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ÖÖĞĞRENMEDE DAVRANIRENMEDE DAVRANIŞŞSAL SAL 
YAKLAYAKLAŞŞIMLARIMLAR

ÖÖğğrenme kuramlarrenme kuramlarıınnıın ne in ne işşe e 
yaradyaradığıığınnıı irdeleyecek olursak;bir irdeleyecek olursak;bir 
ööğğrenme kuramrenme kuramıınnıın birbirinden n birbirinden 
farklfarklıı ama birbiriyle yakama birbiriyle yakıından ndan 
iliilişşkili kili üçüç iişşlevi vardlevi vardıır:r:
11--Bilgi alanBilgi alanıına belli bir yaklana belli bir yaklaşışım m 
(bak(bakışış) sa) sağğlayarak layarak ööğğrenmeye renmeye 
iliilişşkin arakin araşşttıırmalar yapma ve rmalar yapma ve 
bilgiyi analiz etme yolunu abilgiyi analiz etme yolunu aççar.ar.
22--Kuram,Kuram,ööğğrenme ilkeleri ile ilgili renme ilkeleri ile ilgili 
kapsamlkapsamlıı bilgileri bilgileri öözetleme zetleme 
girigirişşimidir.imidir.
33--ÖÖğğrenme kuramlarrenme kuramlarıı ööğğrenmenin renmenin 
““NENE”” olduolduğğunu,unu,””NNİİÇÇİİNN”” o o 
şşekilde oluekilde oluşşturduturduğğunu ve unu ve 
““NASILNASIL”” sorusunu yansorusunu yanııtlar.tlar.



GGüünnüümmüüzde,zde,ööğğrenmenin nasrenmenin nasııl l 
oluoluşştutuğğunu aunu aççııklayan belli baklayan belli başşllıı
iki temel yaklaiki temel yaklaşışım m 
bulunmaktadbulunmaktadıır.r.ÇÇaağğdadaşş olarak olarak 
nitelendirilen bu nitelendirilen bu 
yaklayaklaşışımlar,davranmlar,davranışışççıılar ve lar ve 
bilibilişşselciler adselciler adıı altaltıında nda 
toplanmaktadtoplanmaktadıır.r.
DavranDavranışışççıılar lar ööğğrenmenin renmenin 

oluoluşşumunu,uyarumunu,uyarııccıı ile davranile davranışış
arasarasıında banda bağğ kurma ikurma işşi olarak i olarak 
nitelendirirken;bilinitelendirirken;bilişşselciler ise selciler ise 
ööğğrenmeyi,algrenmeyi,algıılarlarıın belli kurallara n belli kurallara 
ggööre zihinde yeniden re zihinde yeniden 
organizasyonu olarak ifade organizasyonu olarak ifade 
etmektedirler.etmektedirler.



DAVRANIDAVRANIŞŞÇÇI I ÖÖĞĞRENME RENME 
KURAMLARIKURAMLARI

İİlk kurucululk kuruculuğğu ve savunuculuu ve savunuculuğğu u 
J.B.Watson tarafJ.B.Watson tarafıından yapndan yapıılmlmışış olup bunu olup bunu 
John Locke,Ivan PetroviJohn Locke,Ivan Petroviçç, Pavlov, , Pavlov, 
E.L.Thorndike, B.F.Skinner, Hull ve  E.L.Thorndike, B.F.Skinner, Hull ve  
L.L.Bernard takip etmiL.L.Bernard takip etmişştir.tir.

DavranDavranışışççıılara glara gööre psikolojinin konusu re psikolojinin konusu 
sadece objektif ysadece objektif yööntemlerle ntemlerle ööllçüçülebilen ve lebilen ve 
dedeğğerlendirilebilen davranerlendirilebilen davranışışlardlardıır.Bu r.Bu 
yaklayaklaşışımmıın dayandn dayandığıığı anlayanlayışış;;””objektif objektif 
olmayan,kanolmayan,kanııtlanamayan,somut olarak tlanamayan,somut olarak 
ööllçüçüllüüp dep değğerlendirilemeyen hierlendirilemeyen hiççbir bir 
yaklayaklaşışımmıın den değğeri yoktur.eri yoktur.””ilkesi ilkesi üüzerine zerine 
temellenmitemellenmişştir.Uyarantir.Uyaran--tepki psikologlartepki psikologlarıı
olarak da nitelendirilen bu olarak da nitelendirilen bu 
yaklayaklaşışımcmcıılar,uyarlar,uyarıılmalar sonucu lmalar sonucu 
organizmada meydana gelen tepkileri organizmada meydana gelen tepkileri 
incelemeyi amaincelemeyi amaçç edinirler.edinirler.İİnsan zihnini bir nsan zihnini bir 
kara kutuya benzeten davrankara kutuya benzeten davranışışççıılar,kara lar,kara 
kutu ikutu iççinde olup bitenleri deinde olup bitenleri değğil,kara il,kara 
kutuya girip kutuya girip ççııkanlarkanlarıı dikkate aldikkate alıırlar.rlar.



DavranDavranışışççıılara glara gööre insan,uyaranlara belli bire insan,uyaranlara belli biççimde tepki imde tepki 
veren bir varlveren bir varlıık,biyolojik bir makine davrank,biyolojik bir makine davranışışlarda mekanik bir larda mekanik bir 
ssüürereççtir.Davrantir.Davranışış kuramckuramcıılarlarıı ööğğrenmeyi yeni bir davranrenmeyi yeni bir davranışıışın n 
ediminden baediminden başşka bir ka bir şşey deey değğildir diye tanildir diye tanıımlarlar.Davranmlarlar.Davranışışççıılar lar 
davrandavranışışlarlarıın,klasik kon,klasik koşşullanma,edimsel koullanma,edimsel koşşullanma ve ullanma ve 
ggöözlem yoluyla olmak zlem yoluyla olmak üüzere zere üçüç temel temel ööğğrenme srenme süüreciyle reciyle 
kazankazanııldldığıığı sonucuna varmsonucuna varmışışlar.Bu sonuca dayallar.Bu sonuca dayalıı olarak olarak 
davrandavranışışççıılar,davranlar,davranışış bozukluklarbozukluklarıınnıı yanlyanlışış ööğğrenmelere renmelere 
babağğlayarak yeniden layarak yeniden ööğğrenmeyle drenmeyle düüzeltilebilecezeltilebileceğğini ileri ini ileri 
ssüürmrmüüşşler ve bu amaler ve bu amaççla la ‘’‘’karkarşışıt kot koşşullanma,sistematik ullanma,sistematik 
duyarsduyarsıızlazlaşşttıırma,yeniden korma,yeniden koşşullanma ve deneysel sullanma ve deneysel sööndndüürmerme””
gibi teknikler geligibi teknikler gelişştirmitirmişşlerdir.lerdir.



