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ÖZ  

Bu makale, otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı alan dört erkek çocuk için olumlu ve kalıcı 

sonuçlar elde etme amacıyla davranış sözleşmesinin nasıl uygulandığını anlatmaktadır. Buna 

uygun olarak dört vaka örneğinde saldırgan ve tahrip edici davranış, masa dışı davranış, 

başkalarıyla uygun olmayan temas ve yüksek sesle konuşma gibi davranışlarda meydana gelen 

azalmalara değinirken, sınıfta ve oyun zamanlarındaki yönergelere uyma davranışlarını arttırma da 

ele alınmıştır. Bu vakaların tümünde kullanılan ortak uygulama davranış sözleşmeleridir ve bu 

sözleşmeler aracılığı ile ev ve okul arasında bir bağ oluşturulur. Yazarlar, her çalışmadaki başarının 

temelinde izler bir bağın olduğunu söylemektedirler. Araştırmalarına dayanarak, davranış 

sözleşmesinin OSB'li çocuklarda gözlemlenen zorlayıcı davranışların azaltılmasına yönelik önemli 

ve yararlı bir araç olarak görüleceğine inanmaktadırlar. Emma Hawkins, Jigsaw CABAS Okulunda 

Eğitim Direktörüdür ve öğrencilerin davranışlarını düzeltmek için okuldaki stratejilerin 

uygulanmasını denetlemektedir. Louisiana'daki Nicholls Eyalet Üniversitesi'nden Grant 

Gautreaux, Jigsaw CABAS Okulu'nda danışmanlık yapmakta ve CABAS Kurulu üyeliğinde 

bulunmaktadır. Geri kalan tüm yazarlar Jigsaw CABAS Okulunda çalışmaktadır ve davranış 

sözleşmesini kendi sınıflarında başarıyla uygulamaktadırlar. 

Anahtar sözcükler: davranış sözleşmesi, olumlu pekiştirme, sosyal olmayan davranış. 
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Holmes (2008), sosyal olmayan davranışlarla başa çıkmanın, öğretmenin en stresli yönü olarak 

listenin başında geldiğini belirtmektedir. Bütçe, okulların sosyal olmayan davranış sergileyen tüm 

öğrencilerine bire bir destek vermesine izin verememektedir ve bu davranışla başa çıkan okul 

personelinin uzmanlığını arttırmada yetersizdir. Okullar, sınıfta sosyal olmayan davranışlarla başa 

çıkmak için uygun maliyetli araçlar bulmalıdırlar. 

 

Eğitim Bölümü (DfE, 2010), 2008/9 yılında ilköğretim, ortaöğretim ve tüm özel okullardan tahmini 

6.550 öğrencinin sürekli dışlanmaya maruz kaldığını bildirmiştir. Aynı yılda tahmini 363.280 

öğrencinin belirli dönemlerde dışlanmaya maruz kaldığı görülmüştür. Dışlanmanın en yaygın 

nedeni (hem sürekli hem de belli dönemlerde) sürekli gözlemlenen rahatsız edici davranışlardır. 

Sürekli dışlanmaların yaklaşık% 29,6'sı ve belli bir dönem dışlanmaların % 23,3'ü, rahatsız edici 

davranışlardan kaynaklıdır ve sürekli dışlanmaların % 11,1'inin ve belli bir dönem dışlanmaların 

% 4,7'sinin bir yetişkine yönelik fiziksel saldırılardan kaynaklanmaktadır.  

 

Bu çalışmanın amacı, sınıfta ve evde davranışları düzeltmek/geliştirmek için davranış sözleşmesi 

olarak adlandırılan uygun maliyetli ve zaman açısından verimli bir stratejiyi tanıtmaktır. Davranış 

sözleşmeleri, sadece otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için özel eğitim okullarında değil 

aynı zamanda sosyal olmayan davranışları ele almak ve okulda dışlanma riskini azaltmak için 

birçok farklı sınıfta uygulanabilmektedir.  

 

Otizm spektrum bozuklukları 

Otizm, bir kişinin diğer insanlarla nasıl iletişim kurduğunu ve nasıl etkileşim içinde olduğunu 

etkileyen yaşam boyu süren gelişimsel bir engeldir. Tipik olarak, otizm spektrum bozukluğu (OSB) 

tanısı alan bir birey, başkalarıyla zorlukla iletişim kurar ve çevrelerindeki dünyayı zorlukla anlar. 

Genellikle bu bireyler, normal gelişmekte olan bir çocuk gibi kendi çevrelerinden öğrenemezler ve 

sosyal bozukluklar, iletişim bozuklukları, tekrarlayan davranışlar (Wing & Gould, 1979) gibi 

özelliklerden bir veya daha fazlasını sergilerler.  

