2001; Samuel ve diğerleri, 2008). Bu duruma rağmen, 

yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yönteminin, sosyal bakım hizmeti veren 
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kurumlarda ve özel eğitimde kalıcılığının araştırıldığı çalışmalara rastlanmamıştır. 

Ülkemizde, çok engelli çocuklarda yöntemin kullanılmasına yönelik herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Kellett’in (2001) araştırmasının farklı bir ortama ve yaş 

gruplarına adapte ederek temel alan bu araştırmanın bulgularının teori ve uygulama 

açısından önemli olabileceği düşünülebilir.  

 Çalışmanın uygulama açısından önemi ise, araştırmaya katılan çok engelli üç 

çocuğun  iletişim becerilerinde ortaya çıkan olumlu değişikliklerin iletişim 

kurmalarında etkili olabileceği düşünülmektedir. 

1.12. Tanımlar 

Bu araştırmada yer alacak kavramlar aşağıda belirtilen anlamda 

kullanılacaktır. 

İstenmedik davranışlar: İletişimin kurulmasını engelleyen davranışlar 

(Elgie and Maguire, 2001). 

Göz teması: Kısa da olsa göz göze etkileşim kurmak (Watson and Knight, 

1991). 

Yüze bakma: Uygulamacının yüzüne veya yüzüne doğru bakmak (Kellet, 

2000). 

Ortak etkinliğe odaklanma: Uygulamacı ile bir aktiviteye odaklanması veya 

bir nesneyi / oyuncağı incelemesi (Hewett and Nind, 1998).  

Etkileşim içinde olma: Uygulamacı ile etkileşim halinde meşgul olma 

durumu (Firth, 2006).  

Sosyal fiziksel temas: Teması başlatmak veya temasa karşılık vermek örn; 

dokunmak, kucaklamak (Elgie and Maguire, 2001).  

Sesin kaynağını bulma: Sesi takip edip geldiği kaynağı bulma (Kieran and 

Reid, 1987). 

Uyarana bağlı ses çıkarma:Uygulamacıdan gelen doğrudan bir uyarana 

sesle tepki verme (Kieran and Reid, 1987).  
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Anlamsız sesler çıkarma: Belli bir uyaran yokken ses çıkarma.  

Anlamlı sesler çıkarma: Türk alfabesinde karşılığı olan sesler ve seslerle 

oluşturulmuş heceler. Örneğin, e, a, ma, ba 
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BÖLÜM  II:   YÖNTEM 

 

Bu bölüm araştırma deseni, çalışma grubu, uygulama süreci, veri toplama 

araçları ve verilerin analizi başlıkları altında sunulacaktır. 

2.1.  Araştırma Deseni 

Araştırma, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yaklaşımının, ağır derecede ve 

çok engelli çocukların, iletişim becerilerindeki etkisini değerlendirmeyi 

amaçlamaktadır. Bu çalışma bir eğitim ortamında yapılmış ampirik çalışma olup 16 

hafta sürmüştür. Bu çalışma katılımcı grubun hassasiyetini göz önüne alarak, 

davranışsal her değişmeyi ve küçük gelişmeleri not edecek şekilde de titiz, aynı 

zamanda da uygulama döneminde ortaya çıkan değişmeleri uzatılmış bir dönemde, 

uygulamanın etkinliği göz önünde bulundurarak değerlendirmeyi mümkün kılacak 

şekilde düzenlenmiştir.  

Çocukların ağır derecede engelli olması, gerçek bir deneysel yöntemin 

kullanılmasına olanak vermemekle birlikte, çocukların çok engelli olması gerçek 

anlamda deneysel bir örneklem seçimini olanaksız kılmaktadır (Hogg ve Sebba, 1986 

aktaran Kellett, 2001). Aynı zamanda, ağır derecede ve çok engelli bireylerin beceri 

düzeylerini ölçmek de çok zordur (Voeltz ve Evans, 1983 aktaran Kellett, 2001). 

Bunun yanında uygulamanın tersine çevrilmesi –müdahalenin bir süre uygulanması, 

başarı kaydedilmesi ve başarının geçici ya da kalıcı olduğunu ölçmek için  

uygulamanın ortadan kaldırılması- bu tür çalışmalar için kabul edilemez bir yöntem 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, önceki çalışmalar ışığında, uygulamanın 

çocukların iletişim becerilerinde bir gelişme ortaya çıkaracağını hipotez etmiştir 

(Knight ve Watson, 1990). Bunun yanında uygulamayı durdurmak hem etik 

olmayacak, hem de potansiyel olarak çocuklara zararlı olacaktır (Kellett, 2001). 

Zaten sınıfta ‘gerçek hayat’ bağlamında yapılan çalışma, çocukların hasta olması, 

uygulayıcı öğretmenin hasta olması, resmi tatiller gibi kontrol edilemeyen 

değişkenlerin esas olduğu bir çalışma esnek olmayan, kontrollü koşulları olan bir 

gerçek deneyin yapılmasını olanaksız kılmaktadır. Bu bakımdan, deneysel desenin 
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sıkı öncüllerini karşılamak için çocukların aldığı normal eğitimin koşullarına 

müdahale etmek etik olmayıp, araştırma deseninde bu yöntem uygulanmamıştır.  

Çalışılabilir bir desen alternatifi olarak, yarı deneysel kesintili zaman serileri 

ile deneklerarası çoklu başlama düzeyi deseni (“interrupted time series with multiple 

baseline subjects”) seçilmiştir (Cuvo, 1978; Cook ve Campbel,1979; McCollum, 

1984; Christensen, 1985 ve Nind, 1993 aktaran Kellett, 2001). Yarı deneysel yöntem 

Christiensen tarafından şöyle tanımlanmıştır “deneysel bir prosedürün uygulandığı 

ancak bütün dış etkenlerin kontrol altında tutulmadığı araştırma desenidir” 

(Christensen; 198: 183 aktaran Kellett, 2001: 69). Bu bakımdan, yarı deneysel 

yöntem sınıf aktivitelerinin tamamının kontrol altında tutulmasını imkansız kılan bu 

çalışma için en uygun yöntemdir. Schinddele (1985) yarı-deneysel yöntemin eğitim 

kurumlarında kullanılmasının özellikle direk eğitim hedefleriyle çakışmaması 

açısından çok uygun olduğunu; Cuvo (1978) da, yöntemin öğretici programlar için 

uygunluğunu belirtmektedir (Kellett, 2001).  

Bu araştırmanın bağımsız değişkeni, iletişim becerilerinin öğretiminde 

yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yöntemidir. Bağımlı değişkeni ise, çok engelli üç 

çocuğun iletişim becerileridir. Bağımlı değişkenin belirlenmesinde çocukların 

engelleri ve ihtiyaçları göz önüne alınmıştır. İletişim becerileri, diğer becerilerin 

öğrenilmesinde önkoşul özelliği taşımaktadır. Yöntem uygulamacı tarafından üç 

öğrenciyle uygulanmış ve her öğrenci ile bire bir çalışılmıştır. 

Araştırmada tüm oturumlar İzmir Konak Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin 

bireysel eğitim odasında gerçekleştirilmiştir. Tüm uygulama süreci bu odada 

gerçekleştirilmiştir.   Bireysel eğitim odasının zemini halıfleks ile kaplı, yerde büyük 

bir minder, bir masa ve iki sandalye bulunmaktadır. Veri kayıtlarını tutmak amacıyla 

bireysel eğitim odasına kamera yerleştirilmiştir. Kamera denek tepkilerini 

kaydedilebilecek şekilde konumlandırılmıştır.  

Araştırmada, her katılımcı ile hafta içi hergün 10’ar dakikalık oturumlarla 

günde üç oturum yapılmıştır. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günlerinin oturumları 

analiz edilip, üçünün aritmetik ortalaması alınıp haftalık verilere dönüştürülmüştür. 
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2.1.1. Kesintili Zaman Serisi 

Kesintili zaman serisi çalışması, grupların veya bireylerin zamanı bağımlı bir 

değişken olarak çalışmasıdır (Kratochwıll, 1978 aktaran Kellett, 2001). Zaman serisi, 

kendi başına, Gottman, McFall ve Barnett’in (1969) zaman içinde çoklu gözlem 

yapmak olarak tanımlanabilir:  

Zaman serisi, program süresince deneysel değişkenlerdeki 

dalgalanmaları kaydedebilmek için kullanılabilecek en uygun 

desendir (Gotmann ve diğerleri, 1969:  299 aktaran Kellett, 

2001; 70). 

Bu yöntem özellikle, uygulamaların insan davranışları üzerindeki bütün 

değişiklikleri kaydetmenin önemli olduğu çalışmalar için gereklidir. Dolayısıyla 

yöntem; süreç, acillik ve zaman içerisinde değişen etkiler gibi çoklu müdahale 

etkilerini etkin bir biçimde ölçebilmek açısından önem taşımaktadır (Glass, Wilson 

ve Gotmann, 1975). 

 Zaman serileri değişim sürecinin durumuna bakarak hipotez çerçevesini 

belirler ve bu program değişiminin genel tanımını oluşturur. Kesintili zaman serisi 

ise, seride müdahale edilen temel noktayı bilerek bu noktanın analizini yapmakla 

ilgilidir. Amacı, müdahalenin herhangi bir etkisi olup olmadığını ölçmektir. Cook ve 

Campbell (1979) müdahale olduğunda ortaya çıkabilecek altı farklı etki olduğunu 

belirtmektedir. Bunlar; 

1. Seviyede değişiklik – puanlarda artma ya da azalma  

2. Harekette, aynı yönde ve eğimde bir değişiklik 

3. Kesintisiz etki – azalma olmaması 

4. Kesintili etki – azalma olması 

5. Anlık değişiklik 

6. Erteleme (erteleme etkisiyle nedenin açıklamasına ilişkin çok sayıda mantıklı 

alternatif olur) olarak sıralanmaktadır. 
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Voeltz ve Evans (1983) bir zaman serisinde çok sayıda veri ölçümünün 

müdahaleden önce ve müdahale süresince yürütülmesiyle, değişimin oluşup 

oluşmadığını ölçmek açısından uygun olduğunu belirtmektedir (Kellett, 2001).  

Belirtilen bu yöntem çok etkin bir yöntem olmasına rağmen kesintili zaman 

serisi yönteminin bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bunların en önemlisi de 

eksik verilerdir. Çocuğun ya da uygulamacının hasta olması durumunda veri 

toplanamaz ve bu sebeple zaman aralıklarına sadık kalamama tehlikesi ortaya 

çıkabilir. Bunun yanında daha önce de değinildiği gibi ‘gerçek hayat’ modelinin 

esnekliği (Robson, 1996 aktaran Kellett, 2001) parametrik olmayan 

karşılaştırmaların yapılabilmesi ve test öncesi ve sonrası dönemde tipik davranışların 

karşılaştırılması genel bir izlenim açısından yeterli olacaktır. Bunun yanında 

Kellett’e (2001) göre kayıp veri aslında çalışmanın sosyal geçerliliğini artıracaktır. 

Her ne kadar iç ve dış geçerlilik çalışmanın bütünlüğü açısından çok önemli olsa da 

gittikçe daha fazla sayıda araştırmacı (Swiky ve Heal, 1990; Sample, 1996; 

Shakespeare, 1996; Gray ve Denicolo, 1998 ve Stalker, 1998 aktaran Kellett, 2001) 

araştırmanın bilimsel geçerliliğinin yanında, sosyal geçerliliğinin de önemine işaret 

etmektedir.  

2.2.2. Çoklu Başlama Düzeyi Deseni 

Çoklu başlama düzeyi deseni eğitim birimlerinde daha önce de kullanılan bir 

yöntemdir. Murphy ve Bryan (1980) özel eğitim araştırmaları için desenin özellikle 

kullanılmasını tavsiye etmekte ve bu desen türünde bir tersine çevirme uygulaması 

söz konusu olmadığını belirtmektedir. Çoklu başlama düzeyi uygulamasının 

etkinliği, sadece uygulamanın devam ettiği durumda, farklı zamanlarda davranış 

değişikliklerinin ortaya çıkışına kanıt olarak sunulabilir (Kellett, 2001). 

Kellett’in (2001) modelinde olduğu gibi, bu çalışmada da deneklerarası çoklu 

başlama düzeyi deseni, aynı başlama düzeyi ve uygulama periyotlarına göre çalışılan 

üç birey vaka çalışmasından daha güçlüdür. Çoklu başlama düzeyi deseninde diğer 

iki çocuk başlama düzeyinde kalırken ilk çocukta uygulamaya başlanır ve karar 

verilen zaman aralıklarında da diğer çocuklarda uygulamaya başlanır. Çocukların 

uygulama noktasında veya uygulamanın hemen ardından ilerleme göstermesi 
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durumunda, ilerleme ve uygulama arasındaki fonksiyonel ilişki güçlenmiş olur 

dolayısıyla sonuçların dış etkenlerden etkilenmesi pek olası değildir (Cuvo, 1978; 

Cook ve Campbell, 1979 ve Borg, 1987 aktaran Kellett, 2001). Bu tekrarlama 

mantığı aynı zamanda bir kontrol grubu olmamasına da cevap oluşturmakta ve  

çocuklar arasında bir gelişmenin kaydedildiği durumlarda, uygulama ve değişim 

arasındaki ilişki güçlendirmekte aynı zamanda da değişimin dış etkenler tarafından 

ortaya çıkmış olma ihtimalini de zayıflatmaktadır. Başka bir deyişle bu yöntemle 

denekler kendi kendilerinin kontrolü olurlar. Örneğin McCollum (1984) anne-babalar 

ve bebekleri arasındaki iletişimi geliştirmek için üç çift arasında çoklu başlama 

düzeyi desenini kullanmıştır. Aynı şekilde James ve Engel (1986) engelli ve engelli 

olmayan kardeşler arasındaki karşılıklı etkileşimi arttırmak için uygulanan eğitimin 

etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik bir çalışmada çoklu başlama düzeyi 

desenine dayalı bir desen kullanmışlardır (aktaran Kellett, 2001). Bu noktada 

uygulama ve başlama düzeyi  tanımlarını yapmak faydalı olacaktır.  

