
SOSYAL ÖĞRENME KURAMI İlhan AYDOĞDU 219-228

• Kaynak II; Eğitim Psikolojisi 

Yazar;B.YEŞİLYAPRAK

Hazırlayan;İlhan AYDOĞDU 2005-2006 

Ders Sor.; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ ,

1-Önce Soruları Tıklayın Yanıtlamaya Çalışın.  
2-Verdiğiniz Yanıtların Şıklarını Kenara Yazın. 
3-Sonra  Yanıtlarınızı Kontrol Ediniz.
4-Yanlış Yanıtları Muhakeme Ediniz.

• 5-Gösteriyi İzleyin Tekrar Aynı İşlemi Yapınız.



SOSYAL SOSYAL ÖÖĞĞRENME KURAMIRENME KURAMI

İİnsanlar her gnsanlar her güün n 
birbirlerinden dolaylbirbirlerinden dolaylıı
olarak bir olarak bir şşeyler eyler ööğğrenir. renir. 
Toplumda bireyler diToplumda bireyler diğğer er 
insanlarinsanlarıı seyrederek ve seyrederek ve 
ggöözlem yaparak, onlarzlem yaparak, onlarıın n 
yaptyaptığıığı davrandavranışıışın n 
pekipekişştirilditirildiğğini ve ini ve 
cezalandcezalandıırrııldldığıığınnıı
ggöözlemleyerek zlemleyerek ööğğrenirler. renirler. 
Sosyal Sosyal ööğğrenme renme 
babaşşkalarkalarıınnıı seyrederek seyrederek 
ççevreden evreden ööğğrenme olarak renme olarak 
tantanıımlanabilir mlanabilir 



Sosyal Sosyal ÖÖğğrenme Kuramrenme Kuramıınnıın n 
GeliGelişşimiimi

ÇÇooğğu zaman yetiu zaman yetişşkinler kinler 
birbirlerinden birbirlerinden 
ööğğrenirlerken okulda, renirlerken okulda, 
ööğğrencilerin birbirinden rencilerin birbirinden 
ööğğrenmeleri renmeleri 
engellenmemelidir. En iyi engellenmemelidir. En iyi 
ööğğrenme ortamrenme ortamıı
ööğğrencilerin rencilerin 
ööğğretmenleriyle ve retmenleriyle ve 
birbirleriyle ilibirbirleriyle ilişşki iki iççinde inde 
bulundubulunduğğu amaca uygun u amaca uygun 
faaliyetlerin yapfaaliyetlerin yapııldldığıığı
yerdir.yerdir.



İİnsanlar topluluk insanlar topluluk iççindeki indeki 
iletiiletişşimlerini etkili bir imlerini etkili bir 
şşekilde saekilde sağğlarken larken 
kavramlar, semboller, kavramlar, semboller, 
iişşaretler, numaralar ve aretler, numaralar ve 
kelimeler kelimeler 
kullanmaktadkullanmaktadıırlar ve brlar ve büüttüün n 
bunlara bunlara ““psikolojik arapsikolojik araç”ç”
denmektedir. Dil, insandenmektedir. Dil, insanıın n 
en en üüst sistem olarak st sistem olarak 
kullandkullandığıığı psikolojik psikolojik 
araaraççttıır. r. VygotskyVygotsky, , öözellikle zellikle 
bilibilişşsel gelisel gelişşim ve dil im ve dil 
geligelişşimi ile ilgilenmiimi ile ilgilenmişştirtir..