 

Birçok durumda OSB'li çocuklar, kaçma / kaçınma davranışları, dikkat çekici davranışlar ve 

kendine zarar verici davranışlar gibi çeşitli sosyal olmayan davranışlar sergileyebilir. Dolayısıyla, 

bu davranışlar eğitimciler tarafından ele alınması gereken birçok sorunu da beraberinde getirir. 
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Etkili öğretmenler, sadece sosyal olmayan davranışları azaltmak için stratejiler uygulamakla 

kalmaz, aynı zamanda sosyal olmayan davranışın yerine geçecek uygun davranışları arttırmaya 

odaklanırlar.  

 

Davranış sözleşmesi kullanarak sosyal olmayan davranışların üstesinden gelinmesi 

Son birkaç on yılda okul ortamındaki sosyal olmayan davranışları düzeltmede olumlu 

pekiştirmenin önemi vurgulanmaktadır ve olumlu pekiştirmenin etkililiği de çeşitli öğrenciler 

aracılığıyla ortaya konmuştur (Landrum & Kauffman, 2006). Davranış sözleşmesi, olumlu 

pekiştirme ilkelerini, basit bir sembolle ödüllendirmeye dayalı bir sistemden, kendini izleme ve 

kendini yönetme özelliklerini içeren daha karmaşık bir sistemi de kapsar.  

 

Davranış sözleşmesi, belirli bir davranışın tamamlanması (bir makale yazma gibi) ve belirli bir 

ödüle erişim (örneğin, beş dakika oyun alanına erişim veya bilgisayara on dakika boyunca erişim 

gibi) arasındaki şartlı bir ilişkiyi belirten bir belge olarak Cooper, Heron ve Heward (2007) 

tarafından tanımlanmıştır. Çoğu sözleşmede üç ana bölüm vardır: görevin açıklaması, ödülün 

açıklaması ve görev kaydı.  

 

Davranış sözleşmelerinin kullanımının farklı davranış konularını ele aldığı iyi bilinmektedir. 

Örneğin, Mruzek, Cohen ve Smith (2007) OSB tanısı konan iki çocuğun kurallara uyma davranışını 

arttırmak için davranış sözleşmelerini kullanmışlardır. Çalışmada sözleşmeler günlük olarak 

uygulanmıştır. Sözleşmeleri kullanma süreci, sabahları çocukların sözleşmeleri uygulamalarını, 

öğleden sonraları bunları gözden geçirmelerini ve gün boyunca da kendi sözleşmelerini 

yönetmelerini içermektedir. Sözleşmelerin kullanımı, çocukların kurallara uygun bir şekilde 

geçirdiği saat sayısının başarılı bir şekilde artmasıyla sonuçlanmıştır.  

 

Smith (1994), davranış sözleşmesine ebeveyn katılımını eklemiştir. Evde ve okul ortamlarında 

etkili iş birliğinin bir çocuğun başarısının anahtarı olabileceğini de belirtmiştir. Ev-okul sözleşme 

programına 12 ebeveyn katılmıştır. Sözleşme sürecinde ilk önce ebeveynlere nitelikli eğitim 

verilmiştir. Daha sonra ebeveynler, okul ortamında görevlerin tamamlanmasını ve görevlerin 

zamanında yapılmasını hedef alarak sözleşmeleri evde çocuklarıyla birlikte hazırlamışlardır. 

Öğretmenler, gün boyunca çocukların performansını değerlendirmek ve sonuçları ebeveynlere 
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bildirmekle yükümlü olmuşlardır. Ev-okul sözleşmelerinin kullanımı, kontrol grubunun yalnızca 

% 19'luk bir artışına kıyasla, görevin tamamlanmasında ve görevin zamanında yapılmasında % 

65'lik bir artış ile sonuçlanmıştır.  

 

İş birlikçi davranışsal sözleşme, geleneksel davranış sözleşmesinin bir dalıdır. Bunun genel eğitim 

öğretim ortamına yeniden entegre edilmiş çocuklar konusunda etkili olduğu görülmüştür. Lassman, 

Jolivette ve Wehby (1999) böyle bir sözleşmenin kullanımındaki başarıya ilişkin bir yayın 

yapmışlardır. Çalışmalarında, sınıfta yer alan her bir tarafın sorumluluklarını ayrıntılı olarak ortaya 

koyan bir iş birliği sözleşmesi geliştirilmiştir; bu sözleşme çocuk, özel eğitim öğretmeni ve genel 

eğitim öğretmenini kapsar. Sözleşme, çocuğun eğitiminde yardımcı olanlarla çocuk arasında güçlü 

işbirliği ve iletişim sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Sözleşmede belirtilen spesifik davranışlar 

öğrenciyi ve öğretmenleri belirli eylemlerin tamamlanmasından sorumlu tutmuştur. Bu 

sözleşmenin kullanılması, katılımcı öğrencilerin belirlenen hedeflere ulaşması ve başarılı bir 

şekilde tekrar genel eğitim ortamına katılmasıyla sonuçlanmıştır.  