Uygulama süreci, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yaklaşımının teorik 

yapısının da tam anlamıyla kavranarak sezgisel ve bilimsel bir biçimde kullanıldığı 

süreçtir. Başlama düzeyi süreci ise bire bir yürütülen iletişimde yoğunlaştırılmış 

karşılıklı etkileşim yaklaşımının kullanılmadığı süreçtir. Bu noktada uygulamacılar; 

sezgisel, bilişsel veya deneyim yönünden birbirlerinden çok farklı olabilirler ve 

bazılarının iletişim yöntemleri güçlü karşılıklı etkileşim özelliği taşıyabilir (Kellett, 

2001). Bu araştırmada tüm deneklerle aynı uygulamacı çalıştığı için böyle bir kaygı 

yersizdir. 

Deneklerarası çoklu başlama düzeyi deseni bu araştırma için üç öğrenci 

arasında uygulanmıştır. Üç öğrencinin başlama düzeyleri üç ile dört hafta arasında 

değişmektedir. Başlama düzeyi sınıf ortamında serbestçe olan davranışları 

hedefleyerek ayarlanmıştır (Christensen, 1985). Alanyazında başlangıç düzeyinin 

uzunluğu hakkında bir anlaşmazlık vardır; Cuvo (1978) başlangıç düzeyinin 

kararlılığın sağlanmasına kadar devam etmesini önerir. Bu durumun tersine, 

Gottman (1981) kararlı bir başlangıç düzeyinin gerekli olmadığını belirtmektedir ve 

bu iddiasını şöyle bir benzetmeyle açıklamaktadır: Bir suç sisteminin gözden 

geçirilip değerlendirilebilmesi için “suç oranının” kararlı bir duruma gelmesini 
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beklemenin saçma olacaktır (Kellett, 2001). Burada rapor edilen araştırmanın asıl 

deseni, Nind’in (1993) araştırmasındaki deneklerin dört hafta aralıklarla çoklu 

başlama düzeyi desenine tabi tutulmasına benzer bir çoklu başlama düzeyi 

desenidir. Ancak, küçük çocuklardan dört ay boyunca olası faydalı bir yöntemin 

devamlı olarak kullanımı etiksel düşünülmesi gereken konulara neden olduğundan 

dolayı en uzun başlama düzeyi süresi dört haftadan daha fazla değildir. Hipotez 

edildiği gibi küçük denekler Nind’in (1993) çalışmasındaki büyük deneklerden 

daha hızlı gelişme göstereceğinden, kısa süreli başlama düzeyi aşamalarının sorun 

olmayacağı düşünülmüştür. 

Tüm tek denekli araştırma modellerinde olduğu gibi, deneklerarası çoklu 

başlama düzeyi deseninde iç geçerliliği etkileyen etmenler bir tehdit 

oluşturabilmektedir. İç geçerlilik, araştırmada meydana gelen değişikliğin yalnızca 

bağımsız değişkenden kaynaklanıyor olmasıdır. Bundan dolayı araştırma, bağımsız 

değişken dışındaki diğer etmenlerin kontrol edilebileceği şekilde desenlenmelidir. 

Bağımsız değişken dışında, araştırmanın sonucunu etkileyebilecek olası etmenler 

şunlardır; (1) etkin taraflılık, (2) olgunlaşma, (3) süreç ile ilgili faktörler, (4) 

araştırmacının taraflılığıdır. 

1. Etkin Taraflılık: Etkin taraflılığın ortaya çıkmasını önlemek için bütün 

çalışmalar yapılmış, veri haftanın aynı günü, aynı saatte ve dış etkenlerin izin 

verdiği ölçüde aynı ortamda toplanmaya çalışılmıştır. Kaçınılmaz olarak 

eğitim ile ilgili konuların bunu imkansız kıldığı durumlar yaşandı ancak bu 

durumun oluşma sıklığı çalışmanın genel geçerliliğini etkileyecek kadar 

güçlü değildi.  

2. Ölçme: Bağımlı değişkene ilişkin veri toplama yönteminin değişikliğe 

uğraması ya da uygulamacının bağımsız değişken tanımından uzaklaşmasıdır 

(Kırcaali İftar-Tekin,1997). Araştırmada tutarlılığın sağlanıp sağlanmadığının 

belirlenmesi için başlama düzeyi ve uygulama oturumlarının % 25’inde 

gözlemciler arası güvenirlik verileri toplanmıştır.  

3. Olgunlaşma: Çalışmanın geçerliliğini tehdit edebilecek diğer bir unsur da 

çocuklardaki gelişimin yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yaklaşımının 
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kullanılması yerine çocukların doğal olgunlaşmaya bağlanabileceğidir. 

Ancak, çalışma öncesinde çocukların okul kayıtları dikkatlice incelenmiş ve 

çok uzun sürelerde yavaş veya çok yavaş gelişim gösterdikleri görüldükten 

sonra çalışma başlatılmıştır. Uygulama öncesi az veya çok az gelişim, 

çocukta gözlenebilecek yoğun gelişimi, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim 

yaklaşımının olumlu etkileri olarak ortaya çıkacaktır. Bunun yanında 

çocukların öğrenme güçlüklerinin ağırlığı nedeniyle, gelişmeleri normal olan 

çocuklara göre gelişimleri çok yavaş olacaktır (Kellett, 2001). Çalışma kısa 

süreli (16 hafta) ve katılımcıların engellerinin birden fazla olduğu 

düşünülürse gelişmenin olgunlaşmaya bağlı olarak ortaya çıkma ihtimali çok 

düşüktür.  

4. Süreç İle İlgili Faktörler: Çalışmanın geçerliliğini etkileyen diğer faktörlerden 

biri de gelişmenin ne kadarının normal sürecin sonucu olarak, ne kadarının 

müdahalenin sonucu olarak ortaya çıktığının belirlenmesidir. Dış etkenlerin 

çalışma sonuçlarını etkilemesini engellemek için, araştırma süresince, 

uygulamacı tarafından tutulan günlükler, çocuktaki bütün gelişmeleri 

kaydettiği için –sosyal ve duygusal olaylar, diğer terapiler v.b.- performans 

verisinin yorumlanması hem kolay hem de doğru biçimde olacaktır. Düzenli 

tutulan günlükler ve kaydedilen tarihsel gelişmeler çalışmanın geçerliliğini 

olumlu yönde etkileyecektir (Kellett, 2001).  

5. Araştırmacının Taraflılığı: Araştırmanın geçerliliğini etkileyen en önemli 

etkenlerden biride araştırmacının taraflılığıdır. Araştırmacı, hipotezini 

oluşturduktan sonra farkında olarak ya da olmayarak taraflılık geliştirebilir. 

Bu tehlikeye araştırma deseni çerçevesinde çok dikkatli bir şekilde 

değinilmelidir. Bu çalışmada, eğitimli ve bağımsız bir gözlemci ile titiz bir 

inter-gözlemci mutabakat sistemi (Bakeman ve Gottman, 1986 aktaran 

Kellett, 2001) yapılmış, gözlemci bütün materyallerin yüzde onunu kodlamış, 

ardından araştırmacının ve gözlemcinin sonuçları karşılaştırılmıştır. 

6. Denek Yitimi: Araştırma sırasında, çeşitli nedenlerle denek sayısının azalma 

göstermesi, denek kaybına uğranmasıdır (Kırcaali-İftar ve Tekin, 1997). 
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Araştırmada, denek kaybını önlemek amacıyla pilot çalışma sırasında beş 

denek belirlenmiş, iki denek yedekte tutulmuştur. 

2.2. Çalışma Grubu 

Bu çalışmanın amacı Kellet’in (2001) engelli çocuklar üzerinde 

yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşimi ölçtüğü çalışmasını Türkiye’de uygulamaktır. 

Okulöncesi yaş grubu kişisel ilgi ve deneyimlerden dolayı seçilmiştir. Katılımcılar, 

özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan, ağır derecede ve birden fazla 

yetersizliğe sahip çocuklar arasından seçilmiştir. 

Lojistik ve finansal nedenler yüzünden denekler yakın mesafede oturan ve 

çalışmayı aksatmayacak  istekli ailelerin çocukları arasından ağır derecede birden 

fazla engele sahip, iletişimin, söz öncesi aşamasında bulunan, davranış bozukluğu 

olan, sosyal bir ortamda bulunmak yerine yalnızlığı yeğleyen ve ritüalistik 

davranışları olan çocuklar seçilmiştir.  

Belirlenen çocuklar, eğitim gördükleri özel rehabilitasyon merkezinde izlenip 

ve aileleriyle görüşükten sonra yukarıdaki ölçütlere uygun oldukları için seçilmiştir. 

Yöntemin başarılı bir biçimde uygulanabilmesi için istek faktörünün gerekli olduğu 

düşünülmüş ve yalnızca katılmak isteyen ailelerin çocukları seçilmiştir.  

İnsan denekleri üzerinde yapılan araştırmalarda bilimsel etik değerlerin 

izlenmesi deneklerin herhangi bir zarar görmemesi ve araştırmanın bilimselliğin 

zedelenmesi için hayati önem taşımaktadır. Araştırmada kullanılacak katılımcıların 

çocuk olması durumunda etik değerlerin daha da titizlikle izlenmesi gerekmektedir. 

Özellikle çok engelli çocukların denekleri oluşturduğu bu çalışmada, çocukların 

araştırma koşullarından görebilecekleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için 

çaba gösterilmiştir.  

Proje başladıktan sonra araştırmacı katılımcıları özel rehabilitasyon 

merkezindeki uzmanları ile eğitim esnasında izlemiş ve araştırmaya katılması 

mümkün olan çocukları belirlemiştir. Pilot çalışma uzmanlarla çocukların sevdikleri, 

sevmedikleri ve kendine özgü özellikleri üzerine görüşme ile başlamıştır. Bu sayede 

bütün denekler için ortak ve kendilerine özgü davranış kodlarını oluşturmak mümkün 
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olmuştur. İletişim becerisinin alt basamaklarını oluşturan altı farklı davranış için iki 

hafta boyunca her deneğin davranışları gözlemlenmiştir. 

Katılımcıların bir bilimsel araştırmada yer alabilmesi için ailelerinin veya 

vasilerinin onayına ihtiyaç vardır. Bu nedenle araştırma başlamadan ailelerin her 

biriyle görüşülerek yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yöntemi ve araştırma 

hakkında bütün soruları yanıtlanmış ve bunun yanında ailelerinin yazılı veya sözlü 

olarak, herhangi bir sebepten dolayı, çocuklarını araştırmadan istedikleri zaman 

çekebilecekleri de belirtilmiştir.  

2.2.3. Çalışma Grubunun Özellikleri 

Daha öncede belirtildiği gibi bu araştırmada çalışma grubunu üç öğrenci 

oluşturmaktadır: 

Öğrenci A iki yaş beş aylıktır. Özürlü sağlık kurulu raporunda ağır zihin 

engelli, bedensel engelli ve görme engelli tanıları mevcuttur. Öğrenci kabuki make-

up sendromu (KMS) na sahiptir. Kabuki make-up sendromu (Yavaşcan, Yunus, Kara 

ve Aksu, 2006), mental retardasyon, gelişim geriliği ve çoklu anomalilerle birlikte 

seyreden, nedeni bilinmeyen nadir görülen bir sendromdur. Olgular karakteristik bir 

yüz görünümüne (ektropion, kulak kepçelerinin geniş ve düşük olması, geniş alın, 

geniş ve basık burun kökü) sahiptirler. Kabuki make-up sendromlu vakaların bir 

kısmında eşlik eden diğer nadir anomaliler de gözlenmektedir. Bunlardan önemli 

olanları konjenital kalp defektleri ve tekrarlayan kulak enfeksiyonlarıdır.  Öğrencide 

zeka geriliği, gelişim geriliği, epilepsi, görme ve kalp problemleri görülmektedir. 

Öğrencinin sağ gözü total görme engeli, sol gözünde kayma vardır. Desteksiz 

oturabilmektedir. 

Öğrenci A’nın eğitsel tanılamasında, ağır düzeyde zihinsel yetersizlik, görme 

yetersizliği ve ortopedik yetersizliği bulunmaktadır. Desteksiz oturabilmekte ve  

sınıfta genelde oturduğu yerde kalmaktadır. Bazen oturduğu yerde kendi etrafında 

dönmektedir. Önünde veya yakınında hangi nesne varsa ağzına sokmakta, ağzına 

soktuğu nesneyi ağzıyla tutup iki eliylede nesneye vurmaktadır. Ellerini genellikle 

bacaklarına vurmaktadır. dikkatini etrafındaki bir nesneye vermedikçe sese 
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duraksayarak tepki vermekte, sesin yönünü ve kaynağını aramamaktadır. Öğrenci 

emekleyememektedir ve göz kontağı kuramamaktadır. Bununla birlikte 

karşısındakinin yüzüne bakmamakta ve yönerge almamaktadır( örneğin; al, ver,tut). 

Mutlu olduğu zamanlarda anlamsız sesler çıkarmaktadır. 

Öğrenci B dört yaş üç aylıktır. Özürlü sağlık kurulu raporunda ağır düzeyde 

zihin engelli (%90), cerebral palcy sekeli ve epilepsi tanısı vardır.  

Öğrenci B’nin eğitsel tanılamasında, ağır düzeyde zihinsel yetersizlik ve 

ortopedik yetersizliği bulunmaktadır. Kısa süreli göz teması kurmakta adı 

söylendiğinde genelde bakmaktadır, destekle kısa bir süre oturabilmekte, çok çabuk 

sıkılmakta, sıkıntısını ağlayarak ifade etmektedir. Annesine aşırı derecede bağımlı 

olmakla birlikte  annesinin olmadığı ortamlarda sürekli ağlamaktadır. Destekle baş 

kontrolü sağlayabilmekte ancak  ağız salgısını kontrol edememektedir. Eline aldığı 

nesneleleri ağzına götürmektedir, şarkı söylendiğinde kısa süreli dinlemekle 

birlirlikte, parmak oyunlarına kısa süreli dikkatini yöneltmektedir. Öğrenci B evde 

ise, pencereden çocukları seyretmekten çok hoşlanmakta, sürekli dışarıya çocuk 

parkına gitmeyi istemekle birlikte çocuk parkında oynamayı çok sevmektedir. 

Öğrenci C altı yaş sekiz aylıktır. Özürlü sağlık kurulu raporunda işitme 

engelli, bendensel engelli, ağır mental retardasyon,  ağır otistik özellikler tanıları 

bulunmaktadır. Her iki kulağında bilateral çok ileri derecede sensorinöral işitme 

kaybı bullunmakla birlikte İşitme cihazı kullanmamaktadır. Sağ gözde optik disk 

kolobom, sol gözde iris kolobom hastalığı mevcuttur. Sol gözde görmeme . Sağ 

gözde ise kayma durumu bulunmaktdır. 