Klasik KoKlasik Koşşullanmaullanma
Klasik Klasik şşartlandartlandıırma,ilk kez fizyolog rma,ilk kez fizyolog 

Pavlov tarafPavlov tarafıından yapndan yapıılan deneysel lan deneysel 
ööğğrenme renme ççalalışışmalarmalarııyla gyla güündeme ndeme 
gelmigelmişştir.Pavlov yiyecetir.Pavlov yiyeceğğin sindirilmesinde in sindirilmesinde 
fizyolojik salgfizyolojik salgıılarlarıın roln rolüünnüü belirlemek belirlemek 
amacamacııyla hayvanlaryla hayvanlarıın sindirim sistemi n sindirim sistemi 
üüzerinde arazerinde araşşttıırmalar yaparken;denek rmalar yaparken;denek 
olarak kullandolarak kullandığıığı hayvanhayvanıın n 
(k(kööpek)yiyecepek)yiyeceğği ai ağğzzıına almadan,hatta na almadan,hatta 
giderek yiyecek getiren kimseyi giderek yiyecek getiren kimseyi 
ggöördrdüüğğüünde ande ağğzzıından salya aktndan salya aktığıığınnıın n 
farkfarkıına varna varıır.Pavlov,deneysel arar.Pavlov,deneysel araşşttıırmalarrmalarıı
ssıırasrasıında bir nda bir ççok bilim adamok bilim adamıınnıın n 
rastlantrastlantıısal olarak yasal olarak yaşşadadığıığı ilginilginçç durumla durumla 
karkarşışılalaşışır.Bir dr.Bir düüzenek izenek iççinde kontrollinde kontrollüü bir bir 
deney ortamdeney ortamıı oluoluşşturan Pavlov,kturan Pavlov,kööpepeğğe zil e zil 
sesini yarsesini yarıım saniye aralm saniye aralııkla izleyen besin kla izleyen besin 
verir.verir.ÖÖnce zil sesi sonra besin olarak nce zil sesi sonra besin olarak 
verilen uyarverilen uyarıımlar belli aralmlar belli aralııklarla klarla 
tekrarlantekrarlanıır.r.



ÖÖnceleri zil sesi(nnceleri zil sesi(nöötr uyartr uyarııccıı)kar)karşışıssıında nda 
salya salya ççııkarma gibi bir tepki gkarma gibi bir tepki gööstermeyen stermeyen 
kkööpek bu sistem ipek bu sistem iççinde uyarinde uyarıım verme m verme 
iişşleminin birkaleminin birkaçç tekrartekrarıından sonra zil ndan sonra zil 
sesini duyar duymaz salya sesini duyar duymaz salya ççııkarmaya karmaya 
babaşşllııyor.Et verilmese de zil sesine salya yor.Et verilmese de zil sesine salya 
ççııkararak tepki vermeye devam ediyor.Akararak tepki vermeye devam ediyor.Açç
kalmkalmışış bir kbir kööpepeğğin doin doğğal bir uyaral bir uyarııccıı
((şşartsartsıız uyarz uyarııccıı)olan ete kar)olan ete karşışı salya salya 
ççııkarmaskarmasıı dodoğğal bir tepki(al bir tepki(şşartsartsıız z 
tepki)olarak nitelendirilmektedir.Btepki)olarak nitelendirilmektedir.Bööylece ylece 
etin habercisi durumuna geetin habercisi durumuna geççen zil sesi nen zil sesi nöötr tr 
uyaruyarııccıı olmaktan olmaktan ççııkkııyor ve yor ve şşartlartlıı uyaruyarııccıı
konumuna geliyor.konumuna geliyor.ÇüÇünknküü,ba,başşlanglangııççta zil ta zil 
sesine karsesine karşışı salya tepkisi yokken yapsalya tepkisi yokken yapıılan lan 
ççalalışışmalarmalarıın sonunda kn sonunda kööpek zil sesi ile eti pek zil sesi ile eti 
birlebirleşştirditirdiğği ii iççin zil in zil şşartlartlıı uyaruyarııccıı,salya ise ,salya ise 
şşartlartlıı tepki konumuna gelmitepki konumuna gelmişş ve ve 
bbööylelikle,ylelikle,şşartsartsıız uyarz uyarııccıı ––tepki batepki bağığı,,şşartlartlıı
uyaruyarııccıı--tepki batepki bağığına dna döönnüüşşmmüüşşttüür.r.



BaBaşşlanglangııççta nta nöötr olan bir tr olan bir 
uyaranuyaranıın,gen,geççirilen yairilen yaşşantantıılar lar 
sonucu sonucu şşartlartlıı uyaruyarıım haline m haline 
gelmesine klasik anlamda gelmesine klasik anlamda 
kokoşşullanma yoluyla ullanma yoluyla 
ööğğrenme denmektedir.Bazrenme denmektedir.Bazıı
ööğğrencilerin okula,bazrencilerin okula,bazıı
ööğğretmenlere yada belli retmenlere yada belli 
derse karderse karşışı kaygkaygıılarlarıı ve ve 
yersiz korkularyersiz korkularıı,okul i,okul iççi ve i ve 
okul dokul dışıışı yayaşşantantıılarlarıı
ssıırasrasıında meydana gelen nda meydana gelen 
şşartlandartlandıırmalarrmalarıın bir n bir 
sonucudur.sonucudur.



Genelleme,aynGenelleme,aynıı ttüürden olan yada rden olan yada 
birbirine benzer uyarbirbirine benzer uyarııccııya karya karşışı
daha daha öönce kazannce kazanıılan tepkinin lan tepkinin 
verilmesidir.verilmesidir.ÖÖrnerneğğin,acin,acııktktığıığı
zaman emzirerek,yalnzaman emzirerek,yalnıız z 
kaldkaldığıığında yannda yanıına gidip onunla na gidip onunla 
birlikte olup sevgisini paylabirlikte olup sevgisini paylaşşarak arak 
ççocuocuğğunu rahatlatan annenin sesi unu rahatlatan annenin sesi 
ve gve göörrüüntntüüssüü ile ile ççocuk arasocuk arasıında nda 
bbööyle bir bayle bir bağğ dodoğğar.ar.ÇÇocuk ocuk 
annesini gannesini göörrüünce ihtiyance ihtiyaççlarlarıınnıın n 
karkarşışılanacalanacağığınnıı bilir ve bunu ifade bilir ve bunu ifade 
eden tepkilerde bulunur.Hatta eden tepkilerde bulunur.Hatta 
annenin kannenin kııllıık ve kk ve kııyafetine benzer yafetine benzer 
bibiççimde olan kadimde olan kadıınlarnlarıı anne anne 
olarak nitelendirir.olarak nitelendirir.ÇÇocuocuğğun bu un bu 
davrandavranışıışına genelleme denir.na genelleme denir.



AyAyıırt etme,birbiriyle yakrt etme,birbiriyle yakıınlnlııklarklarıı
olsa bile uyarolsa bile uyarıımlar arasmlar arasıındaki ndaki 
farkfarkıı
anlayabilmedir.anlayabilmedir.öörnerneğğin;zamanla in;zamanla 
ççocuk annesinin diocuk annesinin diğğer kader kadıınlardan nlardan 
farklfarklıı olan olan öözelliklerinin farkzelliklerinin farkıına na 
varvarıır ve onu dir ve onu diğğer kader kadıınlardan nlardan 
ayayıırt ederek onlarrt ederek onlarıın annesi n annesi 
olmadolmadığıığınnıı ööğğrenir.Genelleme renir.Genelleme 
benzerliklere,aybenzerliklere,ayıırt etme ise rt etme ise 
farklfarklııllııklara yklara yöönelik tepki nelik tepki 
öörrüüntntüüleridir.Gleridir.Güündelik ndelik 
hayathayatıımmıızda zda ööğğrenilmirenilmişş ayayıırt rt 
etmeler pek etmeler pek ççoktur.bebek,parmaoktur.bebek,parmağığı
ile emziile emziğği birbirinden ayi birbirinden ayıırt rt 
etmeyi,elmayetmeyi,elmayıı armuttan ayarmuttan ayıırt rt 
etmeyi etmeyi ööğğrenir.renir.