Fakat dFakat dışış uyaruyarııccıılar ve lar ve pekipekişştiretireççlerler
insan davraninsan davranışıışınnıı etkilemektedirler. etkilemektedirler. 
İİnsanlar nsanlar pekipekişştirecitireci iiçç denetim ve denetim ve 
ddışış denetim odadenetim odağığı olmak olmak üüzere iki zere iki 
şşekilde algekilde algıılamaktadlamaktadıırlar. rlar. İİçç
denetim odakldenetim odaklıı insanlar insanlar 
pekipekişştirmenin kendi davrantirmenin kendi davranışışlarlarıına na 
babağğllıı olduolduğğunu dunu düüşşüünerek kendi nerek kendi 
yayaşşamlaramlarıından sorumlu olduklarndan sorumlu olduklarıınnıı
ddüüşşüünnüürler ve buna uygun davranrler ve buna uygun davranışış
ortaya koyarlar. Dortaya koyarlar. Dışış denetim odakldenetim odaklıı
insanlar ise; pekiinsanlar ise; pekişştirmenin dtirmenin dışışsal sal 
ggüçüçlere balere bağğllıı olduolduğğunu dunu düüşşüünerek nerek 
sahip olduklarsahip olduklarıı yetenekleri ve yetenekleri ve 
davrandavranışışlarlarııyla yla ççok az ok az şşeyi eyi 
dedeğğiişştirebileceklerine inantirebileceklerine inanıırlar. Bu rlar. Bu 
yyüüzden kendi durumlarzden kendi durumlarıınnıı
dedeğğiişştirmek veya iyiletirmek veya iyileşştirmek itirmek iççin in 
ya hiya hiçç ççaba gaba gööstermezler ya da stermezler ya da ççok ok 
az gayret gaz gayret göösterirler.sterirler.



Sosyal Sosyal ööğğrenme kuramrenme kuramıı
bilibilişşsel sel ööğğrenme kuramrenme kuramıı
ile analitik davranile analitik davranışışççıı
kuramkuramıın birlen birleşştirilerek tirilerek 
ortaya konulan bir ortaya konulan bir ççeeşşit it 
orta yol kuramorta yol kuramııddıır. Uyarr. Uyarııccıı
ile tepki arasile tepki arasıında bir nda bir 
mekanizma vardmekanizma vardıır ve bu r ve bu 
mekanizma kimekanizma kişşinin biliinin bilişşsel sel 
ssüürecidir. Drecidir. Düüşşüünme nme 
ssüürereççlerinin (inanlerinin (inanççlar, lar, 
beklentiler ve yorumlar) beklentiler ve yorumlar) 
ddışışa ait pekia ait pekişştirme tirme 
tarifeleri tarifeleri üüzerinde etkili zerinde etkili 
olduolduğğu du düüşşüünnüüllüür. r. 



Sosyal Sosyal ööğğrenme kuramrenme kuramıı, davran, davranışışççıı yaklayaklaşışıma ma 
üçüç temel eletemel eleşştiri getirmitiri getirmişştir. Bunlar:tir. Bunlar:

DavranDavranışışççıı yaklayaklaşışım dom doğğal ortamda olanlaral ortamda olanlarıı
temsil edemez.temsil edemez.
DavranDavranışışççıı yaklayaklaşışım yeni tepkileri dikkate m yeni tepkileri dikkate 
almaz.almaz.
DavranDavranışışççıı yaklayaklaşışım sadece uyarm sadece uyarııccııya ya 
verilen tepkiyi dikkate alverilen tepkiyi dikkate alıırken gelecekteki rken gelecekteki 
tepkileri dikkate almaz.tepkileri dikkate almaz.



DavranDavranışış kazandkazandıırma, rma, 
dedeğğiişştirme ve tirme ve 
ggüçüçlendirme slendirme süüreci reci 
aaççııklanklanıırken, insan rken, insan 
iliilişşkilerinin dkilerinin düüşşüünceyi nceyi 
iişşleme sleme süürecine etkisi ile recine etkisi ile 
birlikte ele albirlikte ele alıınmalnmalııddıır. r. 
İİnsanlar birbirlerinden nsanlar birbirlerinden 
farklfarklıı davrandavranıır, r, çüçünknküü
insanlarinsanlarıın dn düüşşüünceleri, nceleri, 
fikirleri beklentileri fikirleri beklentileri 
birbirinden farklbirbirinden farklııddıır. Bu r. Bu 
ddüüşşüünceler zaman inceler zaman iççinde inde 
dedeğğiişşerek derek düünyaya  ve nyaya  ve 
olaylara bakolaylara bakışış aaççıımmıız z 
etkiler.etkiler.



BanduraBandura’’yaya ggööre davranre davranışıışı
dedeğğiişştiren pekitiren pekişştirme tarifesi tirme tarifesi 
dedeğğil, kiil, kişşinin bu tarifenin ne inin bu tarifenin ne 
olduolduğğuna dair duna dair düüşşüünce ve nce ve 
dedeğğerlendirmesidir. Davranerlendirmesidir. Davranışış
dedeğğiişşikliikliğği kii kişşinin davraninin davranışıışı ile ile 
ööddüül arasl arasıındaki ilindaki ilişşkiyi kiyi 
anlamada meydana gelen anlamada meydana gelen 
dedeğğiişşikliktir. Bazikliktir. Bazıı zamanlarda zamanlarda 
kikişşinin zihninde meydana inin zihninde meydana 
getirilen basit degetirilen basit değğiişşiklikler iklikler 
onun davranonun davranışış dedeğğiişştirmesini tirmesini 
sasağğlar.lar.