Öğrenci C’nin eğitsel tanılamasında, ağır düzeyde zihinsel yetersizlik, işitme 

yetersizliği, görme yetersizliği ve ortopedik  yetersizliği şeklindedir. Öğrenci sınıf ya 

da ev ortamında genelde yere yatıp,kendi etrafında sürekli dönmekte ellerini 

sallamaktaparmak hareketlerini izlemekte, çevreden bağımsız şekilde hareket 

etmektedir. Kendi istemediği sürece çevresiyle iletişime geçmemekle birlikte 

ağabeyini son iki yıldır yanına yaklaştırmaktadır. Heyecanlandığı ya da bişey istediği 

zaman sürekli başına vurmaktıdır. Göz teması kurmamakta karşıdakinin yüzüne 

bakmamakta ve yönerge almamaktadır. 
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Tablo 3.1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Ad Cinsiyet Yaş Geçmiş 
Eğitim Süresi 

Eğitim Alınan 
Engel Türü 

Engel Grubu 

Öğrenci A E 2,5 1 Yıl Bedensel Zihin, Bedensel, 
Görme 

Öğrenci B E 4,3 3 Yıl Bedensel Zihin, Bedensel 

Öğrenci C K 6,8 6 Yıl Bedensel  

İşitme   

Zihin, İşitme, 
Görme, Bedensel, 
Otizm 

 

2.3. Uygulama Süreci 

Yukarıda da belirtildiği gibi başlama düzeyi ve uygulama süreci arasında 

kesin bir ayrım yapılmıştır. Uygulama, çocuk ve uygulamacının günlük olarak 10 

dakikalık bir yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim oturumuna katılmasıyla başlamıştır. 

Uygulamacı, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim prensiplerine bağlı farklı aktiviteler 

ve ritmler kullanarak bilişsel olarak davranışlarını ve konuşmasını düzenlemiş ve 

daha anlamlı etkileşim yakalamaya çabalamıştır. Uygulamacı, çocuklara aktivitelerde 

başlatıcı olmaları için cesaret vermiştir. Bu oturumlar genel olarak 16 hafta 

sürmüştür. Kellett’in (2001) modelinden yararlanarak her oturumdan sonra 

uygulamacının doldurması gereken bir etkileşim yansıtma sayfası oluşturulmuştur. 

Bu yansıtma sayfasında, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim oturumunun yapıldığı 

yer, tarih ve zamanın yanı sıra uygulamacıdan, seansta ne yaşandığını kısaca 

anlatması da istenmiştir. “Bu oturumda diğer seanslardan farklı herhangi bir şey oldu 

mu?” ve “Oturumda nasıl hissettiniz?” (Bakınız Ek 1).  

Değerledirme çalışması, 16 hafta boyunca başlama düzeyi ve uygulamada 

geçirilen haftalarda yapılmıştır. Bu çalışma bir resmi kurumda yürütüldüğü için 

oturumların hafta sonları ya da resmi tatillerde yapılması mümkün olmamıştır. 

Ailelerin evde yoğunlaştırılmış etkileşim tekniklerini kullanması ve bunun 
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çocukların gelişimine katkısı konusu farklı bir araştırma konusu olup bu çalışmada 

değinilmemiştir.  

2.4. Veri Toplama Araçları  

Veri toplama araçları, ölçme ve değerlendirmede çalışmanın yorumlanması 

ve verilerin değerlendirilmesi açısından çalışmada çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Uygun ölçme ve değerlendirme araçlarının titizlikle seçilmesi, uygulama ve 

araştırmanın bilimsel geçerliliğini arttırmasından dolayı  göz önünde 

bulundurulmuştur.  

Ağır derecede ve birden fazla yetersizliği olan çocuklarda gelişimi 

değerlendirme ve ölçüm yapma bu çalışmanın en önemli noktalarından birisidir. 

Davranışçı modellerde değerlendirme, becerilerin oluşup oluşmadığı üzerine 

odaklanmakla birlikte bir işaret kutusuyla belirlemektedir. Ancak bu davranışçı 

yöntemde öğretmenler, değerlendirmede mutlak kontrol sahibi olup, çocukların 

ihtiyaçlarına hiç değinmeden yalnızca neyin öğrenilmiş olduğuna yoğunlaşmaktadır. 

İletişimin dinamik ve transaksiyonel bir süreç olduğunun anlaşılmasından sonra 

iletişimi değerlendirme yöntemleri yeniden inceleme altına alınmıştır. Bu konuda 

gelişen alanyazın iletişim yaklaşımlarından yeniliklerin farklı yöntemlerle 

değerlendirilmesinin önemine işaret etmektedir (Collis ve Lacey, 1996; Coupe 

O’Kane ve Goldbart, 1998 aktaran Kellett, 2001).  

İletişim yeteneğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, bebeklerin davranışlarını 

ölçen Brazelton’un (1984) “Yenidoğan Davranışsal Değerlendirme Ölçeği” ile 

başlamaktadır. Cuddliness ölçeği Nind (1993) tarafından ölçüm yöntemlerine 

uyarlanmıştır. Bu ölçek dışsal uyarana karşı farklı 20 refleks ve 26 davranışsal tepki 

içermektedir. Bebeğin dışsal uyarana karşı tepkilerini ölçmektedir.  

Ağır derecede yetersizliğe sahip çocuklar genel olarak iletişimin, sözlü 

etkileşim öncesi aşamasında oldukları için bir çok geleneksel iletişim ölçeği 

kullanmak uygun değildir. Kiernan ve Reid’in (1987) seminal çalışmaları, “Sözlü 

İletişim Öncesi Cetveli” (PVCS) adıyla sözlü etkileşim öncesi aşamasında olan 

bireyler için oluşturulmuştur.  
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PVCS, 195 farklı öğe içermektedir. Bunların bir çoğu, şemayı tamamlayan 

kişinin doldurması gereken, öğrencinin davranışlarına ve engelliliğine göre 

işaretlenecek olan bir denetim listesinden oluşmaktadır. Motor taklit ve sesli olmayan 

iletişimi anlamaya yönelik birkaç test etme öğeside bulunmaktadır. Şema 27 bölüme 

ayrılmış olup, bölümlerin uzunlukları 2’den 14 e kadar farklı öğe sayılarınca 

değişmektedir. Bölümlerin adları ve incelenen konular Puanlama Kağıdı 1’de 

verilmiştir (Bakınız Ek 5-7-9). 

Şema iki farklı gruba ayrılmıştır. Çizginin sol tarafındakiler iletişim öncesi 

davranışlara işaret etmektedir. Duyma, dinleme, görme ve bakma, aynı zamanda 

ellerin kullanımı, gürültü yapma ve duygularını belli etmeyi içermektedir.  

Değerlendirme ve ölçüm araçları, çalışmaların birbirlerine yakınlığı sebebiyle 

Kellett’in (2001) modelinden örnek alınmıştır. Çalışmada, ağır derecede ve birden 

fazla yetersizliğe sahip olan çocukların iletişimsel davranışlarındaki en küçük 

farklılıkların ölçümünü bile yapabilecek araçların kullanılmasına özen gösterilmiştir. 

Bunun yanında, araçların katılımcıların hem ortak hem de kendilerine özgü 

özelliklerini ölçebilecek kadar hassas olması göz önünde bulundurulmuştur.  

Çalışmanın geçerliliğini artırması bakımından, bir yerine birden fazla 

değerlendirme aracı kullanılması uygun görülmüştür. Öncelikle nicel değerlendirme 

sistematik gözlemin ilk önemli adımı olarak kabul edilmiştir (Bakeman ve Gottman, 

1986 aktaran Kellett, 2001). Sistematik gözlemin seçilmesinin diğer önemli bir 

nedeni de karşılıklı etkileşimi ölçebilecek ayrıntılı ve ardışık özellikli olmasıdır. 

Bunun yanında gözlemlerin çok büyük bir kısmı saniye bazında yapılmıştır. Böylece 

her saniye titizlikle değerlendirilebilmiş ve oluşabilecek hatalar bu şekilde  

önlenmiştir.  

2.4.1.Video Gözlem  

Kellett’in (2001) çalışmasına uygun biçimde haftalık olarak video kaydı 

yapılmıştır. 10 dakikalık seanslarda görülen davranışların yüzdelikleri aşağıdaki 

formülle hesaplanmıştır: 

Davranış Yüzdesi = Gözlenme süresi / Toplam süre x 100 
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2.4.2. Değerlendirme Cetvelleri 

Çalışmada yayımlanmış iki değerlendirme cetveli ve bir değerlendirme formu 

kullanılmıştır: onaltı haftalık süreçte uygulamacı tarafından bu cetveller 

doldurulmuştur.  

Bunlardan ilki Kiernan ve Reid’in (1987) “Sözlü İletişim Öncesi Cetveli”dir. 

Tek başına kullanılması yeterli veri elde edilmesini zorlaştırmasından dolayı yalnız 

başına kullanılmamıştır. Buna rağmen, üç basamaklı planlanan çalışma için standart 

ve yararlı bir ölçüm sağlamıştır.  

İkinci ölçüm aracı Nind’in, Brazelton’un (1984) “Yenidoğan Davranışsal 

Değerlendirme Ölçeği”nden uyarlamış olduğu Cuddliness ölçeğidir. Bu ölçek, 

okulöncesi ve ilkokul düzeyindeki yaş grubu için daha anlamlı ve yararlı olması 

açısından biraz değiştirilmiş ve “Fiziksel Sosyallik Değerlendirme Ölçeği” adı 

verilmiştir (Bakınız Ek 2). 

Üçüncü ölçüm aracı uygulamacı tarafından oluşturulmuş olup 

yayımlanmamıştır ve  “Sesin Kaynağını Bulma Değerlendirme Formu” adı 

verilmiştir (Bakınız Ek 3). 

2.4.3. Gözlemciler Arası Güvenirlik 

Bu çalışmanın ana verisi oturumlar sırasında çekilen videolardan gelmiş olup, 

verilerin kodlanması da uygulamacı tarafından yapılmıştır. Çalışmanın uygulamacıya 

ait olduğu düşünülürse bilinç dışı taraflılığın bulunması oluşacak tehlikelerden 

biridir.  

Uygulama ortamına yerleştirilen kamera ile oturumların %60’ı 

kaydedilmiştir. Güvenirlik verilerinin toplanmasında katılımcılarla hiç bir bağlantısı 

bulunmayan ve özel eğitim alanında uzmanlaşmış bir öğretmen görev almıştır. 

Gözlemciye veri kayıtlarının nasıl hesaplanacağına ilişkin bilgi verilmiştir. 

Kameraya alınan oturumların %25’i uygulamacı ve gözlemci tarafından 

birbirlerinden bağımsız olarak izlenmesi sağlanarak gözlemcilerarası veri kayıtları 

hesaplanmıştır. 
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Araştırmada hem uygulayıcı hem de gözlemci tarafından toplanan veriler 

gözlemciler arası güvenirlik hesaplaması, “görüş birliği / ( görüş ayrılığı + görüş 

birliği ) x 100 formülü kullanılarak hesaplanmıştır. 

Araştırmalarda görüş birliğine ulaşabilmek ve çalışmanın içsel geçerliliğine 

zarar vermemek için bu sonucun en az % 80 olması gerekmektedir (Kazdin, 1982 

aktaran Kellett, 2001).  

Araştırmada iletişim becerilerinde gözlemciler arası güvenirlik, istenmeyen 

davranışlarda %90, göz teması kurmada %88, yüze bakmada %94, ortak etkinliğe 

odaklanmada %94, etkileşim içinde bulunmada %92 olarak hesaplanmıştır.  

2.5. Verilerin Analizi 

Çalışma, çok miktarda davranışsal veri ortaya koymuştur. Bu veri, grafik 

gösterimi kolaylaştırmak amacıyla tanımsal istatistiklerden, ortalama ve yüzde 

uygulamalarıyla hesaplanmıştır.  

 Araştırma dönemi içerisinde oluşan farklı davranışlar zamana göre ve 

öğrenciler arasında karşılaştırılmıştır. Bu veri yüzde yöntemiyle hesaplanmış ve tablo 

ve grafik olarak gösterilmiştir. Bu veri sayesinde uygulama ve başlama düzeyi 

trendlerinin hesaplanmasını kolaylaşmıştır.  

 Ardışık nicel verinin yanında nitel veri de analiz edilmiştir. Verinin 

zenginliği, aniden oluşan çoklu davranışların, farklı sosyal davranışların ve yeni 

oluşan davranışların analizinde son derece olumlu olmuştur.  

Son olarak da yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşimin etkinliğini ve uygulama 

faktörlerini göz önünde bulundurabilecek etkileşim yansıtma sayfaları, 

araştırmacının gerçek zaman gözlemleri ve video gözlemleri kullanılmıştır.  

Araştırmada elde edilen veriler grafiksel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. 

Grafiksel analiz tekniklerinden de çizgisel grafik kullanılmıştır. Hazırlanan 

grafiklerde düşey eksende hedeflenen davranışların yüzdelik oranları, yatay eksende 

ise haftalık zaman dilimleri gösterilmiştir. Başlama düzeyi veri noktaları yıldız ile, 

uygulama düzeyi veri noktaları içi dolu kare deseni ile  gösterilmiştir. 
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İstenmedik davranışlar, göz teması, yüze bakma, ortak etkinliğe odaklanma, 

etkileşim içinde olma, uyarana bağlı ses çıkarma, anlamsız sesler çıkarma ve  anlamlı 

sesler çıkarma davranışları video gözlem kayıtlarından aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanmıştır: 

Davranış Yüzdesi = Gözlenme süresi / Toplam süre x 100 

 

Fiziksel sosyal temas verileri “Fiziksel Sosyallik Değerlendirme Ölçeği 

(Brazelton 1984)” kullanılarak aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır:  

Davranış Yüzdesi = Gözlenen davranış sayısı / 8 x 100  

 

Uygulamacı her yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim seansından sonra 

öğrenciyi 1’den 8’e kadar değerlendirmiştir. 

Sesin kaynağını bulma verileri “Sesin Kaynağını Bulma Değerlendirme 

Ölçeği” kullanılarak aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır: 

Davranış Yüzdesi = Gözlenen davranış sayısı / 12 x 100  

 

Uygulamacı her yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim seansından sonra 

öğrenciyi 1’den 12’ye kadar değerlendirmiştir. 