ŞŞartlandartlandıırrıılmlmışış tepki zaman zamanda tepki zaman zamanda 
olsa olsa şşartsartsıız uyarz uyarıım m 
verilmediverilmediğğinde,inde,şşartlartlıı tepkinin ortadan tepkinin ortadan 
kalktkalktığıığı ggöörrüüllüür.r.ŞŞartlartlıı tepkinin tepkinin 
kaybolmaskaybolmasıına sna söönme nme 
denmektedir.Pekidenmektedir.Pekişştirme itirme işşleminden leminden 
yada yada şşartsartsıız uyarz uyarııccııdan yoksun dan yoksun 
bbıırakrakıılan davranlan davranışışlar kendililar kendiliğğinden inden 
kaybolacaktkaybolacaktıır.r.öörnerneğğin sirklerde in sirklerde 
ggöösterimlerde bulunan hayvanlara sterimlerde bulunan hayvanlara 
daha daha öönce kullandnce kullandııklarklarıı şşartsartsıız z 
uyaruyarııccıılarlarıın ara sn ara sııra verilmesinin ra verilmesinin 
sebebi,gsebebi,göösterimde sergilenen sterimde sergilenen şşartlartlıı
tepkinin stepkinin söönmemesi inmemesi iççindir.indir.
SSöönen nen şşartlartlıı tepkinin yeniden ortaya tepkinin yeniden ortaya 

ççııkmaskmasıına kendilina kendiliğğinden geri gelme inden geri gelme 
denir.denir.



Etki YasasEtki Yasasıı
Thorndike Thorndike ‘‘ıınn etki yasasetki yasasıına gna gööre;ere;eğğer er 
bir davranbir davranışış o o ççevrede doyuma evrede doyuma 
ulaulaşışıyorsa aynyorsa aynıı ortamda o davranortamda o davranışıışın n 
oluoluşşma olasma olasııllığıığı artmaktadartmaktadıır. r. 
Thorndike kedi ve kThorndike kedi ve kööpeklerin peklerin 
mekanik olarak problem mekanik olarak problem çöçözme zme 
yetenekleri yetenekleri üüzerine bir objektif zerine bir objektif 
deneysel ydeneysel yööntem gelintem gelişştirmeye tirmeye 
ççalalışışmmışışttıır. Thorndike,kedileri r. Thorndike,kedileri 
kutularkutularıın in iççerisine koyarak onlarerisine koyarak onlarıın n 
kutu ikutu iççerisinde bulunan yiyeceerisinde bulunan yiyeceğğe e 
ulaulaşşmalarmalarıınnıı ggöözlemlemizlemlemişştir.Kedilerin tir.Kedilerin 
belli bir sbelli bir süüre aynre aynıı davrandavranışışlarlarıı tekrar tekrar 
ederek sonunda deneme yanederek sonunda deneme yanıılma lma 
yapmadan tek yolla yiyeceyapmadan tek yolla yiyeceğğe e 
ulaulaşşttııklarklarıınnıı ggöözlemizlemişştir.Bu tir.Bu 
araaraşşttıırmalarrmalarıınnıın sonucunda Thorndike n sonucunda Thorndike 
kendisine ait olan etki yasaskendisine ait olan etki yasasıınnıı
geligelişştirmitirmişştir.tir.



DavranDavranışışççıı yaklayaklaşışım insan m insan 
davrandavranışıışınnıı tamamen tamamen 
refleksler,uyarrefleksler,uyarııccıı--tepki ilitepki ilişşkisi ve kisi ve 
pekipekişştiricinin etkisi ile atiricinin etkisi ile aççııklamaya klamaya 
ççalalışışmmışışttıır.Watson,farelere kr.Watson,farelere küçüüçük k 
oyun kutusunu bir yiyecek oyun kutusunu bir yiyecek ööddüüllüü ile ile 
aaççmaymayıı ööğğretebileceretebileceğğini gini göördrdüü.Ayr.Ayrııca ca 
labirent labirent ööğğrenmeyi de denedi ama renmeyi de denedi ama 
labirenti biraz basitlelabirenti biraz basitleşştirmek zorunda tirmek zorunda 
kaldkaldıı.basit bir labirent yap.basit bir labirent yapııp p 
koridorun sonuna bir yiyecek koydu koridorun sonuna bir yiyecek koydu 
ve labirentte kove labirentte koşşmaymayıı bir kez bir kez ööğğrenen renen 
farenin difarenin diğğer seferleri otomatik olarak er seferleri otomatik olarak 
yaptyaptığıığınnıı fark etti.fark etti.İİlk defa da bir lk defa da bir 
uyaruyarııccııyla bayla başşlayan layan ööğğrenme daha renme daha 
sonra uyarsonra uyarııccııssıız da gerz da gerççekleekleşşti ve ti ve 
davrandavranışış bir albir alışışkanlkanlıık halini aldk halini aldıı
Watson iWatson iççin en in en öönemli nemli şşey uyarey uyarııccıı--
tepki ikileminin tekrarlanma tepki ikileminin tekrarlanma 
ssııklklığıığıddıır. r. 



Watson,Watson,ööğğrenmeyi davranrenmeyi davranışış
geligelişşiminin temel siminin temel süüreci olarak reci olarak 
kabul etmikabul etmişş ve ve ““bir insan ne bir insan ne 
ööğğrenmirenmişşse odurse odur”” anlayanlayışıışınnıı
getirmigetirmişştir. Watson tir. Watson 
eeğğitim,duygusal tepki geliitim,duygusal tepki gelişşimi ve imi ve 
alkol yada uyualkol yada uyuşşturucu turucu 
kullankullanıımmıınnıın insan davrann insan davranışışlarlarıına na 
etkisi gibi birtaketkisi gibi birtakıım insan m insan 
problemlerini ele almproblemlerini ele almışışttıır. r. 
Watson,psikolojik rahatsWatson,psikolojik rahatsıızlzlııklarklarıın n 
daha sonradan anormal olarak daha sonradan anormal olarak 
tantanıımlanabilecek tesadmlanabilecek tesadüüffüü
olumsuz olumsuz ööğğrenmenin sebep renmenin sebep 
olduolduğğu u ççarparpıık alk alışışkanlkanlııklardan klardan 
kaynaklandkaynaklandığıığına inanmaktadna inanmaktadıır.r.



GuthrieGuthrie ‘‘ye gye gööre, re, ççaağğrrıımsal msal 
uyaruyarııccıı--tepki batepki bağğlarlarıınnıın n 
kurulukuruluşşunun tek yasasunun tek yasasıı
iişşaret ve tepki bitiaret ve tepki bitişşikliikliğğidir. idir. 
GuthrieGuthrie,di,diğğer kuramcer kuramcıılar lar 
ööğğrenmenin sonurenmenin sonuççlarlarııyla yla 
ilgilenmez,sonuilgilenmez,sonuçç ne olursa ne olursa 
olsun organizmada hareket olsun organizmada hareket 
tepkilerine tepkilerine öönem verir.nem verir.