Sosyal Sosyal ÖÖğğrenme Kuramrenme Kuramıınnıın n 
Temel KavramlarTemel Kavramlarıı

DolaylDolaylıı pekipekişştiretireçç::
GGöözlemlenen davranzlemlenen davranışış
sonusonuççlarlarıı ggöözlemleyeni zlemleyeni 
bilgilendirmekle kalmazbilgilendirmekle kalmaz
onun davranonun davranışıışı yapma yapma 
ggüüddüüssüünnüü de artde artıırrıır..Fakat r..Fakat 
ggöözlemlenen davranzlemlenen davranışıışın n 
sonucu, gsonucu, göözlenmeyen izlenmeyen iççin in 
anlamlanlamlıı ve deve değğerli erli 
olmalolmalııddıır. Gr. Göözlemleyenin zlemleyenin 
davrandavranışıışı yapabileceyapabileceğğine ine 
gerekir.gerekir.



DolaylDolaylıı ceza :ceza :Modelin Modelin 
yapmyapmışış olduolduğğu davranu davranışış
sonunda almsonunda almışış olduolduğğu u 
cezancezanıın gn göözlemlenmesi, zlemlenmesi, 
ggöözleyenin o davranzleyenin o davranışıışı
yapma eyapma eğğilimini azaltilimini azaltııllıır r 
veya ortadan kaldveya ortadan kaldıırrıır. r. 
ÖÖrnerneğğin, arkadain, arkadaşışınnıın n 
trafik kurallartrafik kurallarıına na 
uymaduymadığıığından dolayndan dolayıı bir bir 
yyııl ehliyetine el l ehliyetine el 
konulmaskonulmasıınnıı
ggöözlemleyen birinin aynzlemleyen birinin aynıı
hatalarhatalarıı yapmamaya yapmamaya 
öözen gzen gööstermesi gibi.stermesi gibi.



DolaylDolaylıı
duygusallduygusallıık:k:
KorkularKorkularıın birn birççooğğu u 
dodoğğuuşştan getirilemez, tan getirilemez, 
ççevredeki kievredeki kişşilerin ilerin 
tepkileri gtepkileri göözlenerek zlenerek 
ööğğrenilir. renilir. ÖÖrnerneğğin, in, 
evde bir fare evde bir fare 
ggöörrüüldldüüğğüünde nde ççığığllıık k 
atarak sandalyenin atarak sandalyenin 
üüzerine zerine ççııkan anneyi kan anneyi 
ggöören ren ççocuk, farenin ocuk, farenin 
korkulacak bir yaratkorkulacak bir yaratıık k 
olduolduğğu sonucuna varu sonucuna varıır r 
ve anneyi taklit ederve anneyi taklit eder..



Model ile gModel ile göözlenmeyen araszlenmeyen arasıındaki ndaki 
etkileetkileşşimde bazimde bazıı temel temel öözellikler zellikler 

bulunmalbulunmalııddıır. Bunlarr. Bunlar

1. Ya1. Yaşş-- İİnsanlar kendi nsanlar kendi 
yayaşşlarlarıına yakna yakıın modeller n modeller 
seseççerler.erler. .  .  
2. Cinsiyet2. Cinsiyet-- İİnsanlar kendi nsanlar kendi 
cinslerinin  davrancinslerinin  davranışıışınnıı daha daha 
ççok model alok model alıırlarrlar
3. Kariyer3. Kariyer-- İİnsanlar nsanlar ççooğğu u 
zaman toplumda zaman toplumda ööne ne ççııkmkmışış iyi iyi 
karakterli ve insan ilikarakterli ve insan ilişşkileri iyi kileri iyi 
olan kiolan kişşiler iler öörnek alrnek alıırlar. rlar. 
Okullarda, Okullarda, ööğğrenciye derenciye değğer er 
veren veren ööğğretmenler diretmenler diğğer er 
ööğğretmenlerden daha retmenlerden daha ççok ok 
model almodel alıınnıırlar.rlar.