Araştırmanın başlama düzeyinde ve uygulama sürecinin sonunda Kiernan ve 

Reid’in (1987) “Sözlü İletişim Öncesi Cetveli” ile deneklerin iletişim becerilerine 

ilişkin veri toplanmıştır. Bu verilerin analizi ölçeğin puanlama metodları el kitabı 

kullanılarak yapılmıştır. 
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BÖLÜM III: BULGULAR 

 

İletişimin sözcük öncesi döneminde bulunan çok engelli üç çocuğun  iletişim 

becerilerinin geliştirilmesinde Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yönteminin 

etkili olup olmadığının  ortaya çıkarılmasının amaçlandığı bu araştırmanın bu 

bölümünde araştırma amaçları çerçevesinde iletişim becerilerini gerçekleştirme 

düzeylerine ilişkin bulgular ve yorumlarına yer verilmiştir. 

3.1. Öğrenci A’ya İlişkin Bulgular  

Bu kısımda Öğrenci A’nın davranışlarında ortaya çıkan değişiklikler ayrıntılı 

biçimde açıklanacak ve grafiklerle sunulacaktır. İncelenecek olan davranışlar şöyle 

sıralanabilir: İstenmedik davranışlar, göz teması, ortak etkinliğe odaklanma, 

etkileşim içinde olma, sosyal fiziksel temas, sesin kaynağını bulma, uyarana bağlı ses 

çıkarma, anlamsız sesler çıkarma ve anlamlı sesler çıkarma.  

3.1.1. İstenmedik Davranışlar 

Öğrenci A evdeki ve okuldaki bütün gününü ağzına birşeyleri sokarak ve 

elleriyle ağzındaki nesneye vurarak geçiriyordu. Elinde nesne olmadığı durumlarda 

iki eliyle bacaklarına vuruyordu. Abisiyle ya da çevresindeki çocuklarla 

ilgilenmiyordu iletişimi en düşük seviyedeydi. Bu durum, istenmedik davranışların 

gösterildiği şekil 3.1’de anlatılmaktadır. Başlangıç aşamasında Öğrenci A’nın 

istenmedik davranışlarının oranı oldukça yüksekti, ortalama %82. Yoğunlaştırılmış 

karşılıklı etkileşim seanslarının başlamasıyla önemli bir değişiklik oldu ve uygulama 

aşamasında istenmeyen davranış ortalaması %45’e kadar düştüğü görülmüştür.  
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Şekil 3.1: İstenmedik Davranışların Oluş Yüzdesi 

 

 

Grafiğe göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan 

öğretim sonunda,  istenmedik davranışların gerçekleşmesini gösteren eğriler, 

başlama düzeyi eğrilerinden daha aşağıdadır. 
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3.1.2.  Göz Teması 

 Öğrenci A’nın göz teması kurma davranışının yoğunlaştırılmış karşılıklı 

etkileşim başlamadan önce iletişim repertuarında hiç olmadığı gerçeği, bu 

ilerlemeleri daha da verimli hale getirmektedir. Şekil 3.2 grafik başlama düzeyi 

aşamasındaki sayının 0 olduğunu göstermektedir.  

 

Şekil 3.2: Göz Teması Davranışının Oluş Yüzdesi 

 

 

Grafiğe göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan 

öğretim sonunda,  göz teması davranışının gerçekleşmesini gösteren eğriler, başlama 

düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır. 

 Öğrenci A’nın göz teması davranış oranı, başlama düzeyi aşamasında 

ortalama %0 iken, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim sürecinde ortalama %15’e 

ulaştığı gözlenmiştir. 
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3.1.3. Yüze Bakma 

 Ortaya çıkması daha uzun süren  önemli bir davranış yüze bakma  ve devam 

ettirmekti. Bununla birlikte, bu davranışın yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim 

başlamadan önce Öğrenci A’nın iletişim repertuarında çok sınırlı olduğu gerçeği, bu 

ilerlemeleri daha da verimli hale getirmektedir. Şekil 3.3 grafik başlama düzeyi 

aşamasındaki sayının 0 olduğunu göstermektedir. 

 

 Şekil 3.3: Yüze Bakma Davranışının Oluş Yüzdesi 

 

 

Grafiğe göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan 

öğretim sonunda,  yüze bakma davranışının gerçekleşmesini gösteren eğriler, 

başlama düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır. 

 Öğrenci A’nın yüze bakma davranış oranı, başlama düzeyi aşamasında 

ortalama %0.54 iken, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim sürecinde ortalama %20’ye 

ulaştığı gözlenmiştir.  
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3.1.4.   Ortak Etkinliğe Odaklanma 

 Erken bir gelişim gösteren diğer bir davranış ise ortak etkinliğe odaklanma 

idi. Bu davranış oranı, başlama düzeyi aşamasında ortalama %7 iken, 

yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim sürecinde ortalama %37’ye ulaştığı gözlenmiştir. 

 

Şekil 3.4: Ortak Etkinliğe Odaklanma Davranışının Oluş Yüzdesi 

 

 

Grafiğe göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan 

öğretim sonunda,  ortak etkinliğe odaklanma davranışının gerçekleşmesini gösteren 

eğriler, başlama düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır. 
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3.1.5.  Etkileşim İçinde Olma 

Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim başlamadan önce Öğrenci A’nın iletişim 

repertuarında çok az görüldüğü gerçeği, bu ilerlemeleri daha da verimli hale 

getirmektedir.  

 

Şekil 3.5: Etkileşim İçinde Olma Davranışının Oluş Yüzdesi 

 

 

Grafiğe göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan 

öğretim sonunda,  etkileşim içinde olma davranışının gerçekleşmesini gösteren 

eğriler, başlama düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır. 

Başlangıç aşamasında Öğrenci A’nın etkileşim içinde olma oranı düşüktü, 

ortalama %18. Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim oturumlarının başlamasıyla 

önemli bir değişiklik oldu ve uygulama aşamasında etkileşim içinde olma ortalaması 

%38’e kadar yükseldiği gözlenmiştir. 
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3.1.6.  Sosyal Fiziksel Temas 

 Bu değerlendirme, Brazelton’un Canayakınlık Ölçeğinin (Cuddliness Scale) 

bir uyarlamasıydı ve bir iletişim şekli olarak fiziksel sosyalliği ölçmek için 

tasarlanmıştı. Şekil 3.6 Öğrenci A’nin ilerlemesini göstermektedir. 

 

Şekil 3.6: Sosyal Fiziksel Temas Davranışının Oluş Yüzdesi 

 

 

 Öğrenci A’nin başlama düzeyi aşaması oranları, sosyal fiziksel temasa karşı 

çıkarak veya katılmayarak pasif tepkiler verdiğini göstermektedir. 4. hafta 

uygulamanın başladığı hafta bu durum yerini ölçekteki 4. aşamaya bıraktı –

güdülendikten sonra eski haline döner ve rahatlar-. Araştırmanın sonlarına doğru 

Öğrenci A ölçeğin üst seviyelerine geldi ve artık kendisi sosyal fiziksel teması 

başlatabiliyordu. 
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3.1.7.  Sesin Kaynağını Bulma 

 Bu değerlendirme, “Sesin Kaynağını Bulma Değerlendirme Formu”’ndan 

yararlanılarak yapılmıştır. Bu ölçeği araştırmacı hazırlamıştır. Şekil 3.7 Öğrenci 

A’nın ilerlemesini göstermektedir. 

 

Şekil 3.7: Sesin Kaynağını Bulma Davranışının Oluş Yüzdesi 

 

 

Öğrenci A’nın başlama düzeyi aşaması oranları, sesi farkeder aşamasında 

olduğunu göstermektedir. 4. hafta uygulamanın başladığı hafta bu durum yerini 

ölçekteki 2. aşamaya bıraktı –sesi dinler-. Araştırmanın sonlarına doğru Denek A 

ölçeğin üst seviyelerine geldi ve yakın mesafede üstü kapalı iken sesin kaynağını 

bulmaya başladı. 
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3.1.8.  Uyarana Bağlı Ses Çıkarma 

 Başlama düzeyi boyunca Öğrenci A’nın uyarana bağlı ses çıkarma davranışı 

oranı düşük bir orandaydı. Ama, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim seansları 

başlayınca tablo değişti. Uyarana bağlı ses çıkarma davranışı ortalama %12’den, 

16.hafta sonunda ortalama %52’ye yükseldiği gözlenmiştir (Şekil 3.8’e bakınız). 

 

Şekil 3.8: Uyarana Bağlı Ses Çıkarma Davranışının Oluş Yüzdesi 

 

 

Grafiğe göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan 

öğretim sonunda,  uyarana bağlı ses çıkarma davranışının gerçekleşmesini gösteren 

eğriler, başlama düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır. 
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3.1.9.  Anlamsız Sesler Çıkarma 

Başlangıç aşamasında Öğrenci A’nın anlamsız sesler çıkarma oranı düşüktü, 

ortalama %16. Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim oturumlarının başlamasıyla 

önemli bir değişiklik oldu ve uygulama aşamasında anlamsız sesler çıkarma oranı 

ortalaması %70’e kadar yükseldiği görülmüştür.  

 

Şekil 3.9: Anlamsız Sesler Çıkarma Davranışının Oluş Yüzdesi 

 

 

Grafiğe göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan 

öğretim sonunda,  anlamsız sesler çıkarma davranışının gerçekleşmesini gösteren 

eğriler, başlama düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır. 
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3.1.10.  Anlamlı Sesler Çıkarma 

 Ortaya çıkması çok uzun süren ve konuşma için önemli olan  anlamlı sesler 

çıkarma davranışının yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim başlamadan önce Öğrenci 

A’nın iletişim repertuarında hiç olmadığı gerçeği, bu ilerlemeleri daha da verimli 

hale getirmektedir. Şekil 3.10 grafik başlama düzeyi aşamasındaki sayının 0 

olduğunu göstermektedir.  

 

Şekil 3.10: Anlamlı Sesler Çıkarma Davranışının Oluş Yüzdesi 

 

 

Grafiğe göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan 

öğretim sonunda,  anlamlı sesler çıkarma davranışının gerçekleşmesini gösteren 

eğriler, başlama düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır. 

 Öğrenci A’nın anlamlı sesler çıkarma (örneğin, -ba, -ma, -e, vb.) davranış 

oranı, başlama düzeyi aşamasında ortalama %0 iken, yoğunlaştırılmış karşılıklı 

etkileşim sürecinde ortalama %19’a ulaştığı gözlenmiştir. 
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3.2. Öğrenci B’ye İlişkin Bulgular  

Bu kısımda Öğrenci B’nin davranışlarında ortaya çıkan değişiklikler ayrıntılı 

biçimde açıklanacak ve grafiklerle sunulacaktır. İncelenecek olan davranışlar şöyle 

sıralanabilir: İstenmedik davranışlar, göz teması, ortak şeye odaklanma, etkileşim 

içinde olma, fiziksel sosyal temas. 

3.2.1.  İstenmedik Davranışlar 

Öğrenci B yanında annesi yanında olmadığı durumlarda, zamanı sürekli 

ağlayarak geçiriyordu. Devam ettiği rehabilitasyon merkezindeki derslerinde de 

genelde ağlıyordu ve çoğu zaman annnesi yanında derslere giriyordu. Herhangi bir 

şekilde yabancı insanlarla iletişimi minimum seviyedeydi. Bu durum, istenmeyen 

davranışların gösterildiği şekil 3.11’de anlatılmaktadır.  

 

Şekil 3.11: İstenmedik Davranışların Oluş Yüzdesi 

 

Başlangıç aşamasında Öğrenci B’nin istenmedik davranışlarının oranı 

oldukça yüksekti, ortalama %84. Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim oturumlarının 

başlamasıyla önemli bir değişiklik oldu ve uygulama aşamasında istenmeyen 

davranış ortalaması %30,4’e kadar düştüğü gözlenmiştir.  
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3.2.2.  Göz Teması 

Ortaya çıkması daha uzun süren önemli  bir davranış ise göz teması kurmak 

ve devam ettirmekti (ele dokunma veya kucaklama gibi temasları başlatmak veya 

bunlara karşılık vermek). Bununla birlikte, bu davranışın yoğunlaştırılmış karşılıklı 

etkileşim başlamadan önce Öğrenci B’nin iletişim repertuarında çok az görüldüğü 

gerçeği, bu ilerlemeleri daha da önemli hale getirmektedir.  

 

Şekil 3.12: Göz Teması Davranışının Oluş Yüzdesi 

 

 

Grafiğe göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan 

öğretim sonunda,  göz teması davranışının gerçekleşmesini gösteren eğriler, başlama 

düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır. 

Başlangıç aşamasında Öğrenci B’nin göz teması kurma oranı oldukça 

düşüktü, ortalama %7. Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim oturumlarının 

başlamasıyla önemli bir değişiklik oldu ve uygulama aşamasında göz teması kurma 

ortalaması %64’e kadar yükseldiği gözlenmiştir. 



73 

 

 
 

3.2.3.  Yüze Bakma 

Başlama düzeyi boyunca Öğrenci B’nin yüze bakma davranışı oranı dikkate 

alınmayacak bir orandaydı. Ama, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim oturumları 

başlayınca tablo değişti. Yüze bakma davranışı ortaya çıktı ve 16. hafta bu oran 

ortalama %74.3 gibi yüksek bir noktaya ulaştı.  

 

Şekil 3.13: Yüze Bakma Davranışının Oluş Yüzdesi 

 

 

Grafiğe göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan 

öğretim sonunda,  yüze bakma davranışının gerçekleşmesini gösteren eğriler, 

başlama düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır. 

İnsanların yüzüne bakmak insan iletişiminin önemli bir yönüdür (Fogel 1977; 

Stern 1985) ve bu bakımdan Öğrenci B’nin kaydettiği ilerleme önemliydi (Şekil 

3.13’e bakınız). 
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3.2.4.  Ortak Etkinliğe Odaklanma 

 Erken ve istikrarlı bir gelişim gösteren diğer bir davranış ise ortak etkinliğe 

odaklanma idi. Bu davranış oranı, başlama düzeyi aşamasında ortalama %8 iken, 

yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim sürecinde ortalama %66,4’e çıktığı görülmüştür. 