 

Davranış sözleşmeleri öğretmenler, terapistler ve ebeveynler tarafından davranış değiştirme tekniği 

olarak başarıyla uygulanmaktadır. Bu makalenin amacı, davranış sözleşmesinin (özellikle okuldan 

eve / evden okula davranış sözleşmesi), otizmli dört çocuğun çeşitli sosyal olmayan davranışları 

üzerindeki etkilerini özetlemektir. Açıklanan vakaların her biri için önemli olan, ev ve okul 

arasında oluşturulan izler ilişkidir ve sözleşmenin bileşenlerini yönetmedeki tutarlılığın her iki 

ortamda da ortaya çıkmasıdır. 

 

Yöntem  

Ortam 

Burada bildirilen vaka analizleri, 5-19 yaşları arasında OSB tanısı konmuş 40 çocuk ve gencin 

gündüz eğitim aldığı Jigsaw ÖDAKU (CABAS®) Okulunda gerçekleşmiştir. ÖDAKU, Öğretimde 

Davranış Analizinin Kapsamlı Uygulaması’nın kısaltmasıdır (Comprehensive Application of 

Behaviour Analysis to Schooling). ÖDAKU sistemi içinde, istenmeyen davranışları onaylamamak 

yerine, istenen davranışları onaylamaya vurgu yapılmıştır. Müfredat, olumlu pekiştirme yoluyla 

öğretimi vurgulamak üzere tasarlanmıştır. Öğrenci motivasyonunun oluşturulması, ÖDAKU 

sistemi içindeki olumlu pekiştirme ilkelerinin uygulanması için gereklidir. 
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Jigsaw ÖDAKU Okulunda, çocukların yeteneklerine ve sözel davranış düzeylerine göre 

bölündükleri on sınıf bulunmaktadır. Bir sınıftaki çocukların hepsi aynı kademededir fakat hepsi 

ayrı gruplandırılmıştır. Şöyle ki; konuşabilenler bir grupta, konuşup okuyabilenler başka bir grupta 

ya da iletişim kurmak için işaret dilini ya da resimleri kullananlar ise bir başka grupta olmak üzere 

sınıflandırılmışlardır. Okuldaki çocukların ve gençlerin çoğunluğu, her bir öğrenci için 

bireyselleştirilmiş davranış programında tanımlanmış olan bazı sosyal olmayan davranışları 

sergilemektedirler. Davranış sözleşmesi gibi bir strateji öğrencinin davranış programına dâhil 

edildiğinde tüm personel bu yönergelere uymakta ve tutarlı bir yaklaşım sağlamak için 

eğitilmektedirler.  

 

Veri Toplama 

Dört vaka çalışması sunulmuştur. Her çalışmada, veri sınıftaki katılımcılar ile birlikte sınıflardaki 

öğretmenler tarafından toplanmıştır. Davranış süresini ölçmek için bir zamanlayıcı kullanılmış ya 

da davranış oluşum sayısını not etmek için kalem ve kâğıt kullanılmıştır. Bütün davranış 

sözleşmeleri, uygulamadan önce ebeveynlerle birlikte yazılmış ve tartışılmıştır. Ebeveynler, 

çocuklarına davranış sözleşmesinin uygulanmasını onaylamış ve bu uygulamanın etkililiği 

konusundaki geribildirimleri günlük olarak almışlardır. Her bir davranış sözleşmesi biraz farklı 

şekilde uygulanmış ve her bir katılımcıda farklı hedef davranışlar üzerinde durulmuştur.  

 

Vaka Çalışması 1: Brian 

Brian 12 yaşında OSB tanısı almış bir öğrencidir. Okul ortamındayken sırasından uzakta kalma 

süresi ile okul arkadaşlarına yönelik saldırgan davranış sergilemesine yönelik Brian’a davranış 

sözleşmesi uygulanmıştır. Özellikle hedeflenen davranışlar aşağıdaki gibidir: 

 

 Sırasından uzakta geçirdiği zaman: Sabah ders saatlerinde izinsiz sırasından ayrılmama 

olarak tanımlanmıştır (Her bir sabah oturumu için toplam olası süre 160 dakika olmak üzere 

her bir sabah oturumunda dakika bazında rapor edilmiştir).  

 Fiziksel saldırılar: Başka birine karşı fiziksel şiddet içeren davranış olarak tanımlanmıştır 

(Her sabah 160 dakikalık oturumda toplam saldırı sayısı  rapor edilmiştir).  
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Çalışmada tek-denekli araştırma desenlerinden ABC deseni kullanılmıştır. A aşamasında (başlama 

düzeyi) doğru akademik ve davranışsal tepki için sembol adedi belirlenmiştir. Brian dikkat çekme 

davranışı sergilediğinde görmezden gelinmiş, sırasından uzakta olduğu zamanlarda, akranlarının 

sıralarında olmaları pekiştirilmiştir.  