GuthrieGuthrie’’ninnin ööddüül,motivasyon ve l,motivasyon ve 
pekipekişştirme konusundaki fikirleri tirme konusundaki fikirleri 
de de şşööyle yle öözetlenebilir.Gzetlenebilir.Güüddüüler bir ler bir 
amaca ulaamaca ulaşışıncaya  kadar ncaya  kadar 
organizmayorganizmayıı hareket halinde tutan hareket halinde tutan 
uyaruyarııccıılarlarıı
sasağğlar.lar.ööddüül,l,ööğğrenmeye,renmeye,ççaağğrrıımsal msal 
mekanik bir dmekanik bir düüzen sonunda hizen sonunda hiççbir bir 
katkkatkııda bulunmaz.da bulunmaz.ööddüüllüün n 
ööğğrenmeye dolaylrenmeye dolaylıı bir etkisi bir etkisi 
vardvardıır.Cezanr.Cezanıın etkisi ise yarattn etkisi ise yarattığıığı
duyguda deduyguda değğil,il,ççaağğrrıımsal bamsal bağığın n 
öönnüünde veya arkasnde veya arkasıında nda 
oluoluşşundadundadıır. r. GuthrieGuthrie’’yeye ggööre re 
ööğğrenmeye yrenmeye yöön veren en n veren en öönemli nemli 
etmen,etmen,””hazhazıır olur oluşş”” tur.Davrantur.Davranışışççıı
aaççııdan hazdan hazıır olur oluşş kaslarda kaslarda 
meydana gelen bir gerilimdir.meydana gelen bir gerilimdir.



Edimsel KoEdimsel Koşşullanmaullanma

Klasik koKlasik koşşullanma yoluyla ullanma yoluyla ööğğrenme,insan renme,insan 
davrandavranışışlarlarıınnıın pek n pek ççooğğunu aunu aççııklamada sklamada sıınnıırlrlıı
kalmkalmışışttıır.r.ÇüÇünknküü,klasik ko,klasik koşşullanma,bir tepkisel ullanma,bir tepkisel 
şşartlandartlandıırmadrmadıır.Skinner,bu tr.Skinner,bu tüür tepkilerin r tepkilerin 
geligelişşimin en imin en üüst basamast basamağığında bulunan nda bulunan 
canlcanlıılarlarıın davrann davranışışlarlarıınnıın n ççok azok azıınnıı
oluoluşşturduturduğğunu ve pek unu ve pek ççok davranok davranışıışın n 
aaççııklamada yetersiz kaldklamada yetersiz kaldığıığınnıı ileri ileri 
ssüürerek,insan davranrerek,insan davranışışlarlarıınnıı edimsel koedimsel koşşulama ulama 
davrandavranışıışıyla ayla aççııklamaya klamaya ççalalışışmmışışttıır.r.



Thorndike gibi Thorndike gibi SkinnerSkinner’’dede davrandavranışış ve sonuve sonuçç
iliilişşkisi kisi üüzerinde durmuzerinde durmuşştur.Skinner kendisinin tur.Skinner kendisinin 
geligelişştirmitirmişş olduolduğğu u ””Skinner kutusuSkinner kutusu”” adadıınnıı verdiverdiğği i 
bir dbir düüzenekte fare ve gzenekte fare ve güüvercinler vercinler üüzerinde zerinde 
ççalalışışmmışışttıır.Bu kutu farelerin her basr.Bu kutu farelerin her basışıışında nda 
yiyecek ve bayiyecek ve başşka bir dka bir düüğğme ile su alabildime ile su alabildiğği bir i bir 
ddüüzenekten oluzenekten oluşşmumuşştur.Btur.Büüttüün uyarn uyarııccıılar kontrol lar kontrol 
altaltıına alna alıınmnmışışttıır.Tesadr.Tesadüüffüü olarak farenin olarak farenin 
ddüüğğmeye birkameye birkaçç kez basmaskez basmasıından sonra fare ndan sonra fare 
ssııklklııkla yiyecek alabilmek ikla yiyecek alabilmek iççin her seferinde in her seferinde 
ddüüğğmeye basmaya bameye basmaya başşlamlamışışttıır.Arar.Araşşttıırmacrmacıı kutu kutu 
iiççerisinde deney serisinde deney sıırasrasıında birtaknda birtakıım dem değğiişşiklikler iklikler 
yapmyapmışışttıır;bazen fare dr;bazen fare düüğğmeye bassa bile yiyecek meye bassa bile yiyecek 
gelmemigelmemişştir.Skinner kutusunun en tir.Skinner kutusunun en öönemli nemli 
öözellizelliğği bilimsel i bilimsel ççalalışışmalar smalar sıırasrasıında nda ççevreyi evreyi 
kontrol altkontrol altıına alabilme na alabilme öözellizelliğğidir.Edimsel idir.Edimsel 
davrandavranışıışın ilk nedeni organizmann ilk nedeni organizmanıın n 
iiççindedir.Herhangi bir ihtiyaindedir.Herhangi bir ihtiyaçç
durumunda,organizmandurumunda,organizmanıın kendilin kendiliğğinden ortaya inden ortaya 
koydukoyduğğu davranu davranışışlara edim denir.lara edim denir.



SSüürereçç iiççinde yainde yaşşanan anan 
tekrarlar sonucu hedefe tekrarlar sonucu hedefe 
ulaulaşşttıırrııccıı tepkilerin saytepkilerin sayııssıı
artarken sonuca gartarken sonuca gööttüürmeyen rmeyen 
davrandavranışışlar elenir ve hedefe lar elenir ve hedefe 
ulaulaşşttıırrııccıı tepkiler(dotepkiler(doğğru ru 
tepkiler),giderek tepkiler),giderek ööğğrenilmirenilmişş
davrandavranışış durumuna durumuna 
gelirler.Neticede organizma gelirler.Neticede organizma 
edimsel koedimsel koşşulama (ulama (operantoperant
şşartlanma)yoluyla davranartlanma)yoluyla davranışış
dadağğarcarcığıığına yeni bir na yeni bir 
davrandavranışış daha eklemidaha eklemişş olur.olur.



Skinner,herhangi bir Skinner,herhangi bir şşeye geye güüddüülenmilenmişş olan olan 
organizmanorganizmanıın hedefe varmasn hedefe varmasıı iiççin ortaya in ortaya 
koydukoyduğğu tepkilerine,kendiliu tepkilerine,kendiliğğinden ortaya inden ortaya ççııkan kan 
yada fyada fışışkkııran tepkiler adran tepkiler adıınnıı
vermektedir.vermektedir.SkinnerSkinner’’inin ööğğrenme teorisinin en renme teorisinin en 
öönemli ilkesi,sonunemli ilkesi,sonuççlara glara gööre davranre davranışışlarda larda 
meydana gelen demeydana gelen değğiişşikliklerdir.Hoikliklerdir.Hoşş olan olan 
sonusonuççlar o davranlar o davranışıışı ggüçüçlendirmekte, holendirmekte, hoşş
olmayan sonuolmayan sonuççlar ise o davranlar ise o davranışıışın olma n olma 
olasolasııllığıığınnıı zayzayııflatmaktadflatmaktadıır.r.



DavranDavranışışsal sal ÖÖğğrenmenin Temel renmenin Temel 
İİlkelerilkeleri

İİstenilen davranstenilen davranışıışın olun oluşşmasmasıı ve tekrarlanmasve tekrarlanmasıı iiççin in 
gerekli ilkeler sgerekli ilkeler sıınnııf ortamf ortamıı iiççin ain aşşaağığıdaki gibi daki gibi 
olmalolmalııddıır.r.

11--ÖÖncelikle ncelikle ööğğrenciden istenilen davranrenciden istenilen davranışıışın n öözellikleri zellikleri 
belirlenir ve o davranbelirlenir ve o davranışıışı pekipekişştirilir.tirilir.ÖÖrnerneğğin ,in ,öödevini devini 
ve dersini iyi yapanlarve dersini iyi yapanlarıın n ööddüüllendirilmesi gibi.llendirilmesi gibi.