 

Şekil 3.14: Ortak Etkinliğe Odaklanma Davranışının Oluş Yüzdesi 

 

 

Grafiğe göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan 

öğretim sonunda,  ortak etkinliğe odaklanma davranışının gerçekleşmesini gösteren 

eğriler, başlama düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır. 
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3.2.5.  Etkileşim İçinde Olma 

Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim başlamadan önce Öğrenci B’nin iletişim 

repertuarında çok az görüldüğü gerçeği, bu ilerlemeleri daha da verimli hale 

getirmektedir. Başlangıç aşamasında Öğrenci B’nin etkileşim içinde olma oranı 

oldukça düşüktü, ortalama %5. Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim oturumlarının 

başlamasıyla önemli bir değişiklik oldu ve uygulama aşamasında etkileşim içinde 

olma ortalaması %48’e kadar yükseldiği gözlenmiştir.  

 

Şekil 3.15: Etkileşim İçinde Olma Davranışının Oluş Yüzdesi 

 

 

Grafiğe göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan 

öğretim sonunda,  etkileşim içinde olma davranışının gerçekleşmesini gösteren 

eğriler, başlama düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır. 
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3.2.6.  Sosyal Fiziksel Temas 

 Bu değerlendirme, Brazelton’un Canayakınlık Ölçeğinin (Cuddliness Scale) 

bir uyarlamasıydı ve bir iletişim şekli olarak fiziksel sosyalliği ölçmek için 

tasararlanmıştı. Şekil 3.16 Öğrenci B’nin ilerlemesini göstermektedir. 

 

Şekil 3.16: Sosyal Fiziksel Temas Davranışının Oluş Yüzdesi 

 

  

 Öğrenci B’nin başlama düzeyi aşaması oranları, sosyal fiziksel temasa karşı 

çıkarak veya katılmayarak pasif tepkiler verdiğini göstermektedir. 3. hafta 

uygulamanın başladığı hafta bu durum yerini ölçekteki 4. aşamaya bıraktı –

güdülendikten sonra eski haline döner ve rahatlar-. Araştırmanın sonlarına doğru 

Öğrenci B ölçeğin üst seviyelerine geldi -eski haline döner ve başını etkileim 

partnerine çevirir-.  
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3.3. Öğrenci C’ye İlişkin Bulgular 

Bu kısımda Öğrenci C’nin davranışlarında ortaya çıkan değişiklikler ayrıntılı 

biçimde açıklanacak ve grafiklerle sunulacaktır. İncelenecek olan davranışlar şöyle 

sıralanabilir: İstenmedik davranışlar, göz teması, ortak şeye odaklanma, etkileşim 

içinde olma, fiziksel sosyal temas. 

3.3.1. İstenmedik Davranışlar 

Daha önceden anlatıldığı gibi Öğrenci C evdeki ve okuldaki bütün gününü 

ritüel davranışlarla (günlük etkinlikleri her zaman aynı şekilde yapmaktır; örneğin 

aynı yemeklerin yenmesi ya da aynı giysilerin giyilmesi gibi) ve bazen kendini 

yaralama davranışlarıyla geçiriyordu. Herhangi bir şekilde yabancı insanlarla 

iletişimi minimum seviyedeydi. Bu durum, istenmeyen davranışların gösterildiği 

şekil 3.17’de anlatılmaktadır. Başlangıç aşamasında Öğrenci C’nin istenmedik 

davranış oranı oldukça yüksekti, ortalama %86,4. Yoğunlaştırılmış karşılıklı 

etkileşim oturumlarının başlamasıyla önemli bir değişiklik oldu ve uygulama 

aşamasında istenmedik davranış ortalaması % 43,4’e kadar düştüğü gözlenmiştir.  

 

Şekil 3.17: İstenmedik Davranışların Oluş Yüzdesi  
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3.3.2. Göz Teması 

 Ortaya çıkması daha uzun süren  önemli bir davranış göz teması kurmak ve 

devam ettirmekti (ele dokunma veya kucaklama gibi temasları başlatmak veya 

bunlara karşılık vermek). Bununla birlikte, bu davranışın yoğunlaştırılmış karşılıklı 

etkileşim başlamadan önce Öğrenci C’nin iletişim repertuarında hiç olmadığı 

gerçeği, bu ilerlemeleri daha da verimli hale getirmektedir. Şekil 3.18 grafik başlama 

düzeyi aşamasındaki sayının 0 olduğunu göstermektedir. 

 

Şekil 3.18: Göz Teması Davranışının Oluş Oranı Yüzdesi  

 

Grafiğe göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan 

öğretim sonunda,  göz teması davranışının gerçekleşmesini gösteren eğriler, başlama 

düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır. 

Göz teması kurma davranışı uygulama aşamasıyla birlikte yavaş yavaş ortaya 

çıktı ve uygulamanın sonuna doğru ortalama %16,6 seviyesine geldiği görülmüştür. 

Bu davranışın başlangıç aşamasında hiç gösterilmemesi nedeniyle yoğunlaştırılmış 

karşılıklı etkileşimin kullanılmaya başlaması ve göz teması kurma davranışındaki 

ilerleme arasında güçlü bir fonksiyonel ilişki öne sürülebilir. 
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3.3.3.  Yüze Bakma 

 Ortaya çıkması daha uzun süren  önemli bir davranış yüze bakma  ve devam 

ettirmekti Bununla birlikte, bu davranışın yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim 

başlamadan önce Öğrenci C’nin iletişim repertuarında hiç olmadığı gerçeği, bu 

ilerlemeleri daha da verimli hale getirmektedir. Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim 

oturumlarının başlamasıyla önemli bir değişiklik oldu ve uygulama aşamasında yüze 

bakma davranışı ortalaması %24’e kadar yükseldiği gözlenmiştir. 

 

Şekil 3.19: Yüze Bakma Davranışının Oluş Yüzdesi 

 

 

Grafiğe göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan 

öğretim sonunda,  yüze bakma  davranışının gerçekleşmesini gösteren eğriler, 

başlama düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır. 
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3.3.4. Ortak  Etkinliğe Odaklanma 

Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim başlamadan önce ortak etkinliğe odaklanma 

davranışının, Öğrenci C’nin iletişim repertuarında hiç olmadığı gerçeği, bu 

ilerlemeleri daha da verimli hale getirmektedir. Şekil 3.20 grafik başlama düzeyi 

aşamasındaki sayının 0 olduğunu göstermektedir. Yoğunlaştırılmış karşılıklı 

etkileşim oturumlarının başlamasıyla önemli bir değişiklik oldu ve uygulama 

aşamasında ortak etkinliğe odaklanma davranışı ortalaması %39,9’a kadar yükseldiği 

gözlenmiştir. 

 

Şekil 3.20: Ortak Etkinliğe Odaklanma Davranışının Oluş Yüzdesi 

 

 

Grafiğe göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan 

öğretim sonunda,  ortak etkinliğe odaklanma davranışının gerçekleşmesini gösteren 

eğriler, başlama düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır. 
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3.3.5.  Etkileşim İçinde Olma 

 Son olarak diğer kritik bir önemli davranış ise etkileşimle meşgul olma idi. 

Şekil 3.21  Öğrenci C’nin bu yaklaşıma hemen tepki verdiğini ve etkileşim içinde 

olma davranışının başlangıç aşamasında ortalama % 0 iken müdahale aşamasında 

ortalama ortalama % 31,8 olduğunu göstermektedir.  

 

Şekil 3.21: Etkileşim İçinde Olma Davranışının Oluş Yüzdesi 

 

 

Grafiğe göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan 

öğretim sonunda,  etkileşim içinde olma davranışının gerçekleşmesini gösteren 

eğriler, başlama düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır. 
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3.3.6. Sosyal Fiziksel Temas 

 Bu değerlendirme, Brazelton’un Canayakınlık Ölçeğinin (Cuddliness Scale) 

bir uyarlamasıydı ve bir iletişim şekli olarak fiziksel sosyalliği ölçmek için 

tasararlanmıştı. Şekil 3.22 Öğrenci C’nin ilerlemesini göstermektedir. 

 

Şekil 3.22: Sosyal Fiziksel Temas Davranışının Oluş Yüzdesi 

 

 

Grafiğe göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan 

öğretim sonunda,  sosyal fiziksel temas davranışının gerçekleşmesini gösteren 

eğriler, başlama düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır.  

 Öğrenci C’nin başlama düzeyi aşaması oranları, sosyal fiziksel temasa aktif 

bir şekilde direndiğini göstermektedir. 4. Hafta uygulamanın başladığı hafta bu 

durum ölçekteki 2. aşamaya yerini bıraktı –çoğu zaman direnir ama herzaman değil-. 

Araştırmanın sonlarına doğru Öğrenci C ölçeğin 5. Aşamasına kadar yükseldiği 

gözlenmiştir – rahatlar ve eski haline döner-. 
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3.4. Katılımcılar Arası Bulguların Karşılaştırılması 

3.4.1. İstenmedik Davranışlar 

 Zaman içinde, katılımcıların üçününde istenmedik davranışlarında düşüş 

gözlemlenmiştir. Katılımcıların istenmedik davranışları, örneğin Öğrenci B’nin 

anneye bağımlılığı, ağlama davranışları tamamen yok olmuş, Öğrenci A`nın 

nesneleri ağzına sokma, bacaklarına vurma, Öğrenci C`nin hedefsiz dönme, 

parmakla oynama,  kendine zarar verici şekilde vurma davranışlarında ise önemli 

derecede düşüş gözlenmiştir. Bütün katılımcıların, istisna olmadan istenmedik 

davranışlarında düşüş gözlenmiş, ve bu gelişme de uygulama sürecine bağlanmıştır. 

Bu sonuç, istenmedik davranışlardan vazgeçilmesinin karşılıklı etkileşim 

oturumlarıyla bağını ortaya koymaktadır.  

Bütün katılımcıların istenmedik davranışlarının oranı % 80’in üzerindeydi. 

Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim seanslarının başlamasıyla bütün katılımcıların 

uygulama aşamasında istenmedik davranış ortalaması % 40’lara kadar düştüğü 

gözlenmiştir. 

Şekil 3.23: Katılımcıların İstenmedik Davranışlar Ortak Davranışlarının Başlama 
Düzeyi ve Uygulama Sürecindeki Durumları 
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Şekil 3.23’te görüldüğü gibi,  Öğrenci A, Öğrenci B ve Öğrenci C’nin 

istenmedik davranışlarındaki başlama düzeyleri, ön koşul düzeyidir. Yani 

öğrencilerin  istenmedik davranışları etkili iletişim kurmayı engelleyecek seviyelerde 

bulunmaktadırlar. Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan öğretim 

sonunda, Öğrenci A’nın % 20,8 , Öğrenci B’nin % 0,0  ve Öğrenci C’nin % 25,8’e 

düştüğü gözlenmiştir. 

Buna göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan öğretim 

sonunda,  istenmedik davranışların gerçekleşmesini gösteren eğriler, başlama düzeyi 

eğrilerinden daha aşağıdadır. 

Çok engelli öğrencilere Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle 

sunulan iletişim becerileri öğretimi, öğrencilerin üçününde  istenmedik davranışlarını 

azalttığı gözlenmiştir. Buna göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle 

iletişim becerileri öğretimi, istenmedik davranışların azaltılmasına yol açıyor 

izlenimi vermektedir. 

3.4.2. Göz Teması 

Başlama düzeyinde, Öğrenci A ve Öğrenci C`nin göz teması hiç yokken, 

Öğrenci B için de önemsiz düzeydeyken, uygulama aşamasında bütün çocuklar için 

artış olmuştur. Katılımcılarda göz temasının sıfır seviyesinden yükselerek önemli 

değerlere ulaşması, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim ve uygulama aşamaları 

arasındaki güçlü işlevsel bağa işaret etmektedir. Bu da şekil 3.24’teki grafikte, bütün 

katılımcılar için göz teması olayı başlama düzeyi ve uygulama aşamalarında 

gösterilmiştir.  
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Şekil 3.24: Katılımcıların Göz Teması Ortak Davranışlarının Başlama Düzeyi ve 
Uygulama Sürecindeki Durumları 

 

 

Şekil 3.24’te  görüldüğü gibi,  Öğrenci A, Öğrenci B ve Öğrenci C’nin göz 

teması davranışındaki başlama düzeyleri, ön koşul düzeyidir. Yani öğrenciler  göz 

teması davranışının alt seviyelerinde bulunmaktadırlar. Yoğunlaştırılmış Karşılıklı 

Etkileşim Yöntemiyle sunulan öğretim sonunda, Öğrenci A’nın % 22,5 , Öğrenci 

B’nin % 90,2  ve Öğrenci C’nin % 29,2’ye yükseldiği gözlenmiştir. 

Buna göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan öğretim 

sonunda,  göz teması davranışının gerçekleştirmesini gösteren eğriler, başlama 

düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır. 

Çok engelli öğrencilere Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle 

sunulan göz teması davranışı öğretimi, öğrencilerin üçünde de göz teması davranışını 

arttırdığı gözlenmiştir. Buna göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle 

göz teması davranışı öğretimi, göz teması davranışının kazanılmasına yol açıyor 

izlenimi vermektedir. 
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3.4.3. Yüze Bakma 

Bu da çok büyük gelişme gösteren davranışlardan biri olup bütün katılımcılar 

için artış göstermiştir. Yüze bakma, Öğrenci A ve Öğrenci C için başlama düzeyinde 

hiç yokken, Öğrenci B için de son derece sınırlı düzeydeyken yoğunlaştırılmış 

karşılıklı etkileşim seansları ile artmış, bu durumda iletişim ve yoğunlaştırılmış 

karşılıklı etkileşim arasındaki işlevsel bağ yeniden kanıtlanmıştır.  

 

Şekil 3.25: Katılımcıların Yüze Bakma Ortak Davranışlarının Başlama Düzeyi ve 
Uygulama Sürecindeki Durumları 

 

 

Şekil 3.25’te görüldüğü gibi,  Öğrenci A, Öğrenci B ve Öğrenci C’nin yüze 

bakma davranışındaki başlama düzeyleri, ön koşul düzeyidir. Yani öğrenciler  yüze 

bakma davranışının alt seviyelerinde bulunmaktadırlar. Yoğunlaştırılmış Karşılıklı 

Etkileşim Yöntemiyle sunulan öğretim sonunda, Öğrenci A’nın % 34,7 , Öğrenci 

B’nin % 92,2  ve Öğrenci C’nin % 43,3’e yükseldiği gözlenmiştir. 