B aşamasında (Müdahale 1), yukarıdaki taktiklere ek olarak günlük okul davranış sözleşmesi 

uygulanmıştır. Brian'ın her gün tercih ettiği etkinlere erişmek için bir dizi akademik hedefi yerine 

getirmesi gerekmiştir. Brian her günün başında öğretmeniyle birlikte hedefler üzerinde bir 

anlaşmaya varmıştır. Örneğin, 30 dakikalığına bilgisayarı kullanmadan önce 5 akademik etkinliği 

başarılı bir şekilde tamamlaması/çalışması gerekmiştir.  

C aşamasında (Müdahale 2) yukarıdaki taktiklere ilave olarak bir haftalık okul-ev arası izler 

davranış sözleşmesi eklenmiştir. Ailesiyle hafta sonu tercih edilen bir etkinliğe erişmek için, 

Brian'ın haftalık belirli sayıda akademik hedefe ulaşması gerekmiştir. Bu izler bir ilişkinin 

oluşmasını sağlayarak herkes arasında sorunsuz bir işbirliği oluşturmuştur.  

Davranış sözleşmesinin her Pazartesi okulda bir çıktısı alınmıştır. Öğretmenler Brian ile 

sözleşmeyi gözden geçirmiş ve hem kendisinden beklenen davranışları hem de bu davranışlara 

karşılık gelen ödülleri belirlemişlerdir. Daha sonra kendisinden sözleşmeyi öğretmenle birlikte 

imzalaması beklenmiştir. Sözleşme, Pazartesi -günün sonunda- eve götürülmüş ve ailesi de 

sözleşmeyi imzalamıştır. Ailesi, sözleşmeyle ilgili öğretmenlerle daha önce görüşmüş olduğundan 

taraflar sözleşmenin tüm bölümleri üzerinde anlaşmaya varmıştır.  

 

Şekil 1 ve 2’deki iki grafik davranış sözleşmesine ilişkin uygulamanın etkililik düzeyini 

göstermektedir. Şekil 1 Brian'ın 160 dakikalık sabah oturumlarında sırasından uzakta geçirdiği 

süreyi göstermektedir. Başlama düzeyinde, sembol sistemi uygulanmış, Brian yerinden kalkıp 

sırasından uzaklaştığında görmezden gelinmiş ve akranları sırasında oturduğu için 

pekiştirilmişlerdir. Şekilden anlaşıldığı üzere, bu aşamada Brian’ın sırasından uzakta kaldığı süre 

0 ile 160 dakika arasında değişiklik göstermektedir. Müdahalenin birinci aşamasında, günlük 

davranış sözleşmesinin Brian’ın davranışları üzerinde olumlu bir etkiye yol açtığı görülmektedir 

ancak sırasından uzaklaşma davranışı başlama düzeyine geri dönmüştür. Bu durum uygulamanın 

getirdiği yeniliğin azalmış olduğunu göstermektedir ve okul ortamının Brian için pekiştirici bir 

uyarıcı olmaktan çıktığı anlaşılmaktadır. Bu analizden de anlaşılacağı üzere, Müdahalenin birinci 
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aşamasında kullanılan davranış sözleşmesine ilave bir programın eklenmesi gerekmiştir. Bu 

koşullar altında, Müdahale 2 verileri hedeflenen davranış düzeyinde bir azalma olduğunu 

göstermektedir. Şekil 1’deki veriler Brian’ın 6 gün boyunca sabah derslerinde sırasından 

ayrılmadığını göstermektedir.  

 

Şekil 2 ise Brian’ın aynı 160 dakikalık oturumlarda sergilediği toplam saldırı sayısını 

göstermektedir. Başlama aşamasında, her ders saldırgan davranışların 0 ila 14 kez arasında 

değişiklik gösterdiği görülmektedir. Davranış sözleşmesi yapıldıktan sonraki derslerde, saldırgan 

davranışların sayısı ilk önce 25’e çıkmış daha sonra ise sıfıra inmiştir. Okul-ev arası izler davranış 

sözleşmesini içeren Müdahale 2 saldırgan davranış sayısının sıfırlanması ile sonuçlanmıştır.  

 

Bu veriler, davranış sözleşmesinin okul-ev izler bileşeninin uygulanması ile Brian’ın sırasından 

izinsiz kalkma davranışının azalmanın yanı sıra saldırgan davranışları arasında bir ilişki olduğunu 

ortaya koymuştur. Ayrıca, günlük okul davranışı sözleşmesi ile okul-ev izler davranış 

sözleşmesinin birada kullanılması oldukça etkili bir sonuç doğurmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Brian'ın sırasından uzakta geçirdiği süre 
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Şekil 2:  Brian’ın sergilediği saldırgan davranış sayısı

 

 

 

Öğrencinin öz-yönetim listesi, Brian'ın kendi pekiştireçlerini seçme, uygun hedefler belirleme ve 

ilerlemesini izleme özgürlüğünü içeren seçim yapma şeklinde belirlenmiştir. Okul çalışanlarıyla 
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pozitif etkileşiminde kayda değer bir artış gözlendiği gibi Brian’ın “Doğru / yanlış seçim (ler) 

yaptım” gibi yorumlar da bulunduğu görülmüştür. Ayrıca, okul personeli Brian'ın zor görevler 

sırasında sınıftan ayrılmayı reddederek davranışını kendi kendine yönettiğini gözlemlenmiştir 

(örneğin, önce kapıya doğru gitmesi, sonra kendi kendine dönüp sırasına geri oturması gibi).  