22--ÖÖğğrencilere, onlardan beklenilen davranrencilere, onlardan beklenilen davranışışlar belirtilir lar belirtilir 
ve yaptve yaptııklarklarıı takdirde takdirde ööddüüllendirilecekleri sllendirilecekleri sööylenir. ylenir. 



UyarUyarııccıılarlarıın Roln Rolüü
EEğğer bir er bir ööğğrenci kitap okudurenci kitap okuduğğu u 

zaman zaman ööğğrendikleri ilgisini rendikleri ilgisini 
ççekiyor ve bundan ekiyor ve bundan 
hohoşşlanlanııyorsa,zamanla daha fazla yorsa,zamanla daha fazla 
ve sve sııklklııkla kitap okuyacaktkla kitap okuyacaktıır.Er.Eğğer er 
okuduokuduğğu u şşeyler ilgisini eyler ilgisini 
ççekmediyse ve sekmediyse ve sııkkııldldııysa daha az ysa daha az 
kitap okuyacaktkitap okuyacaktıır ve bar ve başşka ka 
etkinliklere yetkinliklere yöönelecektir.Honelecektir.Hoşş olan olan 
sonusonuççlar genel olarak pekilar genel olarak pekişştiretireççler ler 
olarak, hoolarak, hoşş olmayanlar ise olmayanlar ise 
cezalandcezalandıırrııccıı uyaruyarııccıılar olarak lar olarak 
adlandadlandıırrıılabilir.labilir.



PekiPekişştiretireççlerler
PekiPekişştiretireçç davrandavranışıışın olun oluşşmasmasıınnıı
ggüçüçlendiren yani davranlendiren yani davranışıışın olma n olma 
ssııklklığıığınnıı arttarttııran bir uyarran bir uyarııccıı olarak olarak 
tantanıımlanabilir.Burada mlanabilir.Burada pekipekişştiretireççinin
etkili olabilmesi etkili olabilmesi öönemlidir.Bir nemlidir.Bir 
birey ibirey iççin herhangi bir uyarin herhangi bir uyarııccıı
belli bir sbelli bir süüre sonra etkisini re sonra etkisini 
yitirebilir.yitirebilir.öörnerneğğin in şşekerleme genel ekerleme genel 
olarak olarak ççocuklar iocuklar iççin bir pekiin bir pekişştiretireçç
olabilir fakat olabilir fakat ççok gok güüzel bir yemek zel bir yemek 
olduolduğğunda unda şşekerleme ekerleme ççocuk iocuk iççin in 
cazibesini yitirebilir.Herhangi bir cazibesini yitirebilir.Herhangi bir 
pekipekişştirici uyartirici uyarııccıı,herkes i,herkes iççin her in her 
kokoşşulda pekiulda pekişştiretireçç olmayabilir.olmayabilir.



Birincil ve Birincil ve İİkincil Pekikincil Pekişştiretireççler ler 
Birincil pekiBirincil pekişştiretireççler insanlarler insanlarıın n 
fiziksel ihtiyafiziksel ihtiyaççlarlarıınnıı
karkarşışılayanlardlayanlardıır.r.ÖÖrnerneğğin;yiyecek, in;yiyecek, 
su,kendini gsu,kendini güüvende hissetmek vende hissetmek 
gibi.gibi.
İİkincil pekikincil pekişştiretireççler ise birincil ler ise birincil 

pekipekişştiretireççlerlelerle birlikte ortaya birlikte ortaya 
ççııkan kan pekipekişştiretireççlerdirlerdir,bu nedenle ,bu nedenle 
””kokoşşullu pekiullu pekişştiretireç”ç” de de 
denilebilir.denilebilir.ÖÖrnerneğğin;paranin;paranıın kn küçüüçük k 
bir bir ççocuk iocuk iççin hiin hiççbir debir değğeri yoktur eri yoktur 
ta ki ta ki ççocuk bir ocuk bir şşeylerin parayla eylerin parayla 
alalıınabilecenabileceğğini ini ööğğrenene kadar.renene kadar.



İİkincil pekikincil pekişştiretireççler ler üçüç temel temel 
gruba ayrgruba ayrıılmlmışışttıır:sosyal r:sosyal 
pekipekişştiretireççler(ler(öövgvgüü,g,güülme,balme,bağğrrıına na 
basma veya kucaklama basma veya kucaklama 
gibi),faaliyetsel gibi),faaliyetsel 
pekipekişştiretireççler(oyuncaklarla ler(oyuncaklarla 
oynamaya,oyunlar oynamaya ve oynamaya,oyunlar oynamaya ve 
ggüüzel faaliyetler yapmaya izin zel faaliyetler yapmaya izin 
verme) ve sembolik verme) ve sembolik 
pekipekişştiretireççler(para,notlar,yler(para,notlar,yııldldıızlar zlar 
veya puanlar yani diveya puanlar yani diğğer er 
pekipekişştiretireççlerlelerle dedeğğiişştirilebilen tirilebilen 
pekipekişştiretireççler).ler).



Olumlu ve Olumsuz PekiOlumlu ve Olumsuz Pekişştiretireççler  ler  
Olumlu PekiOlumlu Pekişştiretireççlerler
öövgvgüü,not,y,not,yııldldıız v.b z v.b 
olmaktadolmaktadıır.Hor.Hoşş olmayan olmayan 
durumlardan kurtulmak da durumlardan kurtulmak da 
olumsuz bir pekiolumsuz bir pekişştiretireçç
olmaktadolmaktadıır.r.öörnerneğğin ;ailesi ein ;ailesi eğğer er 
derslerini yaparsa derslerini yaparsa ççocuocuğğunun unun 
tabaklartabaklarıı yyııkamaskamasıından ndan 
kurtulabilecekurtulabileceğğini sini sööylemesi ylemesi 
gibi.Bulagibi.Bulaşışık yk yııkamak olumsuz bir kamak olumsuz bir 
durum olsa da bu durumdan durum olsa da bu durumdan 
kurtulmak bir pekikurtulmak bir pekişştiretireççtir.Aytir.Ayıırt rt 
etmenin en getmenin en güüzel yolu; zel yolu; 
pekipekişştiretireççlerin davranlerin davranışıışın n 
oluoluşşumunu umunu 
ggüçüçlendirdilendirdiğği,cezalandi,cezalandıırmanrmanıın ise n ise 
o davrano davranışıışı azalttazalttığıığınnıı akakıılda lda 
tutmakttutmaktıır.r.



Klasik koKlasik koşşulama ile ulama ile ööğğrenmede pekirenmede pekişştirme tirme şşartsartsıız z 
uyaranla uyaranla şşartlartlıı uyaranuyaranıın en eşşleleşştirerek tirerek 
verilmesidir.Davranverilmesidir.Davranışışççıılara glara gööre re ööğğrenmenin esasrenmenin esasıınnıı
““pekipekişştirmetirme”” oluoluşşturmaktadturmaktadıır.Edimsel r.Edimsel ööğğrenmede ise renmede ise 
pekipekişştiretireçç,istenilen davran,istenilen davranışış ortaya ortaya ççııktktııktan sonra ktan sonra 
verilmektedir.Edimsel verilmektedir.Edimsel ööğğrenmede pekirenmede pekişştiretireççler ler 
davrandavranışıışı kuvvetlendiren veya tekrarlarkuvvetlendiren veya tekrarlarıınnıı sasağğlayan layan 
uyaruyarııccıılarlarıın genel adn genel adııddıır.r.ööğğrenmede ceza ise yaprenmede ceza ise yapıılan lan 
bir davranbir davranışıştan sonra hotan sonra hoşşa giden uyara giden uyarııccıınnıın n ççekilmesi ekilmesi 
yada hoyada hoşşa gitmeyen bir uyara gitmeyen bir uyarııccıınnıın verilmesi ile n verilmesi ile 
uygulanuygulanıır.r.



