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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.



DavranDavranışışsal sal ÖÖğğrenmenin Temel renmenin Temel 
İİlkelerilkeleri

UyarUyarııccıılarlarıın roln rolüü;;
ÖÖğğrenme teorisinin en renme teorisinin en 

öönemli ilkesi, sonunemli ilkesi, sonuççlara glara gööre re 
davrandavranışışlarda meydana larda meydana 
gelen degelen değğiişşiklerdir. Hoiklerdir. Hoşş olan olan 
sonusonuççlar o davranlar o davranışıışı
ggüçüçlendirmekte, holendirmekte, hoşş olmayan olmayan 
sonusonuççlar ise, o davranlar ise, o davranışıışın n 
olma olasolma olasııllığıığınnıı
zayzayııflatmaktadflatmaktadıır. r. ÖÖr: Bir r: Bir 
ööğğrenci kitap okudurenci kitap okuduğğu u 
zaman zaman ööğğrendikleri ilgisini rendikleri ilgisini 
ççekiyor ve bundan ekiyor ve bundan 
hohoşşlanlanııyorsa, zamanla daha yorsa, zamanla daha 
fazla ve sfazla ve sııklklııkla kitap kla kitap 
okuyacaktokuyacaktıır. r. 



PekiPekişştiretireççler;ler;
PekiPekişştiretireçç davrandavranışıışın olun oluşşmasmasıınnıı ggüçüçlendiren yani davranlendiren yani davranışıışın n 

olma solma sııklklığıığınnıı arttarttııran bir uyarran bir uyarııccıı olarak tanolarak tanıımlanabilir. Burada mlanabilir. Burada 
pekipekişştirecin etkili olabilmesi tirecin etkili olabilmesi öönemlidir. Bir birey inemlidir. Bir birey iççin herhangi bir in herhangi bir 
uyaruyarııccıı belli bir sbelli bir süüre sonra etkisini yitirebilir. Bazre sonra etkisini yitirebilir. Bazıı ööğğrenciler irenciler iççin in 
öönemli ve etkili olan bir pekinemli ve etkili olan bir pekişştiretireçç herkes iherkes iççin gein geççerli olmayabilir. erli olmayabilir. 
Herhangi bir pekiHerhangi bir pekişştirici uyartirici uyarııccıı herkes iherkes iççin her koin her koşşulda pekiulda pekişştiretireçç
olmayabilir. olmayabilir. 



Birincil ve Birincil ve İİkincil Pekikincil Pekişştiretireççler: ler: Birincil pekiBirincil pekişştiretireççler ler 
insanlarinsanlarıın fiziksel ihtiyan fiziksel ihtiyaççlarlarıınnıı karkarşışılayanlardlayanlardıır. r. ÖÖr: r: 
Yiyecek, su, kendini gYiyecek, su, kendini güüvende hissetmek, seks ve vende hissetmek, seks ve 
yakyakıınlnlıık duygusu gibi. k duygusu gibi. İİkincil pekikincil pekişştiretireççler ise birincil ler ise birincil 
pekipekişştiretireççlerle birlikte ortaya lerle birlikte ortaya ççııkan pekikan pekişştiretireççlerdir, bu lerdir, bu 
nedenle nedenle ““kokoşşullu pekiullu pekişştiretireçç”” de denebilir. de denebilir. ÖÖr: r: 
paranparanıın kn küçüüçük bir k bir ççocuk iocuk iççin hiin hiççbir debir değğeri yoktur ta ki eri yoktur ta ki 
ççocuk bir ocuk bir şşeylerin parayla aleylerin parayla alıınabilecenabileceğğini ini ööğğrenene renene 
kadar.kadar.



**İİkincil pekikincil pekişştiretireççler ler üçüç temel temel 
gruba ayrgruba ayrıılmlmışışttıır: r: 

1.1. Sosyal PekiSosyal Pekişştiretireççlerler; ; öövgvgüü, , 
ggüülme, balme, bağğrrıına basmak na basmak 
veya kucaklamak, ilgi gibi. veya kucaklamak, ilgi gibi. 

2.2. Faaliyetsel PekiFaaliyetsel Pekişştiretireççlerler; ; 
oyuncaklarla oynamaya, oyuncaklarla oynamaya, 
oyunlar oynamaya ve goyunlar oynamaya ve güüzel zel 
faaliyetler yapmaya izin faaliyetler yapmaya izin 
verme.verme.

3.3. Sembolik PekiSembolik Pekişştiretireççlerler; ; 
para, notlar, ypara, notlar, yııldldıızlar veya zlar veya 
puanlar yani dipuanlar yani diğğer er 
pekipekişştiretireççler ile ler ile 
dedeğğiişştirilebilen pekitirilebilen pekişştiretireççler.ler.



Olumlu ve Olumsuz PekiOlumlu ve Olumsuz Pekişştiretireççlerler: Genellikle : Genellikle 
okullarda pekiokullarda pekişştiretireççler ler ööddüüllendirme vererek llendirme vererek 

yapyapıılmaktadlmaktadıır. Bunlar olumlu pekir. Bunlar olumlu pekişştiretireççler olarak ler olarak 
adlandadlandıırrıılmaktadlmaktadıır ve r ve öövgvgüü, not ve y, not ve yııldldıız olmaktadz olmaktadıır. r. 
Bunun tersine bazen olumsuz bir durumdan kaBunun tersine bazen olumsuz bir durumdan kaççmak mak 

ya da kurtulmak iya da kurtulmak iççin verilen pekiin verilen pekişştiretireççler, olumsuz ler, olumsuz 
pekipekişştiretireççlerdir. lerdir. 