 

Vaka çalışması 2: Neil  

Neil, OSB  tanısı olan 12 yaşında bir çocuktur. Düzenli olarak akranlarına ve öğretmenlerine 

yönelik sergilediği saldırgan davranışlarından dolayı Neil’e okul-ev davranış sözleşmesi 

uygulanmıştır. Azaltılması hedeflenen davranışlar tekmeleme, vurma, itme ve saç çekmektir; bu 

davranışların kaçınma ve dikkat çekmeye yönelik girişimler olduğu belirlenmiştir. Günlük 

saldırgan davranış sayısı (okul günlerinde 9.30 ile 16.00 arasında) sayılmış ve aylık olarak 

kaydedilmiştir. 

 

Çalışmada, aşağıdaki aşamaları içeren tek-denekli araştırma desenlerinden ABC deseni 

kullanılmıştır. Aşama A, doğru akademik cevaba karşılık gelen bir sembolün bulunduğu başlama 

düzeyidir. Aşama B sembol kazanmanın yanı sıra sınıftaki gürültü düzeyinden rahatsız olması 

halinde daha sessiz bir ortamda çalışmasına olanak sağlayan “istek kartlarının” Neil’e verildiği 

Müdahale 1 aşamasıdır. Cırt cırt ile masasına yapıştırılmış on kartlı bir tahta kullanılmış ve farklı 

bir sınıfta çalışmak istediğinde öğretmenine bu tahtadan bir kart vermiştir. Bu tür 

uygulamanın  seçilmesinin ardındaki gerekçe, kaçınma davranışları için kabul edilebilir alternatif 

bir yol sağlamaktır; C aşaması, yukarıdaki yöntemlere ilave olarak okul-ev davranış sözleşmesinin 

uygulandığı Müdahale 2 aşamasıdır. Örneğin, Neil sevdiği televizyon programını o gün boyunca 

herhangi bir saldırgan davranış sergilememesine bağlı olarak o akşam izlemeye hak kazanmıştır. 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Neil’ın sergilediği saldırgan davranışların aylık sayısı 
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Şekil 3 Neil’in bir yıl boyunca aylık olarak kaydedilen saldırgan davranışlarının sayısını gösteren 

sonuçları içermektedir. Son aşamadaki saldırgan davranışlarının sayısı (Müdahale 2) başlama 

düzeyinden önemli ölçüde daha düşüktür. Sonuçlar, Neil’in için eğitimi açısından oldukça 

önemlidir çünkü Neil sınıf ortamında daha fazla zaman geçirmiş ve bu durum müdahale öncesine 

kıyasla daha fazla öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamıştır. B aşamasını programa dâhil etmek 

önemlidir çünkü bu Neil’e sınıfta çok fazla gürültü olduğu zamanlarda ona kabul edilebilir bir kaçış 

alternatifi sunmaktadır. C aşamasındaki veriye göre, eve kadar uzanan pekiştirecin olması Neil’in 

davranışları üzerinde daha da olumlu bir etkiye sahip olmuştur. 

 

Vaka Analizi 3: Matthew 

Matthew, OSB tanısı olan sekiz yaşında bir çocuktur. Sınıf ortamında öğrenimini olumsuz yönde 

etkileyen sosyal olmayan davranışlar sergilemiştir. Jigsaw ÖDAKU Okulu'nun çalışanlarının 

desteğiyle kaynaştırma ortamına dâhil edilmiş ancak davranışları yüzünden bu yerleştirmeden geri 

alınmıştır. Matthew diğer çocukların saçlarına, özellikle de ışıltılı saç tokaları takıyorlarsa, 

dokunmayı sevmektedir ve bu yüzden Matthew kendilerine yaklaştığında çocuklar çığlık atmakta 

ve onunla sosyal etkileşimden kaçınmaktadırlar. Bu kaynaştırmanın temel amacı sosyal etkileşime 
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odaklanmak olmasına karşın,  Matthew için diğer çocuklarla birlikte eğitim almanın beraberinde 

getireceği fırsatlardan yararlanmak imkânsız bir hale gelmiştir.  

Bu sosyal olmayan davranışı azaltmak için Matthew’e daha önceden uygulanan yöntemler 

aşağıdaki gibidir: 

 Diğer insanların saçlarına ve tokalarına dokunmadığı zaman aralıklarını arttırmak için en 

sevdiği etkinlik kullanılmıştır. Böylece Matthew sadece bu davranışı sergilemediği 

zamanlarda etkinlik ödülünü kazanmıştır (Diğer Davranışların Ayrımlı Pekiştirilmesi 

(DİDAP)). 