PekiPekişştirme Tarifesitirme Tarifesi

Pekiştireç verme

Aralıklı pekiştirme Sürekli pekiştirme

Oran aralıklı

Sabit

Değişken

Süre aralıklı

Sabit 

Değişken 



Sabit OranlSabit Oranlıı
En yaygEn yaygıın olan pekin olan pekişştirme tarifesi tirme tarifesi 
sabit oranlsabit oranlıı tarifedir,sabit bir tarifedir,sabit bir 
saysayııda davranda davranışış yapyapııldldığıığı takdirde takdirde 
pekipekişştirecin tirecin 
verilmesidir.verilmesidir.öörnerneğğin,in,ööğğretmenin retmenin 
on tane problemi yapon tane problemi yapııp bitiren p bitiren 
ööğğrencilerin drencilerin dışışararııya ya 
ççııkabileceklerini skabileceklerini sööylemesi ylemesi 
gibi.Burada gibi.Burada ööğğrenci drenci dışışararııya ya 
ççııkabilmek ikabilmek iççin en hin en hıızlzlıı şşekilde on ekilde on 
problemi bitirmeye problemi bitirmeye 
ççalalışışacaktacaktıır.Sabit oranlr.Sabit oranlıı tarife tarife 
iiççinde en yayginde en yaygıın olann olanıı,her ,her 
davrandavranışıştan sonra yaptan sonra yapıılan lan 
ööddüüllendirmenin oldullendirmenin olduğğu bir u bir 
ööddüüllendirme llendirme şşeklidir.eklidir.



DeDeğğiişşken Oranlken Oranlıı
DeDeğğiişşken oranlken oranlıı tarifede tarifede 

pekipekişştirecin uygulanacatirecin uygulanacağığı
davrandavranışış saysayııssıı tahmin tahmin 
edilememektedir.edilememektedir.ÖÖrnerneğğin,para in,para 
veren oyun makineleri deveren oyun makineleri değğiişşken ken 
oranloranlıı tarifeye gtarifeye güüzel bir zel bir 
öörnektir.Dernektir.Değğiişşken oranlken oranlıı tarife tarife 
davrandavranışıışın yok olmasn yok olmasıına karna karşışı
direndirenççlidir.lidir.ÇüÇünknküü bireyler her an bireyler her an 
ööddüüllendirilebileceklerinin llendirilebileceklerinin 
farkfarkıındadndadıırlar.En rlar.En ççarparpııccıı öörnek rnek 
kumarhanelerdeki kumar kumarhanelerdeki kumar 
makinelerinin makinelerinin ççalalışışma sistemidir.ma sistemidir.



Sabit AralSabit Aralııklklıı
Sabit aralSabit aralııklklıı tarifede tarifede 
pekipekişştiretireçç bazbazıı periyodik periyodik 
zamanlarda zamanlarda 
verilmektedir.verilmektedir.ÇÇocuklarocuklarıın n 
harharççllııklarklarıınnıı
haftalhaftalıık,memurlark,memurlarıın n 
maamaaşşlarlarıınnıı aylaylıık almask almasıı
gibi.Memur bir ay igibi.Memur bir ay iççinde inde 
yapmasyapmasıı gereken igereken işşi on i on 
ggüünde de bitirse maande de bitirse maaşışınnıı
belirlenen tarih dbelirlenen tarih dışıışında nda 
alamaz.alamaz.



DeDeğğiişşken Aralken Aralııklklıı
DeDeğğiişşken aralken aralııklklıı tarifede tarifede 
pekipekişştiretireçç bazbazıı durumlarda durumlarda 
verilmesine raverilmesine rağğmen bir bamen bir başşka ka 
durumda durumda 
verilmeyebilir.Davranverilmeyebilir.Davranışıışın ne n ne 
zaman zaman ööddüüllendirilecellendirileceğği i 
konusunda hikonusunda hiççbir fikrimiz bir fikrimiz 
yoktur.yoktur.ööğğretmenin sretmenin sıınnııfta yapmfta yapmışış
olduolduğğu u öödevlerin yapdevlerin yapııllııp p 
yapyapıılmadlmadığıığınnıı kontrol etmesi ve kontrol etmesi ve 
iişşaret koymasaret koymasıı buna gbuna güüzel bir zel bir 
öörnektir.rnektir.ööğğretmenin ne zaman retmenin ne zaman 
gelip yaptgelip yaptııklarklarıınnıı kontrol kontrol 
edeceedeceğğini bilmediini bilmediğğinden dolayinden dolayıı
ööğğrenciler devamlrenciler devamlıı öödevlerini devlerini 
yapmaya yapmaya ççalalışışacaklardacaklardıır.r.



PekiPekişştirecin etkisi,kullantirecin etkisi,kullanıılmaslmasıı iiççin sein seççilen ilen 
yyööntem ve kullanntem ve kullanıılma zamanlma zamanıınnıın uygunlun uygunluğğuyla uyla 
yakyakıından ilgilidir.Pekindan ilgilidir.Pekişştiretireççlerin verilme lerin verilme 
ssııklklığıığı kadar zamankadar zamanıında verilmesi de nda verilmesi de 
öönemlidir.Bir davrannemlidir.Bir davranışıışı aralaralııklklıı pekipekişştirme tirme 
yyööntemiyle yerlentemiyle yerleşştirmek uzun zaman altirmek uzun zaman alıır.Buna r.Buna 
karkarşışın,bu programn,bu programıın en bn en büüyyüük k 
avantajavantajıı,davran,davranışıışın kaybolmasn kaybolmasıınnıın yavan yavaşş
olmasolmasıı,istendik davran,istendik davranışıışın uzun bir sn uzun bir süüre re 
pekipekişştirilmeksizin devam etmesidirtirilmeksizin devam etmesidir



Premack Premack İİlkesilkesi

Premack, pekiPremack, pekişştiretireççleri davranleri davranışışlarlarıı
kuvvetlendiren uyarkuvvetlendiren uyarııccıılar olarak delar olarak değğil il 
davrandavranıımlar olarak nitelendirmimlar olarak nitelendirmişştir.Ona tir.Ona 
ggööre,organizmanre,organizmanıın yaptn yaptığıığı her etkinlik,genelde her etkinlik,genelde 
daha az yaptdaha az yaptığıığı bir babir başşka etkinlika etkinliğği i 
pekipekişştirebilir.tirebilir.



DavranDavranışışççıılarlarıın n öönemli nemli 
ilkelerinden biri,az tercih ilkelerinden biri,az tercih 
edilen bir davranedilen bir davranışıışı veya veya 
etkinlietkinliğği i ççok arzulanan veya ok arzulanan veya 
istenen bir davranistenen bir davranışışla la 
eeşşleleşştirerek yaptirerek yapıılmaslmasıınnıı
sasağğlamaktlamaktıır.r.ÖÖrnerneğğin; in; 
ööğğretmenin retmenin ööğğrencilerine rencilerine 
öödevini en hdevini en hıızlzlıı bitirenlerin bitirenlerin 
ddışışararıı ççııkabilecekabileceğğini ini 
ssööylemesi gibi.ylemesi gibi.