Buna göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan öğretim 

sonunda, yüze bakma davranışının gerçekleştirmesini gösteren eğriler, başlama 

düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır. 
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Çok engelli öğrencilere Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle 

sunulan yüze bakma davranışı öğretimi , öğrencilerin üçünde de yüze bakma 

davranışını arttırdığı gözlenmiştir. Buna göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim 

Yöntemiyle yüze bakma davranışı öğretimi, yüze bakma davranışının kazanılmasına 

yol açıyor izlenimi vermektedir. 

3.4.4. Ortak Etkinliğe Odaklanma 

 Bütün katılımcıların ortak etkinliğe odaklanma davranışı, başlama düzeyinde 

sınırlı düzeyde gözlenirken, uygulamanın başlamasıyla bir artış olmuş ve uygulama 

sonunda Öğrenci A’nın  % 37’ye, Öğrenci B’nin  % 66,4’e ve Öğrenci C’nin  

% 39,9’a yükseldiği gözlenmiştir. 

 

Şekil 3.26: Katılımcıların Ortak Etkinliğe Odaklanma Ortak Davranışlarının Başlama 
Düzeyi ve Uygulama Sürecindeki Durumları 

 

Şekil 3.26’da görüldüğü gibi,  Öğrenci A, Öğrenci B ve Öğrenci C’nin ortak 

etkinliğe odaklanma davranışındaki başlama düzeyleri, ön koşul düzeyidir. Yani 

öğrenciler ortak etkinliğe odaklanma davranışının alt seviyelerinde bulunmaktadırlar. 

Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan öğretim sonunda, Öğrenci 
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A’nın % 58,3 , Öğrenci B’nin % 88,0  ve Öğrenci C’nin % 56,7’ye yükseldiği 

gözlenmiştir. 

Buna göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan öğretim 

sonunda,  ortak etkinliğe odaklanma davranışının gerçekleştirmesini gösteren eğriler, 

başlama düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır. 

Çok engelli öğrencilere Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle 

sunulan ortak etkinliğe odaklanma davranışı öğretimi , öğrencilerin üçünde de ortak 

etkinliğe odaklanma davranışını arttırdığı gözlenmiştir. Buna göre, Yoğunlaştırılmış 

Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle ortak etkinliğe odaklanma davranışı öğretimi, ortak 

etkinliğe odaklanma davranışının kazanılmasına yol açıyor izlenimi vermektedir. 

3.4.5. Etkileşim İçinde Olma 

Başlama düzeyinde, Öğrenci A ve Öğrenci B’nin etkileşim içinde olma 

önemsiz düzeydeyken, Öğrenci C için de hiç yokken, uygulama aşamasında bütün 

öğrenciler için artış olmuştur. Bu da şekil 3.27’deki grafikte, bütün katılımcılar için 

etkileşim içinde olma  başlama düzeyi ve uygulama aşamalarında gösterilmiştir.  

Şekil 3.27: Katılımcıların Etkileşim İçinde Olma Ortak Davranışlarının Başlama 
Düzeyi ve Uygulama Sürecindeki Durumları 
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Şekil 3.27’de görüldüğü gibi,  Öğrenci A, Öğrenci B ve Öğrenci C’nin 

etkileşim içinde olma davranışındaki başlama düzeyleri, ön koşul düzeyidir. Yani 

öğrenciler etkileşim içinde olma davranışının alt seviyelerinde bulunmaktadırlar. 

Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan öğretim sonunda, Öğrenci 

A’nın % 52,0 , Öğrenci B’nin % 70,3  ve Öğrenci C’nin % 44,2’ye yükseldiği 

gözlenmiştir. 

Buna göre, Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle sunulan öğretim 

sonunda,  etkileşim içinde olma davranışının gerçekleştirmesini gösteren eğriler, 

başlama düzeyi eğrilerinden daha yukarıdadır. 

Çok engelli öğrencilere Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle 

sunulan etkileşim içinde olma davranışı öğretimi , öğrencilerin üçünde de etkileşim 

içinde olma davranışını arttırdığı gözlenmiştir. Buna göre, Yoğunlaştırılmış 

Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle etkileşim içinde olma davranışı öğretimi, etkileşim 

içinde olma davranışının kazanılmasına yol açıyor izlenimi vermektedir. 

3.5.  Yayınlanmış Değerlendirme Cetvel Verilerinin Karşılaştırılması 

Fiziksel Sosyal Gözlem Değerlendirme Cetveli (Brazelton, 1984 ve Nind, 

1993’den adapte edilmiştir).  

 Bu değerlendirmeler, Brazelton’un Canayakınlık Ölçeğinin (Cuddliness 

Scale) bir uyarlamasıydı ve bir iletişim şekli olarak fiziksel sosyalliği ölçmek için 

tasarlanmıştı. 

Bu ölçek, aşağıdaki Tablo 3.2’de verilmiş 8 noktadan oluşan bir ölçek olup, 

fiziksel sosyal iletişimle, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim arasındaki ilişkiyi 

doğrulamaktadır.  
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Tablo 3.2: Sosyal Fiziksel Gözlem Değerlendirme Cetvelinde Katılımcıların 
Gelişmelerinin Karşılaştırılması   

ÖLÇEK 
NOKTAS1 

 
KATILIMCILAR 

 
  Öğrenci A Öğrenci B Öğrenci C 

1     
başlama düzeyinin 
sonu 

2       

3 
başlama düzeyinin 
sonu 

başlama düzeyinin 
sonu   

4       
5     uygulamanın sonu 
6       
7       
8 uygulamanın sonu uygulamanın sonu   

 

 Şekil 3.28: Katılımcıların Sosyal Fiziksel Temas Ortak Davranışlarının 
Başlama Düzeyi ve Uygulama Sürecindeki Durumları 

 

Öğrenci A’nın başlama düzeyi aşaması oranları, sosyal fiziksel temasa karşı 

çıkarak veya katılmayarak pasif tepkiler verdiğini göstermektedir. 4.hafta 

uygulamanın başladığı hafta bu durum yerini ölçekteki 4.aşamaya bıraktı –

güdülendikten sonra eski haline döner ve rahatlar-. Araştırmanın sonlarına doğru 
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Öğrenci A ölçeğin üst seviyelerine geldi ve artık kendisi sosyal fiziksel teması 

başlatabiliyordu. 

 Öğrenci B’nin başlama düzeyi aşaması oranları, sosyal fiziksel temasa karşı 

çıkarak veya katılmayarak pasif tepkiler verdiğini göstermektedir. 4.hafta 

uygulamanın başladığı hafta bu durum yerini ölçekteki 4.aşamaya bıraktı –

güdülendikten sonra eski haline döner ve rahatlar-. Araştırmanın sonlarına doğru 

Öğrenci B ölçeğin üst seviyelerine geldi -eski haline döner ve başını etkileşim 

partnerine çevirir-.  

 Öğrenci C’nin başlama düzeyi aşaması oranları, sosyal fiziksel temasa aktif 

bir şekilde direndiğini göstermektedir. 6. haftada bu durum ölçekteki 2. aşamaya 

yerini bıraktı –çoğu zaman direnir ama her zaman değil-. Araştırmanın sonlarına 

doğru Öğrenci C ölçeğin 5. aşamasına kadar yükseldi – rahatlar ve eski haline döner- 

 Kiernan ve Reid’in (1987) Sözlü İletişim Öncesi Cetveli (PVCS): 

Öğrenci A başlama düzeyi aşamasında iletişim öncesi davranışlardan 4, 6, 8, 

9 ve 10 numaralı bölümlerin alt öğelerinin yarısına sahipti. Yoğunlaştırılmış 

karşılıklı etkileşimin uygulanmasıyla beraber gelişmeler olmuş 1, 2, 6, 9 ve 10 

numaralı bölümlerin tamamına, 3, 4, 5, 7, 8, ve 12 numaralı bölümlerin alt öğelerinin 

yarısına sahip olmuştur (Bakınız Ek 5). 

Öğrenci B başlama düzeyi aşamasında iletişim öncesi davranışlardan 1, 2, 5, 

6, 10 ve 22 numaralı bölümlerin alt öğelerinin yarısına sahipti. Yoğunlaştırılmış 

karşılıklı etkileşimin uygulanmasıyla beraber gelişmeler olmuş 1, 2, 3, 5, 6, 10 ve 22 

numaralı bölümlerin tamamına, 24 numaralı bölümün alt öğelerinin yarısına sahip 

olmuştur (Bakınız Ek 7). 

Öğrenci C başlama düzeyi aşamasında iletişim öncesi davranışlardan 4 

numaralı bölümün tamamına, 1, 8, 16 ve 18 numaralı bölümlerin alt öğelerinin 

yarısına sahipti. Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşimin uygulanmasıyla beraber 

gelişmeler olmuş 1, 8, 16 ve 18 numaralı bölümlerin tamamına, 2, 3, 9, 10 ve 12 

numaralı bölümlerin alt öğelerinin yarısına sahip olmuştur (Bakınız Ek 9). 

Kiernan ve Reid cetveli, konuşma öncesi devresinde bulunan bireyler için sık 

kullanılan son derece saygın bir ölçektir. Bütün katılımcıların göstermiş olduğu 
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önemli gelişme, sosyal ve iletişimsel gelişme ve yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim 

arasındaki işlevsel bağı daha da güçlendirmektedir. 
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BÖLÜM IV: TARTIŞMA 

 

 Yapılan araştırmada iletişimin söz öncesi döneminde bulunan çok engelli üç 

öğrencinin, iletişim becerilerinin gelişiminde yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim 

yönteminin etkili olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular, 

alanyazın ışığında araştırmacının deneyimleri ile tartışılmıştır. 

Nind’in ve diğer araştırmacıların farklı ortamlarda yaptıkları çalışmaların 

pozitif sonuçları dikkate alındığında  (Knight ve Watson, 1990; Watson ve Knight, 

1991; Fisher, 1994; Watson ve Fisher, 1997; Samuel ve Maggs, 1998; Lovell, Jones 

ve Ephraim, 1999), yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yaklaşımın öğrenme güçlüğü 

çeken bireylerin iletişim becerilerini geliştirmekte etkin olduğu ortaya çıkmaktadır.  

 

Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yöntemi ile yapılan uygulama süresince   

istenmedik davranışların azaldığı gözlenmiştir. Öğrenci A’da ağzına nesne sokma ve 

bacaklarına vurma; Öğrenci B’de annesinin olmadığı ortamlarda ağlama davranışı ve 

Öğrenci C’de ise kendine zarar verme, hedefsiz dönme ve parmakla oynama 

davranışları yoğunlaştırılmış karşılılı etkileşim yöntemi ile kazandırılması istenen 

beş ortak davranışın artmasına bağlı olarak azaldığı gözlenmiştir. Araştırmada elde 

edilen bulgular Kellet’in (2001) bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Kellet’in 

(2001) bazı deneklerinin istenmedik davranışları, örneğin Bernadette’nin hedefsiz 

dönme, Sam’in parmakla oynama, Jacob’un kendine zarar verici şekilde vurma 

davranışları tamamen yok olmuş, diğer deneklerinde istenmedik davranışlarında 

azalma olmuştur. Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yönteminin istenmedik 

davranışı azaltırken, istendik davranışı arttırdığı yapılan araştırmalarla da  

desteklenmiştir (Kellett, 2001; Nind ve Powell, 2000; ). 

Bu araştırmanın bulguları, istenmedik davranıışların seviyesinde önemli 

derecede azalma olduğunu göstermektedir. Özellikle oturumlar sırasındaki azalma 

daha önemli düzeylerdedir. Uzun yıllardan beri profesyonellerin stereotipik 

davranışları, kendine zarar verme ve sosyal kabulun karşısında bir unsuru olarak 

gördükleri söylenebilir (Murdoch, 1997). Stereotipik davranışların bazı tanımlarında 
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bu davranışların uyumsal fonksiyonu olmadığı belirtilmiştir. Örneğin Baumeister 

(1978). Buna rağmen daha kapsayıcı bir anlayışla bu kurallara karşı çıkılmaktadır. 

Nijhof, Joha ve Pekalharing (1998) gibi araştırmacılar bu davranışların homestatik 

fonksiyonları olduğunu belirtmektedir. Donnellan, Mirenda, Mesraos ve Fassbender 

(1984) ve Carr ve Durand (1985) gibi araştırmacılar da aslında iletişimsel bir 

fonksiyonu olduğunu belirtmekte Thelen (1981), Ephraim (1989) ve Murdoch (1997) 

ise bu davranışları gelişimsel açıdan önemli olarak nitelendirmektedir. Bu çalışma da 

bu alanda önemli emprik kanıt sunmaktadır:  

Veriler Öğrenci A ve Öğrenci C de istenmedik davranışlarda azalma 

olduğunu, Denek B de ise tamamen yok olduğunu göstermektedir. Çocuklarda  

iletişim becerilerinin gelişmesiyle azalan istenmedik davranışlar, aslında çocukların 

iletişim kurma isteği içinde olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, Murdoch 

(1997), Nijhof Joha ve Pekalharing (1998) ve Baumeister (1978)’in istenmedik 

davranışlara ilişkin bulguları ile örtüşen sonuçlara varılmıştır. 

 Uygulama süresince Öğrenci A ve Öğrenci C’nin, göz teması davranışı 

başlama düzeyinde görülmezken, uygulama sonunda  sırasıyla %15 ve %16’ya  

yükselmesi, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşimin etkiliğini göstermektedir.  Öğrenci 

A ve Öğrenci C’nin bir gözünün total görme engelli olduğu ve ayrıca Öğrenci C’nin 

otistik olduğu göz önüne alındığında bu bulgular daha anlamlı olmaktadır. Otistik 

çocuklar hiç göz kontağı kurmama ya da çok kısa süreli göz kontağı kurabilme 

özelliği gösterirler ( Kırcaali İftar, 2007). Öğrenci B’nin göz teması davranışı, 

uygulamanın başlamasıyla artış göstermiş ve uygulama sonunda %64’e yükselmiştir. 

Öğrenci B’nin göz teması davranışının, diğer öğrencilere göre daha hızlı 

ilerlemesinin, görme probleminin olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu 

çalışmanın bulguları, Kellet’in (2001) göz temasına ilişkin bulgularını 

desteklemektedir. Kellet’in (2001) araştırmasında deneklerin hepsinin göz teması 

alanında başlangıçta ilerleme kaydettiği, daha sonra iki denek hariç bu ilerlemede 

duraklama ya da gerileme olduğu rapor edilmektedir. Dolayısıyla bu araştırmada da 

elde edilen bulgular Kellet’in bulgularıyla benzerlik göstermektedir.  

