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ÖZET 

Problem Durumu 

Sosyal öyküler 1993 yılında sınıf öğretmeni olan Carol Gray tarafından geliştirilen, genellikle Otizm Spektrum Bozukluğu 

(OSB) olan çocuklara davranış ve beceri öğretiminde kullanılan bilimsel dayanaklı bir öğretim uygulamasıdır (Barry ve 

Burlew, 2004; Gray, 2004). Sosyal öyküler bireylerin sosyal yaşamlarında karşılaşabilecekleri önemli durumlarda 

kullanabilecekleri görsel destek ve testlerle uygun davranışsal ipuçları sağlayarak, bu durumlarda verilmesi gereken uygun 

tepkileri anlamalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanan kısa öyküler olarak tanımlanmaktadır (Gray, 2000).  

Ülkemizde sosyal öykülerin daha çok sosyal becerilerin öğretiminde kullanıldığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Balçık 

ve Tekinarslan, 2012; Karaaslan ve Kutlu 2010; Özdemir, 2007; Olçay-Gül ve Tekin-İftar, 2012). Gerek dünya gerekse 

ülkemiz alanyazınında sosyal öyküler ağırlıklı olarak OSB olan bireyler ile yapılan çalışmalarda kullanılmış (Agosta, Graetz, 

Mastropieri ve Scruggs, 2004; Balçık ve Çiftçi-Tekinarslan, 2012; Barry ve Burlew, 2004; Crozier ve Tincani, 2005; Kuoch ve 

Mirenda, 2003; Sacattone, Wilezynski ve Edwards, 2002), zihin yetersizliği olan bireyler üzerinde etkili olup olmadığına ilişkin 

ise herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu sınırlılık sosyal öykülerin zihin yetersizliği olan bireylerin eğitimindeki 

etkisinin incelenmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Bunun yanı sıra, yapılan alanyazın taramasında zihin yetersizliği olan 

bireyler ile el yıkama, diş fırçalama, saç tarama, tıraş olma, parfüm sıkma, banyo yapma ve giyinme becerilerinin 

artırılmasına ilişkin çalışmaya rastlanmamıştır. Özbakım becerileri arasında yer alan bu beceriler, büyük önem arz etmekte, 

bireyin topluma sosyal kabulünde önemli rol oynayabilmektedir. Ayrıca, sosyal öykülerin zihin yetersizliği olan bireylerin 

eğitiminde etkili olup olmadığının belirlenmesi günümüzde sürekli bir arayış konusu olan etkili öğretim yöntemlerinin 

belirlenmesine doğrudan hizmet edecektir (Çankaya, 2013). 

Bu gerekçeler doğrultusunda bu çalışmada, hafif düzeyde zihin yetersizliği olan yetişkin bireylerde kişisel bakım ve temizlik 

becerilerinin arttırılmasında sosyal öykü yönteminin etkililiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 

sorulara yanıt aranmıştır: 

1) Hafif düzeyde zihin yetersizliği olan yetişkin bireylerde kişisel bakım ve temizlik becerilerinin arttırılmasında sosyal öykü 

yöntemi etkili midir? 

2) Hafif düzeyde zihin yetersizliği olan yetişkin bireylerde kişisel bakım ve temizlik becerilerinin arttırılması sağlandığında, bu 

becerilerin sergilenmesi bireylerde yapılan uygulama sona erdikten 1, 3 ve 5 hafta sonra devam edebilir mi? 

3) Hafif düzeyde zihin yetersizliği olan yetişkin bireylerde kişisel bakım ve temizlik becerilerinin arttırılması sağlandığında, bu 

bireyler öğrendikleri becerileri farklı ortamlara genelleyebilirler mi? 

Gerçekleştirilen araştırma zihin yetersizliği olan bireylere, çevrelerine ve alanyazına sağlayacağı katkı olarak üç bölümde 

incelenebilir. Araştırma sonucunda zihin yetersizliği olan bireylerde kişisel bakım ve temizlik becerilerinin arttırılması 

bireylerin topluma kabulüne katkı sağlayabilir, bireyde özsaygı ve özgüvenin gelişmesine ve bireyin yaşamına sağlıklı bir 

biçimde devam etmesine yardımcı olabilir. Bireyin çevresi açısından bakıldığında, zihin yetersizliği olan bireylerin 

bakımlarından sorumlu olan kişilerin iş yükünün ve ailelerin kaygı düzeylerinin azalmasını sağlayabilir. Zihin yetersizliği olan 

bireylere bağımsız yaşam becerilerinin öğretiminde etkili bir yöntem olup olmadığının ortaya konması araştırmanın alanyazın 

açısından önemini ifade etmektedir. 

 

Araştırma Yöntemi 

1. Araştırma Yöntemi/Deseni ve Nedeni 

http://ejer.congress.gen.tr/panel/yazar_info/30500
http://ejer.congress.gen.tr/panel/yazar_info/30518
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Bu araştırmada, tek denekli araştırma yöntemlerinden denekler arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. 

 

 

2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi/Araştırma Grubu 

Araştırma hafif düzeyde zihin yetersizliği tanısı almış, 31-35 yaş aralığında ve çalışmaya katılmak için gönüllü olan, hafif 

düzey zihin yetersizliği tanısı almış üç katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların isimleri oluşabilecek etik problemlerin 

önüne geçilmesi amacıyla kod isimlerle değiştirilmiştir. 

3. Veri Toplama Araçları ve Uygulanması 

Araştırmada araştırmacı tarafından her bir katılımcı için ayrı hazırlanan sosyal öyküler bilgisayar kullanılarak sunulmuştur. 