 Hedef davranışı sergilemediği zamanlar için bir tik kazandığı iyi davranış tablosu 

kullanmak. Beş tik kazandığında belirli bir pekiştireci almaya hak kazanmıştır. Hedef 

sosyal olmayan davranışı sergilediğinde tablosuna bir çarpı konmuştur. Tabloda iki çarpı 

olduğunda ise, tablo tamamen temizlenip yeni baştan başlanmıştır (DİDAP ile Tepkinin 

Bedeli). 

 The Jigsaw ÖDAKU® okulunun çalışanları, ışıltılı saç tokaları takmaya başlamışlar ve 

Matthew onlara dokunmadığı zaman aralıklarında pekiştirilmiştir. Bu yöntem Jigsaw 

ÖDAKU® Okulunda başarılı olmuştur ancak Matthew bunu kaynaştırma ortamına 

genelleyememiştir. Kaynaştırma sınıfındaki çocuklarla konuşulmuş ve Matthew onlara 

yaklaştığında tepki vermemeleri istenmiştir.  Bu yöntem katılımcıların yaşlarının küçük 

olmasından ve saçları çekildiğinde canları yandığından dolayı başarısız olmuştur. 

 

Matthew kaynaştırma ortamından geri çekilmiş ve yukarıdaki stratejilerin uygulanmasına rağmen 

saç çekme davranışı devam etmiştir. Ders saatlerindeki sırasından kalkma davranışı bir problem 

olmaya devam etmiştir. Bu problem analiz edilirken Matthew’in eğitim programının tüm yönleri 

dikkate alınmıştır. Matthew’in müfredatı, hedeflerin kendisi için doğru düzeyde belirlenmiş 

olduğundan emin olmak için düzenli olarak gözden geçirilmiş ve Matthew akademik hedeflerine 

uygun şekilde davranması için pekiştirilmiştir. Bu noktada Matthew için bir okul-ev davranış 

sözleşmesi hazırlanmıştır. Hedef davranışlar sırasından uzakta kalma ve diğer insanların saçlarına 

dokunma davranışıdır. Sıradan uzakta kalma davranışı, Matthew'in sırasından izinsiz ayrılmasını, 

pekiştireç aldığı halde sırasına dönmemesi şeklinde tanımlanmıştır. Diğer insanların saçına 

dokunmak, Matthew'in diğer insanların saçlarına izinsiz dokunması, oynaması veya üflemesi okul 

ortamında uygun olmayan davranışlar olarak tanımlanmıştır. 
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Başlangıçta, davranış sözleşmesi yalnızca sırasında oturmama davranışı için başlatılmıştır. 

Sözleşmedeki görevler % 100 sırasında oturma davranışı içindir. Ödül, ebeveynler davranış 

sözleşmesindeki kriterleri onayladıktan sonra evde 10 dakika bilgisayara erişim şeklindedir.  

 

Matthew'in görevi ne kadar iyi yaptığını göstermek için bir trafik ışığı sistemi kullanılmıştır. 

Eğer tüm sabah boyunca Matthew  %100 sırada oturma (sıradan hiç ayrılmama) davranışı 

gösterirse yeşil çıkartmalar, 10 dakikadan daha kısa bir süre sırasından ayrılmış ise turuncu 

çıkartmalar almıştır. Eğer sırasından 10 dakikadan uzun süre uzakta kalmış ise kırmızı çıkartma 

almıştır. Çıkartmalar sözleşmede her günün altına yapıştırılmıştır. Sözleşmeye göre, ödülünü yeşil 

veya turuncu çıkartma kazandığı takdirde alacaktır. 

 

Başka bir ödül de okulda uygulanan sözleşmesine ilave edilmiştir. Bu sözleşmeye göre, bir hafta 

boyunca sırasında %100 oturma davranışı anlamına gelen haftalık beş yeşil çıkartma kazandığı 

takdirde Matthew sürpriz bir ödül alacaktır. Bu sürpriz katılımcının okuldan eve götürebileceği 

yeni bir oyuncak şeklindedir. Hafta boyunca sırasında oturmama davranışı sıfırlandığında, söz 

konusu sözleşme diğer insanların saçına uygunsuz dokunmayı içerecek şekilde genişletilmiştir. 

Beklenti arttıkça ödül de bununla bağlantılı olarak evde bilgisayara erişim süresi 15 dakika şeklinde 

artmıştır.  