4. Benzerlik4. Benzerlik-- İİnsanlar nsanlar 
kendilerine uygun kendilerine uygun 
benzeyen kibenzeyen kişşileri daha ileri daha 
ççok model alma ok model alma 
eeğğilimindedirler. Ortak ilimindedirler. Ortak 
noktalarnoktalarıın olmasn olmasıı
model almodel alıınmaynmayıı olumlu olumlu 
etkiler. etkiler. 
5. Stat5. Statüü-- YYüüksek ksek 
statstatüüllüü modeller dmodeller düüşşüük k 
statstatüüllüü modellerden modellerden 
daha daha ççok etkilidir.ok etkilidir.



DavranDavranışıışın n öözellizelliğği:i:
İİnsanlar basit nsanlar basit 
davrandavranışışlarlarıı karmakarmaşışık k 
davrandavranışışlardan daha lardan daha ççok ok 
model almodel alıır.Bir bar.Bir başşka ka 
aaççııdan ise, bazdan ise, bazıı araaraşşttıırma rma 
sonusonuççlarlarıına gna gööre: re: 
ççocuklar, docuklar, düüşşmanca ve manca ve 
saldsaldıırgan davranrgan davranışışlarlarıı
taklit etmeye daha taklit etmeye daha 
meyillidirler. Dolaysmeyillidirler. Dolaysııyla, yla, 
aileler aileler ççocuklarocuklarıınnıın n 
televizyonda televizyonda şşiddet iddet 
iiççeren filmleri eren filmleri 
seyretmemelerine dikkat seyretmemelerine dikkat 
etmelidirler.etmelidirler.



Model alModel alıınan davrannan davranışıışın n 
sonusonuççlarlarıınnıın  n  ööğğrenmeye etkisi:renmeye etkisi:

ÖÖğğrencilerin yapmrencilerin yapmışış
olduolduğğu istenmeyen u istenmeyen 
davrandavranışış, , ööğğretmen retmen 
taraftarafıında onaylanmadnda onaylanmadığıığı
veya kabul edilemez veya kabul edilemez 
olduolduğğuna dair tepki una dair tepki 
almalalmalııddıır. Er. Eğğer almer almııyorsa yorsa 
bunu dibunu diğğer er ööğğrencilerin rencilerin 
taklit etme durumu ortaya taklit etme durumu ortaya 
ççııkabilir.kabilir.



GGöözlem yaparak zlem yaparak ööğğrenme ikiye renme ikiye 
ayrayrııllıır;r;

1.1.DolaylDolaylıı etki yoluyla etki yoluyla 
babaşşkalarkalarıınnıın n 
davrandavranışışlarlarıınnıın n 
sonunda  onlarsonunda  onlarıın n 
alacaklaralacaklarıı ööddüül veya l veya 
cezancezanıın n 
ggöözlemleyenin aynzlemleyenin aynıı
davrandavranışıışı yapma veya yapma veya 
yapmama kararyapmama kararıına na 
etkisi. etkisi. 



2.2. Model alModel alıınan kinan kişşinin inin 
yaptyaptığıığı davrandavranışışta ta ööddüül l 
veya ceza almamasveya ceza almamasıına na 
rarağğmen gmen göözlemleyenin zlemleyenin 
modelin davranmodelin davranışıışınnıı taklit taklit 
etmesi. Pekietmesi. Pekişştirmemesine tirmemesine 
rarağğmen ilgimizi men ilgimizi ççeken eken 
yeni davranyeni davranışışlarlarıı
ööğğreniriz. Greniriz. Göözlem yapan zlem yapan 
kikişşinin modelin inin modelin 
yaptyaptııklarklarıınnıı ööğğrenme renme 
isteisteğği veya i veya ööğğrendiklerini rendiklerini 
daha iyi yapabilmesi daha iyi yapabilmesi 
durumunda durumunda öözellikle zellikle 
modelin ymodelin yüüksek statksek statüüye ye 
sahip olmassahip olmasıı durumunda durumunda 
modelin davranmodelin davranışıışından ndan 
etkilenir.etkilenir.