Araştırma süreci başlama düzeyi, yoklama, öğretim, izleme, silikleştirme ve genelleme oturumlarından oluşmaktadır. 

4. Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları 

4.1. Geçerlik 

Çoklu yoklama modellerinde iç geçerlik modelin hem denek içi hem de denekler arası çok sayıda yinelemeyi barındırması 

nedeniyle oldukça güçlü bir biçimde kontrol altına alınmaktadır.  Araştırmada dış etmenleri altına almak amacıyla 

uygulamaya başlamadan önce becerilere ilişkin katılımcılarla öğretim yapılmaması istenmiştir. Ölçme etkisini kontrol altına 

almak amacıyla uygulama ve değerlendirme oturumların %30’unda gözlemcilerarası güvenirlik ve uygulama güvenirliği 

verileri toplanmıştır. Olgunlaşma etkisini en aza indirmek için araştırmanın süresi mümkün olduğunca kısa tutulmuştur. 

4.2. Gözlemciler Arası Güvenirlik Verileri 

Veriler iki doktora öğrencisi tarafından toplanmıştır. Gözlemciler, değerlendirme oturumunda video kayıtları aracılığıyla 

katılımcı davranışlarının değerlendirilmesi ve kayıt formunun doldurulmasına ilişkin bilgilendirilmiştir. Gözlemciler arası 

güvenirlik bulguları araştırmanın tüm evrelerinde %100 düzeyindedir. 

4.3. Uygulama Güvenirliği 

Uygulamanın planlandığı biçimde gerçekleştirilmesinin değerlendirildiği uygulama güvenirliği oturumlarında elde edilen veriler 

araştırmanın tüm evrelerinde %100 düzeyindedir. 

5. Verilerin Analizi 

Araştırma sürecinde elde edilen veriler tek denekli araştırmalarda kullanılan, araştırma bulgularının görsel yolla analizini 

içeren grafiksel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. 

 

Özet 

Bu çalışmada, hafif düzeyde zihin yetersizliği olan yetişkin bireylerde kişisel bakım ve temizlik becerilerinin arttırılmasında 

sosyal öykü yönteminin etkililiğini araştırılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni, deneklerin hedeflenen özbakım becerileri 

olan duş alma, banyo sonrası temiz kıyafet giyme ve giyilen kıyafetleri düzeltme; el yıkama, tırnak kesme-tırnak temizliği ve 

krem sürme; diş fırçalama, parfüm sıkma ve sakal tıraşı olma / saç tarama becerilerini gerçekleştirme düzeylerindeki artış 

miktarıdır. Araştırmanın bağımsız değişkeni ise sosyal öykü uygulamasıdır. Araştırma tek denekli araştırma yöntemlerinden 

denekler arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma hafif düzeyde zihin yetersizliği 

tanısı almış, yaşları 31-35 arasında değişen üç katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde elde edilen veriler tek 

denekli araştırmalarda kullanılan, araştırma bulgularının görsel yolla analizini içeren grafiksel analiz yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Değerlendirme oturumlarında araştırmada yer alan üç katılımcının ilgili becerilere ilişkin başlama düzeyi 

performanslarının %13.83, %18 ve %19.4 düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Öğretim oturumlarının ardından ise katılımcıların 

ilgili becerilere ilişkin performans düzeyleri sırasıyla %100, %97.2 ve %100’e yükselmiştir. Öğretimin sona ermesinden 1 3 ve 

5 hafta sonra gerçekleştirilen izleme oturumlarında katılımcıların ilgili becerilere ilişkin performans düzeyleri ise sırasıyla 

%97.2, %97.2 ve %100 düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulguları sosyal öykülerin hafif düzeyde zihin yetersizliği 

olan bireylerin kişisel bakım ve temizlik becerilerine ilişkin performanslarının arttırılmasında etkili olduğunu göstermektedir.  

 

Beklenen/Geçici Sonuçlar 

Ömer’in öğretime başlamadan hemen önce düzenlenen başlama düzeyi oturumlarında kişisel bakım ve temizlik becerilene 

ilişkin performansının ortalama %13,83 doğruluk düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Ömer, birinci, ikinci ve üçüncü toplu 
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yoklama oturumunda ortalama %97,2; dördüncü, beşinci ve altıncı toplu yoklama oturumlarında ortalama %100; yedinci, 

sekizinci ve dokuzuncu toplu yoklama oturumlarında ise ortalama %97,2 doğruluk düzeyinde performans sergilemiştir. 

Başlama düzeyi ve birinci ikinci ve üçüncü (uygulama öncesi) toplu yoklama oturumlarında Turan’ın kişisel bakım ve temizlik 

becerilene ilişkin performansının ortalama %18 doğruluk düzeyinde olduğu belirlenmiştir.  Turan, dördüncü, beşinci ve altıncı 

toplu yoklama oturumlarında ortalama %97,2; yedinci, sekizinci ve dokuzuncu toplu yoklama oturumlarında ise ortalama 

%97,2 doğruluk düzeyinde performans sergilemiştir. 

Hale'nin kişisel bakım ve temizlik becerilene ilişkin başlama düzeyi performansının ortalama %19,4 doğruluk 

düzeyindeyken  ikinci öğretim oturumunun ardından düzenlenen ardışık üç oturum sonunda performansı ortalama %100 

doğruluk düzeyine ulaşmıştır. Hale yedinci, sekizinci ve dokuzuncu toplu yoklama oturumlarında ortalama %100 doğruluk 

düzeyinde performans göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Zihin yetersizliği, kişisel bakım ve temizlik becerileri, sosyal öykü, tek denekli araştırma 
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