 

Matthew'in görevi ne kadar iyi yaptığını göstermek için aynı trafik ışığı sistemi kullanılmıştır. Tüm 

okul günü boyunca % 100 sırasında kalmış ve diğer insanların saçına dokunmamış ise yeşil bir 

çıkartma kazanmıştır. 10 dakikadan az bir süre sırasında kalmış ve 5’ten az saçına dokunma olayı 

gerçekleşmiş ise turuncu çıkartma almıştır. 10 dakikadan fazla sırasında uzakta kalma davranışı 

sergilemiş ve 5’ten fazla diğer insanlarına saçına dokunma olayı gerçekleşmiş ise kırmızı çıkartma 

almıştır. 
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Şekil 4: Matthew’ın sırasına oturmadığı zamanlar ve başkalarının saçına dokunma davranışı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4 bu çalışmanın sonuçlarını göstermektedir. Sırada oturmama davranışına yönelik veri, 

başlama düzeyinde ders başına ortalama 13 dakika baz alındığında 0 ile 36 dakika arasında 

değişiklik göstermiştir (her gün öğretim süresi bir ders olarak tanımlanmıştır). Müdahale sırasında, 

veri 1 dakikadan az olmak üzere 0 ile 9 dakika arasında değişiklik göstermiştir. Matthew %100 

sırasında zamanını geçirdiğinde, sözleşme saç dokunma davranışını da içerecek şekilde 

değiştirilmiştir.  

 

Başlama düzeyinde ortalama üç kez olmak üzere saça dokunma davranışı, 0 ila 14 arasında 

değişiklik göstermiştir. Ev-okul davranış sözleşmesi uygulanmaya başlandığında ise saça dokunma 

davranışı azalmış ve sıfırlanmıştır. Günde ortalama 0.28 kez saça dokunma davranışı sıfırdan iki 

kez şeklinde değişiklik göstermiştir. 
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Sonuçlar eğitimin sağlanması açısından oldukça önemlidir çünkü hedef davranışlardaki azalma, 

Matthew'ın her gün sınıfta öğrenmesi için daha fazla zamanının olması anlamına gelmektedir. 

Davranış sözleşmesinin başarısına bağlı olarak, Matthew yeniden kaynaştırma ortamına alınmaya 

hazırlanmıştır. Okul- ev davranış sözleşmesi kaynaştırma ortamının bir parçası haline gelmiş ve 

kurallar ile beklentiler Jigsaw ÖDAKU okulundaki gibi aynı kalmıştır. 

Örnek olay 4: Justin 

Justin OSB tanısı olan 13 yaşında bir çocuktur. Justin’in davranışları okul ortamında çok iyidir, 

ancak ev ortamında sinir bozucu davranışlar ve aile üyelerine karşı sözlü saldırganlık 

sergilemektedir. Bu vakada davranış sözleşmesi ev-okul şeklinde geliştirilmiştir. Sözleşme, evde 

bir ebeveyn tarafından günlük olarak tamamlanmış ve ödül, görev tamamlandığında, okulda 

verilmiştir.  

Justin’in sözleşmesi, daha önce açıklanan başarılı bir davranış sözleşmesi için gerekli tüm unsurları 

içermektedir. Ayrıca 16 yaşındaki erkek kardeşini içeren bir madde ilave edilmiştir. Bu madde 

birbiriyle sürekli rekabet içinde olan kardeşler arasında işbirliğini arttırma niyetiyle konmuştur. 

Sözleşmede art arda 5 tik kazanmaları halinde Wii®2de fazladan bir yarım saat geçirme hakkı 

kazanmışlardır. Bu durum, hem Justin’in hem de erkek kardeşinin çıkarını gözetmektedir çünkü 

her ikisinin de tercih ettikleri etkinliğe erişmelerinin tek yoludur. 

Justin görevini tamamlamamışsa (başka bir deyişle, eğer ortamı bozucu veya sözlü olarak saldırgan 

ise) tablosuna bir çarpı konmuştur. Sonrasında ise neden yeni bir tablo uygulanacağı konusunda 

bir açıklama yapılmıştır. Böylelikle ardı ardına beş tik kazanmaya yeniden başlayabilecektir. 

 

Sözleşme, Justin’in evde sergilediği sinir bozucu davranışları ile sözel saldırganlığını azaltmada 

başarılı olmuştur. Hedeflenen davranış okul yerine ev ortamında gösterildiğinden, sözleşmenin 

etkililiğini belirlemek için sadece anekdot kayıtlarına dayalı veriler kullanılmıştır. Justin’in 

ebeveynleri aşağıdaki şekilde açıklama yapmışlardır:  

 

Sözleşme, çoğu zaman o sırada GCSE’ya hazırlanmakta olan ve bu yüzden ilgi çekmeye çalışan 

[kardeşin adı] ile Justin’in etkileşimlerinden dolayı zaman zaman ufak tefek sorunlar olmasına 

                                                           
2 Çevirmenin açıklaması: Wii bir çeşit video oyun konsolu.  
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karşın gayet başarılı oldu. Bu sözleşmeyi başlatmamızın sebebi, Justin'in günlük davranışlarının 

çok olumsuz ve sinir bozucu olmasıydı. Justin 13 yaşında normal bir çocuktu, ama normal bir genç 

ile tartışabilir,  

 

He was being a normal stroppy 13-year-old, but with a normal teenager you can remonstrate, give sanctions 

and even reason with them. With Justin none of that works. Hence the positive reinforcement method, using 

school as the provider of rewards. 