 İletişim kurmanın temel basamaklarından biri olan yüze bakma davranışı 

Öğrenci A ve Öğrenci C’de %0’dan sırasıyla %20 ve %24’e Öğrenci B’de ise 

%15’den %74’e çıkmıştır. Darıca ve diğerlerinin de dediği gibi otistik çocuklar 
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isteklerini belirtirken yüze bakmamaktadır. Yüze bakmanın başlama seviyesinde 

önemsiz düzeyde olmasını ve yavaş ilerlemesi Öğrenci  C’nin otistik olmasından 

kaynaklandığı  düşünülmektedir. Öğrenci A’nın bir gözü total görme engellidir, 

diğer gözünü ise odaklayamamaktadır. Öğrencinin görme engeli düşünüldüğünde 

yüze bakma davranışındaki ilerlemeye ilişkin bulgular önemlidir. Öğrenci B ise, 

bedensel ve zihinsel engellidir. Zihinsel engelli bireyler yüze bakmada sıkıntı 

yaşamamaktadırlar. Öğrenci B’nin  yüze bakma davranışının hızlı ilerlemesi 

yoğunlaştırılmış karşılık etkileşimin etkiliğini göstermektedir. 

 Öğrenci A başlama düzeyinde sınırlıda olsa ortak etkinliğe odaklanma 

davranışına sahipti. Seansların başlamasıyla Öğrenci A gelişme gösterdi ve 

uygulama sonunda %37 ye ulaştı. Öğrenci B’nin seansların başında %8 olan ortak 

etkinliğe odaklanma davranışı uygulama sonunda %66’ya çıkmıştır. Öğrenci B’nin 

istenmedik davranışı azaldıkça ortak etkinliğe odaklanma davranışı arttı. 

Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim yöntemiyle ilgili araştırmalara bakıldığında 

Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim yönteminin istenmedik davranışı azaltırken, 

istendik davranışı arttırdığı görülmektedir  (Kellett, 2001; Nind ve Powell, 2000 ). 

Öğrenci B’deki bu ilerleme yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yönteminin 

etkililiğini bir kez daha göstermektedir. Öğrenci C’de bu davranış başlangıçta %0 

iken uygulama sonunda %39,9’a çıkmıştır. Öğrencinin otistik olduğu göz önünde 

bulunduğunda bu ilerleme oldukça anlamlıdır. 

 Sosyal fiziksel temas Öğrenci C dışında diğer iki öğrenci için yüksek 

değerler göstermiştir. Öğrenci A ve Öğrenci B uygulama sonunda ölçeğin son 

maddesine gelmişlerdir. Bu da konuşma öncesi aşamada bulunan çocukların sosyal 

fiziksel temasa hazır olduğunu göstermektedir. Konuşma güçlüğü çeken çocuklar 

dokunarak iletişim kurmayı daha rahat gerçekleştirebilirler. Öğrenci C başlangıçta 

direnç göstermesine rağmen uzun vadede zamanla ilerleme göstermiştir. Öğrenci C 

otistiktir ve otistik çocuklar başkalarına yaklaşmada sıra dışı özellikler gösterebilirler 

(Kırcaali İftar, 2007). Uygulamanın 4 ay sürmesi ve bu süre sonunda Öğrenci  A ve 

B’nin son madde de ulaşması, Öğrenci C’nin ise 5. maddeye ulaşmış olmasından 

dolayı 4 aylık bir öğretim süresinin öğrencilerin tümünde davranışların kazanılması 

için yeterli olmadığı izlenimi edinilmiştir. 
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BÖLÜM V: SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

5.1. Sonuç 

İletişim becerilerinin öğretiminde yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim 

etkilidir ve bu öğretim süreci, çok engelli ve ileri derecede yetersizliğe sahip 

bireylerin iletişim becerileri öğretiminde kullanılabilir. 

İletişim becerilerinin Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşim Yöntemiyle 

yapılan 16 haftalık oturumluk öğretiminin üç öğrencide de hedeflenen davranışlarda 

ilerlemelerin gerçekleşmesine yol açtığı izlenimi vermektedir. 

Bu araştırmanın bulguları, hemen kısa bir süre içinde istenmedik 

davranışlarda azalma olduğunu ortaya koymuştur. Bu durumda katılımcıların içinde 

bulundukları ortamla etkileşim içinde olma istekleri, başlama düzeyi seviyesinde 

olduğu gibi istenmedik davranışları göstermelerinden daha baskın olmuştur. 

Uygulama süreci başlar başlamaz bütün katılımcıların göz teması kurma oranları 

gelişme göstermeye başlamıştır. Öğrenci C’nin verilerinin diğer öğrencilerden farklı 

olmasının sebebi Öğrenci C’nin otistik özelliklerinin ağır basmasıdır. Bunun yanında 

Öğrenci C uygulamacıya karşılıklı etkileşim oluşturmak için yaklaşmıştır.  

Diğer davranışlarda da, uyarana bağlı ses çıkarma, anlamsız sesler çıkarma, 

anlamlı sesler çıkarma ve sesin kaynağını bulma karşılıklı etkileşim seanslarında 

ortaya çıkan davranışlar olup, gelişme süreci uyum göstermektedir.  Bu da 

yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşimin normal gelişme düzeylerini hızlandırdığını 

göstermektedir. O halde, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşimin etkinliği yalnızca bu 

çalışmanın sonuçlarını değil, karşılıklı etkileşime dayalı iletişimsel davranışların da 

daha hızlı gelişmesini sağlamaktadır.  

Bu iletişimsel davranışların ortaya çıkışını, çocukların iletişim yeteneklerinin 

aslında yüzeye çok yakın olmakla beraber hiç ortaya çıkmamış olmasına bağlıyorum. 

Ailelerin ve öğretmenlerin davranışları çocukların istek ve ihtiyaç duyduğu davranış 

türleriyle kesişmemiş olabilir. Çalışmada niyetlilik, çocuğun liderliğini izleme ve 

bilişsel olarak bebek diliyle yanıt verme, çalışmadaki çocuklarla iletişim kurabilmek 
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için son derece uygundu. İlk iletişim kurulduktan sonra, yüzeydeki iletişimsel 

potansiyel neredeyse dışarıya taşmıştır. Dördüncü haftadan itibaren değerler zamanla 

artmıştır. Bu durum akla, aynı durumda olan, yeteneklerin ortaya çıkması çok olası 

olmasına ve iletişim için hazır olmalarına rağmen, yanlış uygulamalar yüzünden 

beklemede olan engelli çocukları getirmektedir. Bu çalışmadaki bütün çocukların 

yüzeye yakın bu özellikleri normal sınıf ortamında görünür değildi. Bu da 

yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşimin bireylerin kapasitelerini ortaya koymasını 

sağladığını göstermektedir. 

 

5.2. Öneriler 

Bu araştırma sonucunda, uygulamaya ve ileri araştırmalara yönelik şu 

öneriler sıralanabilir: 

5.2.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler 

Bu çalışmanın bulguları, yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yönteminin 

öğrenme güçlüklerine sahip çocukların iletişim becerilerini geliştirdiğini ortaya 

koymaktadır. Bulgulara göre, yöntemin okullarda kullanılması daha çok çocuğun 

bundan yararlanmasını sağlayacaktır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir: 

1. Yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yöntemini, sınıflarda öğretim yöntemi 

olarak kullanılması için öğretmenlere hizmet-içi eğitim kursları 

düzenlenebilir. 

2. Özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında çalışan diğer personellere 

seminerler yoluyla, yöntem hakkında bilgilendirme yapılabilir. 

3. Üniversite-MEB işbirliği ile yönteme ilişkin Türkçe yayınlar basılabilir. 

4. Ailelere yönteme ilişikin aile eğitimi seminerleri ve yöntemin nasıl daha etkin 

kullanılabileceğine ilişkin izleme toplantıları düzenlenebilir. 

5. Yöntemi kullanan öğretmen ve diğer personellere, deneyimlerini paylaşma 

amaçlı toplantılar düzenlenebilir. 
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5.2.2.  İleri Araştırmalara Yönelik Öneriler 

İletişim becerilerinin öğretiminde yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşimin 

etkililiğini araştıran araştırmaların uluslar arası ve ulusal alanyazında sınırlı olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle Yoğunlaştırılmış Karşılıklı Etkileşimin etkililiğine ilişkin 

araştırma bulgularının genellenebilirliğini arttırabilmek amacıyla, yöntem farklı 

ortamlarda, farklı katılımcılarla, farklı uygulamacılar tarafından geliştirilmesi 

gerekir. 
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Ek 1: Yoğun Etkileşim Yansıtma Sayfası    

 

Tarih: 

 Saat: 

Yer:     

Öğrenci: 

Öğretmen: 

 

Kısaca oturumun nasıl geçtiğini anlatınız. 

 

 

 

Bu oturumda diğer oturumlardan farklı herhangi bir şey oldu mu? 

 

 

 

Oturumda nasıl hissettiniz? 
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Ek 2: Fiziksel Sosyallik Değerlendirme Ölçeği (Brazelton 1984) 

 

1. Dokunulmaya aktif bir şekilde direnir (katılaşır veya iter). 

 

2. Dokunulmaya çoğu zaman direnir ama her zaman değil. 

 

3. Dokunulmaya direnmez ama bu davranışa katılmaz da (pasif şekilde uzanır)  

 

4. Uzun süre güdülendikten sonra dokunulduğunda rahatlar ve eski haline 

döner. 

 

5. Dokunulduğunda rahatlar ve eski haline döner.  

 

6. Dokunulduğunda her zaman rahatlar ve eski haline döner. 

 

7. Rahatlar, eski haline döner ve başını etkileşim partnerine çevirir. 

 

8. Yukarıdakilerin hepsinin yanında fiziksel teması başlatır.  

 

Uygulamacı her yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim seansından sonra öğrenciyi 1den 

8e kadar değerlendirdi bu da araştırmacı taraflılığı azaltmaya yardımcı oldu.  
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Ek 3: Sesin Kaynağını Bulma Değerlendirme Formu 

1. Sesi farkeder ( sesi duyduğunda duraksar). 

2. Sesi dinler. 

3. Sesin yönünü arar (başıyla). 

4. Sesi yönünü bulur. 

5. Sesin kaynağını arar (yakın mesafede üstü açık görünen yerde). 

6. Sesin kaynağını bulur (yakın mesafede üstü açık görünen yerde). 

7. Sesin kaynağını arar ( yakın mesafede üstü kapalı görünen yerde). 

8. Sesin kaynağını bulur ( yakın mesafede üstü kapalı görünen yerde). 

9. Sesin kaynağını arar (uzak mesafede üstü açık görünen yerde). 

10. Sesin kaynağını bulur (uzak mesafede üstü açık görünen yerde). 

11. Sesin kaynağını arar ( uzak mesafede üstü kapalı görünen yerde). 

12. Sesin kaynağını bulur ( uzak  mesafede üstü kapalı görünen yerde). 

 

Uygulamacı her yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim seansından sonra öğrenciyi 1den 

12’e kadar değerlendirdi bu da araştırmacı taraflılığı azaltmaya yardımcı oldu.  
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Ek 4: Sözlü İletişim Öncesi Plan (Chris Kiernan ve  Barbara Reid) 

Öğrencinin Adı: Denek A 

Yaşı: 2 yaş 5 ay 

Tarih: 

Açıklamalar: 

Puanlama üzerine notlar: 

PVCS’deki öğeler, test sırasında doğru cevap sayısına göre Evet veya Hayır, 

Genellikle (G), Nadiren (N) veya hiçbir zaman (H) olarak cevaplanır.  

Bu kitapçığın sonunda iki adet puanlama kağıdına yer verilmiştir. Puanlama 

Kağıdı 1 öğrencinin genel performansını göstermektedir. Size tavsiyemiz öğrencinin 

anlatılan öğeyi tamamen ve nerdeyse tamamen yerine getirmesi durumunda kırmızı 

bir kalemle çarpı işareti koyunuz. Öğrencinin öğelerin yarısını yerine getirmesi 

durumunda (örneğin 10 öğeden 4’ü genellikle 1 tanesi de nadiren ise ) zıt bir renkle 

işaretleyin. Hiç işaretlenmemiş, veya 1 veya 2 kere işaretlenmiş öğeler boş 

bırakılabilir. 

Puanlama Kağıdı 2 öğrencinin iletişimine ve iletişimsel tepkileri fonksiyonel 

olarak kullanıp kullanmama durumuna bakmaktadır. Altı adet iletişim kategorisi 

belirlenmiştir. Bu kategoriler Dikkat Çekmeye Çalışma (DÇÇ), Memnuniyet İhtiyacı 

(Mİ), Basit olumsuzlama (BO), Olumlu Etkileşim (OE), Olumsuz Etkileşim (OzE), 

ve Dikkat Paylaşımı (DP)’dır. Puan Sayfası 2 aynı zamanda PVCS’nin kısa 

biçimidir. 

Puanlama metodları el kitabında aytıntılı olarak verilmiştir. Bu el kitabının 

kullanımı için yazarından resmi izin alınmıştır.  

Bu araştırmada Puanlama Kağıdı 1 verilerine yer verilmiştir. 