DavranDavranışışççıı YaklaYaklaşışımlarmlarıın Sn Sıınnııf f 
OrtamOrtamıında Uygulanmasnda Uygulanmasıı

İİstenilen davranstenilen davranışıışın olun oluşşmasmasıı ve tekrarlanmasve tekrarlanmasıı iiççin in 
gerekli ilkeler sgerekli ilkeler sıınnııf ortamf ortamıı iiççin ain aşşaağığıdaki gibi daki gibi 
olmalolmalııddıır.r.

1) 1) ÖÖncelikle ncelikle ööğğrenciden istenilen davranrenciden istenilen davranışıışın n öözellikleri zellikleri 
belirlenir ve o davranbelirlenir ve o davranışıışı pekipekişştirilir.tirilir.ÖÖrnerneğğin ,in ,öödevini devini 
ve dersini iyi yapanlarve dersini iyi yapanlarıın n ööddüüllendirilmesi gibi.llendirilmesi gibi.

2) 2) ÖÖğğrencilere, onlardan beklenilen davranrencilere, onlardan beklenilen davranışışlar belirtilir lar belirtilir 
ve yaptve yaptııklarklarıı takdirde takdirde ööddüüllendirilecekleri sllendirilecekleri sööylenir.ylenir.



UyarUyarııccıılarlarıın Hazn Hazıır Olmasr Olmasıı

DavranDavranışışsal sal ööğğrenme teorilerinin en renme teorilerinin en öönemli nemli öözellizelliğği i 
uyaruyarııccıılarlarıın zaman gen zaman geççirilmeden,ertelenmeden irilmeden,ertelenmeden 
verilmesidir.verilmesidir.ÖÖrnerneğğin; yedinci sin; yedinci sıınnııfta olan iki kfta olan iki kıız z 
ööğğrenciden dorenciden doğğru gramer kurallarru gramer kurallarıın gn gööre onar cre onar cüümle mle 
yazmalaryazmalarıı isteniyor.Ertesi gisteniyor.Ertesi güün kontrol edilerek tekrar n kontrol edilerek tekrar 
ööğğrencilere veriliyor.Dorencilere veriliyor.Doğğru cru cüümle kurma oranlarmle kurma oranlarıınnıın n 
%58 oldu%58 olduğğu saptanmu saptanmışış bunun neticesinde bunun neticesinde ööğğretmen retmen 
ccüümleleri anmleleri anıında okuyup geribildirim verminda okuyup geribildirim vermişştir.bu tir.bu 
sayede dosayede doğğru cru cüümlelerin oranmlelerin oranıınnıın %90 n %90 laralara ççııktktığıığı
ggöözlenmizlenmişştir.tir.



ŞŞekillendirmeekillendirme

PekiPekişştiretireççin anin anıında kullannda kullanıılmaslmasıı öönemli ama nemli ama 
bir o kadar ne tbir o kadar ne tüür bir pekir bir pekişştiretireçç olacaolacağığına karar na karar 
verilmesi de o kadar verilmesi de o kadar 
öönemlidir.nemlidir.ŞŞekillendirmeyi,yeni davranekillendirmeyi,yeni davranışışlar lar 
kazandkazandıırrıırken rken ööğğrenciyi her arenciyi her aşşamada amada 
ööddüüllendirerek en son hedeflenen amaca llendirerek en son hedeflenen amaca 
ulaulaşşmak imak iççin yapin yapıılan lan ççalalışışmalar bmalar büüttüünlnlüüğğüü diye diye 
tantanıımlayabiliriz.mlayabiliriz.



öörnerneğğin,bir in,bir ööğğrenciden bir konuda renciden bir konuda üçüç
ccüümlelik bir paragraf yazmasmlelik bir paragraf yazmasıı
istendiistendiğğini dini düüşşüünelim.Bu inelim.Bu işşi i 
yapabilmenin bir yapabilmenin bir ççok basamaklarok basamaklarıı
vardvardıır;r;ööncelikle ncelikle ööğğrencinin durumu rencinin durumu 
kavramaskavramasıı ve bave başşllııklarklarıı,destekleyici ,destekleyici 
ccüümleleri ve sonumleleri ve sonuçç ccüümlelerini mlelerini 
oluoluşşturmasturmasıı gerekli,bunlargerekli,bunlarıın yann yanıında nda 
ççok iyi bir gramer bilgisine ve ok iyi bir gramer bilgisine ve 
ccüümleleri anlamlmleleri anlamlıı bir bir şşekilde ekilde 
oluoluşşturabilecek bilgi ve becerilere turabilecek bilgi ve becerilere 
sahip olmassahip olmasıı gerekiyor.gerekiyor.ööğğretmen bu retmen bu 
ççalalışışmaymayıı adadıım adm adıım iletirse m iletirse 
ööğğrencilerin daha iyi rencilerin daha iyi ööğğrenmelerini renmelerini 
sasağğlayacaktlayacaktıır.r.ŞŞekillendirme ekillendirme 
ööğğrenciler her basamarenciler her basamağığı hhıızlzlıı ve ve 
babaşşararııllıı bir bir şşekilde geekilde geççtitiğği takdirde i takdirde 
etkili olmaktadetkili olmaktadıır.r.



ŞŞekillendirme Sekillendirme Sıırasrasıında  Kurulmasnda  Kurulmasıı
Gereken Zincirin Temel HalkalarGereken Zincirin Temel Halkalarıı

1) Amac1) Amacıınnıızzıı belirlemekbelirlemek-- mmüümkmküün oldun olduğğu kadaru kadar--
daraltdaraltııp p öözellezelleşştirmek,tirmek,

2) 2) ÖÖğğrencilerin rencilerin şşu anki durumlaru anki durumlarıınnıı ve daha ve daha 
öönceleri neler nceleri neler ööğğrendirendiğğini bilmek,ini bilmek,

3) 3) ÖÖğğrencileri hedeflenen amaca ularencileri hedeflenen amaca ulaşşttııracak racak 
basamaklarbasamaklarıı oluoluşşturmak,turmak,

4) Geribildirim vermek.4) Geribildirim vermek.



Tersine ZincirTersine Zincir
ŞŞekillendirmenin deekillendirmenin değğiişşik bir formu ik bir formu 
öözelikle ezelikle eğğitimde kullanitimde kullanıılan tersine          lan tersine          
dodoğğru zincirleme durumudur.Paragraf ru zincirleme durumudur.Paragraf 
yazma yazma ööğğretilen bir derste retilen bir derste 
ööğğrencilere,sonurencilere,sonuçç ccüümlesi eksik olan mlesi eksik olan 
bir paragraf verilir.bir paragraf verilir.ÖÖğğrencilerden rencilerden 
buraya uygun bir cburaya uygun bir cüümle bulmalarmle bulmalarıı
istenir.Bu denemenin son noktasistenir.Bu denemenin son noktasıı
paragrafparagrafıı tamamlamakttamamlamaktıır.Sonra r.Sonra 
ööğğrencilere eksik bir paragraf daha rencilere eksik bir paragraf daha 
verilip,bir destekleyici cverilip,bir destekleyici cüümle ve mle ve 
sonusonuçç ccüümlesi yazarak paragrafmlesi yazarak paragrafıı
tamamlamalartamamlamalarıı istenir.En sonunda istenir.En sonunda 
babaşşllıık verilip destekleyici ck verilip destekleyici cüümleler ve mleler ve 
sonusonuçç ccüümlesi yazmalarmlesi yazmalarıı istenir.Bu istenir.Bu 
yyööntemin en ntemin en öönemli avantajnemli avantajıı
ööğğrencinin her arencinin her aşşamada komple bir amada komple bir 
paragrafla karparagrafla karşışı karkarşışıya olmasya olmasıı ve bir ve bir 
bbüüttüünlnlüük olduk olduğğunu gunu göörmesidirrmesidir