 

 

Tartışma ve gelecek çıkarımlar 

Bu çalışmada yalnızca örnek olay incelemeleri sunulduğundan sınırlılıklarımız vardır. Buradaki 

sonuçlar sadece bizim çıkarımlarımızdan elde edilmiştir. Davranış sözleşmesinin etkililiğini daha 

net göstermek için daha geçerli bir deneysel programa ihtiyaç olabilir ancak tekrar tekrar aynı 

şekilde çıkan sonuçlar da davranış sözleşmelerinin etkililiğinin kanıtlar niteliktedir. Deneysel 

kontrolün eksik olmasına rağmen, bu çalışmada sunulan vaka çalışmalarının her birinin sonuçları, 

her bir çocuk için sosyal olmayan davranışın azaldığını göstermektedir. Davranış sözleşmesi, 

uygulamalı davranış analizi sağlayan uzmanların olduğu bir ortama ihtiyaç duymaksızın, kolaylıkla 

herhangi bir ortama ilave edilebileceğinden bu sonuçları paylaşmamızın önemli olduğunu 

düşünüyoruz.  

 

Davranış sözleşmesindeki gerekli bileşenler, davranış analizi alanında ileri düzeyde uzmanlık 

eğitimi gerektirmez. Burada önemli olan, yöntemin tutarlı bir şekilde uygulanması, kullanılan 

ölçümün güvenilirliği ve bireyle çalışan personelin / ebeveynlerin bu sözleşmeye ne kadar bağlı 

kaldığıdır. Bir ev-okul bağı kurulduğunda, çocukların davranışlarında da bir iyileşme gözlemledik 

ve bu bilginin paylaşılmasının önemli olduğunu hissettik. Sosyal olmayan davranışlarla başa 

çıkmada alandaki diğer profesyonellerin, davranış sözleşmesinden faydalanmalarını istiyoruz ve 

iyiliştirilmesi gereken bir davranış ya da davranışlar sergileyen çocukların yaşam alanları arasında 

bağlar oluşturmayı teşvik etmek istiyoruz. 

 

Davranış sözleşmesinin ev ortamında da başarılı olması için başlangıç aşamasında bir ebeveyn 

eğitimi gerekli olabilir ancak daha da önemlisi ebeveynin desteğidir. Okul ve ev arasında 
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eşgüdümlü olarak uygulanan bu sözleşme, iki ortam arasındaki ilişkiyi daha da güçlü bir hale 

getirmektedir çünkü her ikisinin de hedefleri ortaktır.  

 

İyi bir eğitimin ilk bileşeni olarak, davranış sözleşmesinin uygulamasının pek çok avantajı vardır. 

Öncelikle, davranış sözleşmesi müdahaleci olmayan ve olumlu bir yöntemdir: sosyal olmayan 

davranışlar ile başa çıkmada kullanılan tepkisel yöntemden ziyade proaktif bir yöntemdir. Ayrıca, 

davranış sözleşmeleri hedef belirleme ve öz denetim gibi alanlarda çocuklara kendi hayatlarını 

kontrol etmelerini sağlar. Eğer çocuk özellikle hedef belirleme ve pekiştireçleri seçme sürecine 

dâhil edilirse motivasyonu gelişir. 

 

Davranış sözleşmesi bütün öğrenciler için uyarlanabilir ve bireyselleştirilebilir. Çocuğun, herhangi 

bir bireyin çalışacağı düzeye gelene kadar görevlerini artırarak davranış sözleşmesinin daha az fark 

edilmesi sağlanabilir (örneğin, yapılacaklar listesi hazırlamak, 500 kelimelik bir kompozisyon 

yazıp daha sonra 10 dakikada bir ara vermek gibi). Ayrıca, bu sözleşme öğretmenleri bireysel 

davranış yönetiminin istikrarlı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek zorunda 

bırakmadan sınıflara entegre edilebilir. Öğretmenin ilk olarak yapması gereken ebeveynlerle bir 

araya gelerek ev ortamında uygun ödülleri belirlemek ve bunun istikrarlı bir şekilde devam 

edeceğinin garantisini vermektir.  

 

Geçmişte, davranış sözleşmesi sadece problem ya da sosyal olmayan davranış meydana geldikten 

sonra kullanılmıştır. Bu makalede tanımlanan faydalar göz önüne alındığında, davranış 

sözleşmesinin önleyici bir araç olarak görülmesini öneriyoruz.  

 

Dünya çapında eğitim alanında, son zamanlardaki ilgi müdahale girişimlerine odaklanmıştır ve biz 

davranış sözleşmelerinin eğitim alanındaki önemini vurgulamak istiyoruz. Bunu başarmak için 

okullar aile eğitimi, öğretmen eğitimi ve mesleki gelişim planlamalarını göz önünde 

bulundurmanın yanı sıra, yerel ve ulusal üniversiteler ile iş birliği içerisinde davranış sözleşmeleri 

alanında araştırmalarını genişletmelidirler.  
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