 

 



Ek 5    
Puan Sayfası 1                                                                                               

 
İletişim Öncesi Davranışlar 

 
 

1-İhtiyaçlar ve 
tercihler 

 
Gayri Resmi İletişimsel 

Davranışlar 

 
Resmi İletişim Becerileri 

 
 
 
 
 

2- Görme duyusu 
ve bakma etkinliği 

15-Resimler veya 
nesneler aracılığı 
ile iletişim kurma 

 
27-Semboller 

aracılığıyla iletişim 
kurma 

 
 
 

3- Görsel 
ipuçlarını 
kullanma 

16- Bedensel 
hareket yoluyla 

iletişim becerileri 

 
24- Sesli olmayan 

iletişimi 
anlayabilme 

 
 
 

4-Ellerin ve 
kolların kontrolü 

17-Beden 
işaretleriyle 
iletişim 
becerileri 

27-İşaretler 
aracılığıyla iletişim 

kurma 

 
 
                                                                     12- Motor taklit    
                                                                                                 becerileri 
 
 

18-Güdümleme  
yoluyla  iletişim  

 
 
 
 

19-İşaret ederek 
iletişim  

 
 
 
 
                                                                         14- Verme 

 
 

5-İletişim 
olmaksızın sosyal 
etkileşim 

20-Bakışlarıyla 
      iletişim

 
 
   6-İşitme ve dinleme                 9-Konuşma dışı                                                                       
seslerin anlamlı 

                                                kullanılması                                                                           
                                                         

                                                                                                                                       

 
25-Seslendirme ve 

konuşmayı 
anlayabilme 

 
 
 
 

 7-Ses geliştirme 8-Konuşma kas  
                                                         sistemini  
    kontrol edebilme     
 
 
                             

 

                                                                                        
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
22-Duygularını ifade 

etme (iletişimsel olarak)

 
 

11-Müzik ve 
şarkı söyleme 

 

23- Duyguları 
güdümleme 

26- Duyguları 
anlama 

27- Konuşarak 
iletişim kurabilme 

21- Seslerin iletişim 
amaçlı kullanılması 

10- Duygularını ifade 
etme (iletişimsel amaçlı 
değil) 

9-Konuşma dışı 
seslerin anlamlı 
kullanılması 

13-Sesle taklit 

Önce Öğrenci A Sonra 
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Ek 6: Sözlü İletişim Öncesi Plan (Chris Kiernan ve  Barbara Reid) 

Öğrencinin Adı: Denek B 

Yaşı: 4 yaş 3 ay 

Tarih: 

Açıklamalar: 

Puanlama üzerine notlar: 

PVCS’deki öğeler, test sırasında doğru cevap sayısına göre Evet veya Hayır, 

Genellikle (G), Nadiren (N) veya hiçbir zaman (H) olarak cevaplanır.  

Bu kitapçığın sonunda iki adet puanlama kağıdına yer verilmiştir. Puanlama 

Kağıdı 1 öğrencinin genel performansını göstermektedir. Size tavsiyemiz öğrencinin 

anlatılan öğeyi tamamen ve nerdeyse tamamen yerine getirmesi durumunda kırmızı 

bir kalemle çarpı işareti koyunuz. Öğrencinin öğelerin yarısını yerine getirmesi 

durumunda (örneğin 10 öğeden 4’ü genellikle 1 tanesi de nadiren ise ) zıt bir renkle 

işaretleyin. Hiç işaretlenmemiş, veya 1 veya 2 kere işaretlenmiş öğeler boş 

bırakılabilir. 

Puanlama Kağıdı 2 öğrencinin iletişimine ve iletişimsel tepkileri fonksiyonel 

olarak kullanıp kullanmama durumuna bakmaktadır. Altı adet iletişim kategorisi 

belirlenmiştir. Bu kategoriler Dikkat Çekmeye Çalışma (DÇÇ), Memnuniyet İhtiyacı 

(Mİ), Basit olumsuzlama (BO), Olumlu Etkileşim (OE), Olumsuz Etkileşim (OzE), 

ve Dikkat Paylaşımı (DP)’dır. Puan Sayfası 2 aynı zamanda PVCS’nin kısa 

biçimidir. 

Puanlama metodları el kitabında aytıntılı olarak verilmiştir. Bu el kitabının 

kullanımı için yazarından resmi izin alınmıştır.  

Bu araştırmada Puanlama Kağıdı 1 verilerine yer verilmiştir. 

 

 



Ek 7    
Puan Sayfası 1                                                                                               

 
İletişim Öncesi Davranışlar 

 
 

1-İhtiyaçlar ve 
tercihler 

 
Gayri Resmi İletişimsel 

Davranışlar 

 
Resmi İletişim Becerileri 

 
 
 
 
 

2- Görme duyusu 
ve bakma etkinliği 

15-Resimler veya 
nesneler aracılığı 
ile iletişim kurma 

 
27-Semboller 

aracılığıyla iletişim 
kurma 

 
 
 

3- Görsel 
ipuçlarını 
kullanma 

16- Bedensel 
hareket yoluyla 

iletişim becerileri 

 
24- Sesli olmayan 

iletişimi 
anlayabilme 

 
 
 

4-Ellerin ve 
kolların kontrolü 

17-Beden 
işaretleriyle 
iletişim 
becerileri 

27-İşaretler 
aracılığıyla iletişim 

kurma 

 
 
                                                                     12- Motor taklit    
                                                                                                 becerileri 
 
 

18-Güdümleme  
yoluyla  iletişim  

 
 
 
 

19-İşaret ederek 
iletişim  

 
 
 
 
                                                                         14- Verme 

 
 

5-İletişim 
olmaksızın sosyal 
etkileşim 

20-Bakışlarıyla 
      iletişim

 
 
   6-İşitme ve dinleme                 9-Konuşma dışı                                                                       
seslerin anlamlı 

                                                kullanılması                                                                           
                                                         

                                                                                                                                       

 
25-Seslendirme ve 

konuşmayı 
anlayabilme 

 
 
 
 

 7-Ses geliştirme 8-Konuşma kas  
                                                         sistemini  
    kontrol edebilme     
 
 
                             

 

                                                                                        
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
22-Duygularını ifade 

etme (iletişimsel olarak)

 
 

11-Müzik ve 
şarkı söyleme 

 

23- Duyguları 
güdümleme 

26- Duyguları 
anlama 

27- Konuşarak 
iletişim kurabilme 

21- Seslerin iletişim 
amaçlı kullanılması 

10- Duygularını ifade 
etme (iletişimsel amaçlı 
değil) 

9-Konuşma dışı 
seslerin anlamlı 
kullanılması 

13-Sesle taklit 

Önce Öğrenci B Sonra 
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Ek 8: Sözlü İletişim Öncesi Plan (Chris Kiernan ve  Barbara Reid) 

Öğrencinin Adı: Denek C 

Yaşı: 6 yaş 8 ay 

Tarih: 

Açıklamalar: 

Puanlama üzerine notlar: 

PVCS’deki öğeler, test sırasında doğru cevap sayısına göre Evet veya Hayır, 

Genellikle (G), Nadiren (N) veya hiçbir zaman (H) olarak cevaplanır.  

Bu kitapçığın sonunda iki adet puanlama kağıdına yer verilmiştir. Puanlama 

Kağıdı 1 öğrencinin genel performansını göstermektedir. Size tavsiyemiz öğrencinin 

anlatılan öğeyi tamamen ve nerdeyse tamamen yerine getirmesi durumunda kırmızı 

bir kalemle çarpı işareti koyunuz. Öğrencinin öğelerin yarısını yerine getirmesi 

durumunda (örneğin 10 öğeden 4’ü genellikle 1 tanesi de nadiren ise ) zıt bir renkle 

işaretleyin. Hiç işaretlenmemiş, veya 1 veya 2 kere işaretlenmiş öğeler boş 

bırakılabilir. 

Puanlama Kağıdı 2 öğrencinin iletişimine ve iletişimsel tepkileri fonksiyonel 

olarak kullanıp kullanmama durumuna bakmaktadır. Altı adet iletişim kategorisi 

belirlenmiştir. Bu kategoriler Dikkat Çekmeye Çalışma (DÇÇ), Memnuniyet İhtiyacı 

(Mİ), Basit olumsuzlama (BO), Olumlu Etkileşim (OE), Olumsuz Etkileşim (OzE), 

ve Dikkat Paylaşımı (DP)’dır. Puan Sayfası 2 aynı zamanda PVCS’nin kısa 

biçimidir. 

Puanlama metodları el kitabında ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu el kitabının 

kullanımı için yazarından resmi izin alınmıştır.  

Bu araştırmada Puanlama Kağıdı 1 verilerine yer verilmiştir. 

 

 



Ek 9    
Puan Sayfası 1                                                                                               

 
İletişim Öncesi Davranışlar 

 
 

1-İhtiyaçlar ve 
tercihler 

 
Gayri Resmi İletişimsel 

Davranışlar 

 
Resmi İletişim Becerileri 

 
 
 
 
 

2- Görme duyusu 
ve bakma etkinliği 

15-Resimler veya 
nesneler aracılığı 
ile iletişim kurma 

 
27-Semboller 

aracılığıyla iletişim 
kurma 

 
 
 

3- Görsel 
ipuçlarını 
kullanma 

16- Bedensel 
hareket yoluyla 

iletişim becerileri 

 
24- Sesli olmayan 

iletişimi 
anlayabilme 

 
 
 

4-Ellerin ve 
kolların kontrolü 

17-Beden 
işaretleriyle 
iletişim 
becerileri 

27-İşaretler 
aracılığıyla iletişim 

kurma 

 
 
                                                                     12- Motor taklit    
                                                                                                 becerileri 
 
 

18-Güdümleme  
yoluyla  iletişim  

 
 
 
 

19-İşaret ederek 
iletişim  

 
 
 
 
                                                                         14- Verme 

 
 

5-İletişim 
olmaksızın sosyal 
etkileşim 

20-Bakışlarıyla 
      iletişim

 
 
   6-İşitme ve dinleme                 9-Konuşma dışı                                                                       
seslerin anlamlı 

                                                kullanılması                                                                           
                                                         

                                                                                                                                       

 
25-Seslendirme ve 

konuşmayı 
anlayabilme 

 
 
 
 

 7-Ses geliştirme 8-Konuşma kas  
                                                         sistemini  
    kontrol edebilme     
 
 
                             

 

                                                                                        
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
22-Duygularını ifade 

etme (iletişimsel olarak)

 
 

11-Müzik ve 
şarkı söyleme 

 

23- Duyguları 
güdümleme 

26- Duyguları 
anlama 

27- Konuşarak 
iletişim kurabilme 

21- Seslerin iletişim 
amaçlı kullanılması 

10- Duygularını ifade 
etme (iletişimsel amaçlı 
değil) 

9-Konuşma dışı 
seslerin anlamlı 
kullanılması 

13-Sesle taklit 

Önce Öğrenci C Sonra 
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Ek 10: Öğrenci A’nın uygulama verileri 

  
İstenmeyen 
Davranışlar   Göz Teması   

Yüze 
Bakma  

Ortak Şeye 
Odaklanma   

Etkileşim 
İçinde 
Olma  

Uyarana Bağlı 
Ses Çıkarma  

Anlamsız 
Sesler 
Çıkarma  

Anlamlı 
Sesler 
Çıkarma  

Sesin 
Kaynagini 
Bulma 

b1  80.8  0  0.5  6.0  12.8  9.7  11.7  0  8.3 
b2  89.2  0  0.8  7.7  17.5  11.2  17.3  0  8.3 
b3  79.2  0  0.3  7.2  21.7  15.2  18.0  0  16.7 
b4  80.7  0  0.5  7.3  18.5  12.0  16.0  0  16.7 
                   

u5  73.3  3.3  5.2  15.0  26.3  21.7  26.7  0.0  25.0 
u6  65.8  6.7  12.8  20.8  29.5  17.5  40.7  0.0  33.3 
u7  70.8  10.2  11.5  32.5  32.0  30.8  59.5  0.0  33.3 
u8  53.3  14.2  18.2  31.7  33.3  20.0  73.5  4.3  41.7 
u9  50.0  11.0  24.2  35.0  32.2  40.0  67.0  11.3  50.0 
u10  47.5  11.3  21.3  33.3  41.5  53.3  79.0  12.0  58.3 
u11  39.2  14.7  25.2  32.0  32.2  70.0  75.0  15.2  58.3 
u12  36.7  21.7  20.3  40.0  38.0  61.7  68.3  28.8  58.3 
u13  30.8  18.3  18.7  43.3  43.5  90.0  76.0  30.3  66.7 
u14  25.8  20.0  22.7  45.8  49.7  73.3  84.7  37.3  66.7 
u15  23.3  20.8  25.7  52.5  48.0  78.3  92.0  40.7  66.7 
u16  20.8  22.5  34.7  58.3  52.0  70.0  94.2  42.0  75.0 
                   

Ortalama 
baslangic  82  0  0.54  7  18  12  16  0  13 
Ortalama 
uygulama 45  15  20  37  38  52  70  19  53 
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Ek 11: Öğrenci B’nin uygulama verileri 

  
İstenmeyen 
Davranışlar   Göz Teması   

Yüze 
Bakma  

Ortak Şeye 
Odaklanma   

Etkileşim 
İçinde 
Olma  

b1  81.5  6.7 15.8 7.2  4.3
b2  86.5  7.3 16.2 8.8  5.7
b3  84.0  7.0 14.0 8.0  5.0
                 
u4  82.5  15.0 36.5 23.3  8.5
u5  74.2  23.7 49.7 37.3  12.5
u6  62.5  32.8 54.5 47.3  18.3
u7  50.8  42.5 58.5 58.3  30.3
u8  40.8  50.2 66.2 64.0  40.0
u9  30.0  65.2 79.8 78.7  50.7
u10  23.3  75.2 80.2 76.7  55.2
u11  18.3  88.2 82.8 74.0  58.7
u12  13.3  86.8 86.3 75.0  68.7
u13  0.0  89.0 91.2 73.7  67.5
u14  0.0  87.5 93.8 80.7  70.3
u15  0.0  85.8 94.5 86.0  72.7
u16  0.0  90.2 92.2 88.0  70.3
                 
Ortalama 
Baslangıç  84.0  7.0 15.3 8.0  5.0
Ortalama 
Uygulama  30.4  64.0 74.3 66.4  48.0
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Ek 12: Öğrenci C’nin uygulama verileri 

  
İstenmeyen 
Davranışlar   Göz Teması    Yüze Bakma 

Ortak Şeye 
Odaklanma   

Etkileşim 
İçinde Olma  

b1  81.7  0  0  0  0 

b2  92.5  0  0  0  0 

b3  89.2  0  0  0  0 

b4  82.3  0  0  0  0 

                 

u5  77.7  3.8  4.2  6.3  4.3 

u6  71.3  7.8  9.2  16.5          5.7 

u7  60.8  10.5  5.8  24.2  17.2 

u8  72.2  13.5  11.7  31.8  22.8 

u9  45.7  15.0  15.8  36.5  28.3 

u10  36.7  16.7  18.3  47.0  36.2 

u11  30.7  18.3  21.7  48.7  35.5 

u12  24.5  24.2  35.0  52.5  30.0 

u13  26.5  16.7  40.0  54.2  45.8 

u14  23.8  20.0  40.8  50.0  41.7 

u15  24.7  23.3  42.5  55.0  46.7 

u16  25.8  29.2  43.3  56.7  44.2 

                 

Ortalama 
Baslangic  86.4  0.0  0.0  0.0  0.0 

Ortalama 
Uygulama  43.4  16.6  24.0  39.9  31.8 
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