SSöönmenme
PekiPekişştiretireçç ortamdan ortamdan ççekilirse ekilirse 
davrandavranışış,zay,zayııflayacak ve bir sflayacak ve bir süüre re 
sonra yok olacaktsonra yok olacaktıır.Bu sr.Bu süürece rece 
daha daha öönce nce ööğğrenilmirenilmişş bir bir 
davrandavranışıışın sn söönmesi veya yok nmesi veya yok 
olmasolmasıı denir.Yapdenir.Yapıılan bir lan bir 
ççalalışışmada huysuzluklarmada huysuzluklarıı olan,aksi olan,aksi 
ööğğrencileri borencileri boşş bir odaya bir odaya 
koymukoymuşşlardlardıır ve burada istedikleri r ve burada istedikleri 
kadar kadar 
babağığırmalarrmalarıı,vurmalar,vurmalarıı,k,kıırmalarrmalarıına na 
izin verilmiizin verilmişştir.tir.ÖÖğğrencilerin belli rencilerin belli 
bir sbir süüre sonra bunlarre sonra bunlarıı yapmadyapmadığıığı
ggöörrüülmlmüüşş çüçünknküü yanlaryanlarıında nda 
onlarla ilgilenecek birileri onlarla ilgilenecek birileri 
olmadolmadığıığı iiççin davranin davranışış ssöönmeye nmeye 
babaşşlamlamışışttıır.r.



ÖÖnceki Yanceki Yaşşantantıılarlarıın Yeni Davrann Yeni Davranışışlara ve lara ve 
Yeni YaYeni Yaşşantantıılara Etkisilara Etkisi

İİpupuççlarlarıı ::ÖÖnceki uyarnceki uyarııccıılara bu lara bu 
anlamda ipuanlamda ipuççlarlarıı da  da  
diyebiliriz.diyebiliriz.ÇüÇünknküü gegeççmimişşte hangi te hangi 
davrandavranışışlarlarıımmıızzıın n ööddüüllendirildillendirildiğği i 
hangilerinin cezalandhangilerinin cezalandıırrııldldığıığı
konusunda bilgi konusunda bilgi 
vermektedir.vermektedir.ÖÖrnerneğğin,matematik in,matematik 
dersinde dersinde ööğğretmen alretmen alışışttıırmalarrmalarıı
yapanlaryapanlarıı ööddüüllendirir.yapmayanlarllendirir.yapmayanlarıı
ise cezalandise cezalandıırrıır.Buna rar.Buna rağğmen men 
,,ööğğretmen dersin bittiretmen dersin bittiğğini ve yemek ini ve yemek 
zamanzamanıı olduolduğğunu anons ettiunu anons ettiğğinde inde 
durum dedurum değğiişşebilir.Herhangi bir ebilir.Herhangi bir 
uyaruyarııccıınnıın oldun olduğğu bir durumda u bir durumda 
davrandavranışış ile ile öörnerneğğin,in,””ders zamanders zamanıı””
uyaruyarııccııssıındaki davranndaki davranışıışımmıız ile z ile 
““yemek zamanyemek zamanıı”” uyaruyarııccııssıı karkarşışıssıında nda 
ggööstermistermişş olduolduğğumuz davranumuz davranışışlar lar 
farklfarklııddıır.Bu duruma uyarr.Bu duruma uyarııccıı ayayıırt etme rt etme 
denir.denir.



AyAyıırdetme   :rdetme   :AyAyıırdetme rdetme 
ipuipuççlarlarıınnıın,sinyallerin veya davrann,sinyallerin veya davranışışlarlarıımmıızzıın n 
ne zaman ne zaman ööddüüllendirilecellendirileceğğini anlamamini anlamamııza za 
yarar.yarar.ÖÖğğrenciler ayrenciler ayıırdetmeyi rdetmeyi ööğğrenirlerken renirlerken 
verdikleri cevaplarverdikleri cevaplarıın don doğğruluruluğğu veya yanlu veya yanlışışllığıığı
konusunda geribildirim almak konusunda geribildirim almak 
zorundadzorundadıırlar.Ayrlar.Ayıırdedici uyarrdedici uyarııccıılarlarıı ssıınnııf f 
ortamortamıında uygulamak ve kullanmak nda uygulamak ve kullanmak 
kolaydkolaydıır:r:ÖÖğğretmenler retmenler ööğğrencilerine hangi rencilerine hangi 
davrandavranışışlarlarıın n ööddüüllendirilecellendirileceğğini sini sööyler.yler.



Genelleme   :Genelleme   :EEğğer er ööğğrenciler renciler 
kendilerinden  neler istendikendilerinden  neler istendiğğini ini 
tam olarak anlayabilirlerse daha tam olarak anlayabilirlerse daha 
ççok ok ççalalışışacaklardacaklardıır.r.ÖÖğğrenilmirenilmişş
davrandavranışışlarlarıın bir durumdan din bir durumdan diğğer er 
duruma genellenmesi her zaman duruma genellenmesi her zaman 
garanti degaranti değğildir.ildir.ÖÖğğrenciler renciler 
ççııkarma ikarma işşlemini lemini ööğğrenirlerken renirlerken 
yedi elmadan yedi elmadan üçüç elmayelmayıı ççııkarmaykarmayıı
ööğğrendikten sonra aynrendikten sonra aynıı iişşlemi lemi 
portakal iportakal iççinde yapabilirler.Bu inde yapabilirler.Bu 
öörnek rnek ööğğrenilmirenilmişş davrandavranışışlarlarıın bir n bir 
durumdan didurumdan diğğer duruma er duruma 
genellenmesi durumuna genellenmesi durumuna öörnektir.rnektir.



Genellemenin olabilmesi Genellemenin olabilmesi 
iiççin mutlaka planlin mutlaka planlıı olmasolmasıı
gerekir.Sosyal sgerekir.Sosyal sıınnııflarda flarda 
uygulanan bauygulanan başşararııllıı bir bir 
davrandavranışış yyöönetimi programnetimi programıı
iyi planlanabilirse iyi planlanabilirse İİngilizce ngilizce 
ssıınnııffıında da aynnda da aynıı babaşşararııyla yla 
uygulanabilir.Kuygulanabilir.Kıısaca saca 
genellemenin benzer genellemenin benzer 
ortamlarda veya benzer ortamlarda veya benzer 
terimlerin ve sembollerin terimlerin ve sembollerin 
kullankullanııldldığıığı durumlarda durumlarda 
daha badaha başşararııllıı olduolduğğu u 
ssööylenebilirylenebilir



DavranDavranışışsal yaklasal yaklaşışıma gma gööre re ööğğrenmenin renmenin 
gergerççekleekleşşebilmesi;davranebilmesi;davranışışlarlarıın tekrar edilme n tekrar edilme 
ssııklklığıığınnıın arttn arttıırrıılmaslmasıına,bunun ina,bunun iççin de in de 
pekipekişştiretireççlerin dolerin doğğru,yerinde ve zamanru,yerinde ve zamanıında nda 
kullankullanıılmaslmasıına bana bağğllııddıır.r.
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