Sosyal Sosyal ÖÖğğrenme Kuramrenme Kuramıınnıın n 
DayandDayandığıığı Temel Temel İİlkelerlkeler

1. Kar1. Karşışıllııklklıı Belirleyicilik :Belirleyicilik :
ÖÖğğrenmeyi; birey, renmeyi; birey, ççevre ve davranevre ve davranışış
olarak olarak üçüç temel fakttemel faktöör birlikte r birlikte 
oluoluşşturur. Bireyin karakteristik turur. Bireyin karakteristik 
öözellikleri, kizellikleri, kişşiliiliğği, di, düüşşüünceleri, nceleri, 
beklentileri ve inanbeklentileri ve inanççlarlarıı üçüçgenin bir genin bir 
kkööşşesinde yer almaktadesinde yer almaktadıır. Dir. Diğğer er 
kkööşşede ise davranede ise davranışış yer almaktadyer almaktadıır. r. 
KiKişşi kendi davrani kendi davranışış ile hem kendi ile hem kendi 
kararlarkararlarıınnıı etkilemekte, hem de etkilemekte, hem de 
didiğğerlerinin kierlerinin kişşiye giye göösterecestereceğği i 
tepkiye neden olmaktadtepkiye neden olmaktadıır. r. ÜçüÜçüncncüü
kkööşşede ise; ede ise; ççevre yer almaktadevre yer almaktadıır. Bir r. Bir 
yandan yandan ççevresel faktevresel faktöörler bireyin rler bireyin 
kararlarkararlarıınnıı etkilerken, dietkilerken, diğğer yanda er yanda 
ççevrede olan olaylar, bireye nasevrede olan olaylar, bireye nasııl l 
davranmasdavranmasıı gerektigerektiğği ile ilgili olarak i ile ilgili olarak 
yol gyol göösterici olabilmektedir.sterici olabilmektedir.



2. Sembolle2. Sembolleşştirme tirme 
Kapasitesi:Kapasitesi: BanduraBandura’’yaya
ggööre, insanlar dre, insanlar düünyada nyada 
ggöördrdüüklerini zihinlerinde klerini zihinlerinde 
sembollesembolleşştirirler. Semboller tirirler. Semboller 
insanlarinsanlarıın zihninde dn zihninde düünyadaki nyadaki 
ggöördrdüüklerinin temsilcileridir. Bu klerinin temsilcileridir. Bu 
durum, insanlara ddurum, insanlara düüşşüünme ve nme ve 
ddüüşşüüncelerini ifade etmede dili ncelerini ifade etmede dili 
kullanma gkullanma güüccüünnüü sasağğlar. lar. 
GeGeççmimişşte yate yaşşadadııklarklarıınnıın n 
ışığıışığında gelecenda geleceğği i 
dedeğğerlendirmeye erlendirmeye ççalalışıışır.r.



3. 3. ÖÖngngöörrüü Kapasitesi :Kapasitesi :
İİnsanlar gensanlar geççmimişşte te 
yayaşşadadııklarklarıınnıı, d, düüşşüünce ve nce ve 
sembollerle zihinlerine sembollerle zihinlerine 
kodlayarak ileriye dkodlayarak ileriye döönnüük k 
planlar yapma gplanlar yapma güüccüüne ne 
sahiptirler. sahiptirler. İİnsanlar nsanlar 
beklentilerini karbeklentilerini karşışılama lama 
durumunu dikkate alarak durumunu dikkate alarak 
hedefler oluhedefler oluşştururlar ve tururlar ve 
gelecekle ilgili planlar gelecekle ilgili planlar 
yaparlar.yaparlar.



4. Dolayl4. Dolaylıı ÖÖğğrenme renme 
Kapasitesi :Kapasitesi : İİnsanlar nsanlar 
babaşşkalarkalarıınnıın davrann davranışışlarlarıınnıı
ve o davranve o davranışışlarlarıın n 
sonusonuççlarlarıınnıı ggöözlemleyerek zlemleyerek 
ööğğrenirler. Elbette insanlar renirler. Elbette insanlar 
kendi yaptkendi yaptığıığı davrandavranışış ve ve 
sonusonuççlarlarıından da ndan da 
ööğğrenirler fakat bu durum renirler fakat bu durum 
insaninsanıın n ööğğrenme renme 
kapasitesini skapasitesini sıınnıırlar. rlar. 
BaBaşşkalarkalarıınnıın n 
deneyimlerinden deneyimlerinden 
ööğğrenilmesi insanlarrenilmesi insanlarıın n 
ööğğrenme kapasitesi ve renme kapasitesi ve 
hhıızzıınnıı yyüükseltir.kseltir.
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