Edimsel Edimsel ööğğrenmede renmede 
pekipekişştiretireççler davranler davranışıışı
kuvvetlendiren veya kuvvetlendiren veya 
tekrarlartekrarlarıınnıı sasağğlayan layan 
uyaruyarııccıılarlarıın genel adn genel adııddıır. r. 
ÖÖğğrenmede ceza ise renmede ceza ise 
yapyapıılan bir davranlan bir davranışıştan tan 
sonra hosonra hoşşa giden a giden 
uyaruyarııccıınnıın n ççekilmesi ya ekilmesi ya 
da hoda hoşşa gitmeyen bir a gitmeyen bir 
uyaruyarııccıınnıın verilmesi ile n verilmesi ile 
uygulanuygulanıır. r. 



PekiPekişştirme Tarifesi: tirme Tarifesi: 
Bu terim kelime anlamBu terim kelime anlamııyla pekiyla pekişştirecin ne kadar tirecin ne kadar 
ssııklklııkla verildikla verildiğği anlami anlamıına gelmektedir. na gelmektedir. 



Sabit OranlSabit Oranlıı::
Sabit bir saySabit bir sayııda da 

davrandavranışış yapyapııldldığıığı
takdirde pekitakdirde pekişştirecin tirecin 
verilmesidir. verilmesidir. ÖÖr: r: 
ÖÖğğretmenin on tane retmenin on tane 
problemi yapproblemi yapııp bitiren p bitiren 
ööğğrencilerin drencilerin dışışararıı
ççııkabileceklerini kabileceklerini 
ssööylemesi. ylemesi. 



Değişken Oranlı: 
Değişken oranlı tarifede 

pekiştirecin uygulanacağı
davranış sayısı tahmin 
edilememektedir. Buna rağmen 
davranışın ödüllendirileceği 
olgusu kesindir. Ör: para veren 
oyun makineleri değişken oranlı
tarifeye güzel bir örnektir. Bazen 
ilk kerede parayı alabilirsiniz, 
bazen de birkaç kez aynı
düğmeye bastıktan sonra para 
alabilirsiniz. Değişken oranlı
tarife davranışın yok olmasına 
karşı dirençlidir. Çünkü bireyler 
her an ödüllendirilebileceklerinin 
farkındadırlar.



Sabit AralSabit Aralııklklıı: : 
Sabit aralSabit aralııklklıı tarifede pekitarifede pekişştiretireçç bazbazıı periyodik periyodik 
zamanlarda verilmektedir. Final szamanlarda verilmektedir. Final sıınavnavıı buna buna 
verilebilecek gverilebilecek güüzel bir zel bir öörnektir. Bireyler pekirnektir. Bireyler pekişştiretireççlerin lerin 
verileceverileceğği zamana az bir si zamana az bir süüre kala daha hre kala daha hıızlzlıı ve ve 
verimli verimli ççalalışışmaya bamaya başşlarlar, larlar, çüçünknküü yakyakıın bir zamanda n bir zamanda 
ööddüüllendirileceklerinin farkllendirileceklerinin farkıındadndadıırlar. rlar. 



DeDeğğiişşken Aralken Aralııklklıı::
DavranDavranışıışın ne zaman n ne zaman 

ööddüüllendirilecellendirileceğği belli dei belli değğildir. ildir. 
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. Burada davranrnektir. Burada davranışıışın belli n belli 
bir sbir süüre sonra yok olmasre sonra yok olmasıı
rahatlrahatlııkla kla öönlenebilmektedir. nlenebilmektedir. 
PekiPekişştiretireççlerin verilme slerin verilme sııklklığıığı
kadar zamankadar zamanıında verilmesi de nda verilmesi de 
öönemlidir. Bir davrannemlidir. Bir davranışıışı aralaralııklklıı
pekipekişştirme ytirme yööntemi ile ntemi ile 
pekipekişştirmek uzun zaman altirmek uzun zaman alıır. r. 
Buna karBuna karşışın bu programn bu programıın en n en 
bbüüyyüük avantajk avantajıı, davran, davranışıışın n 
kaybolmaskaybolmasıınnıın yavan yavaşş olmasolmasıı, , 
istendik davranistendik davranışıışın uzun bir n uzun bir 
ssüüre pekire pekişştirmeksizin devam tirmeksizin devam 
etmesidir.etmesidir.



PremackPremack ilkesi:ilkesi:
PremackPremack pekipekişştiretireççleri leri 
davrandavranışışlarlarıı
kuvvetlendiren kuvvetlendiren 
uyaruyarııccıılar olarak delar olarak değğil, il, 
davrandavranıımlar olarak mlar olarak 
nitelendirminitelendirmişştir. Ona tir. Ona 
ggööre organizmanre organizmanıın n 
yaptyaptığıığı her etkinlik, her etkinlik, 
genelde daha az genelde daha az 
yaptyaptığıığı bir babir başşka ka 
etkinlietkinliğği pekii pekişştirebilir. tirebilir. 



DavranDavranışışççıı YaklaYaklaşışımmıın Sn Sıınnııf Ortamf Ortamıında nda 
UygulanmasUygulanmasıı

1. 1. ÖÖncelikle ncelikle ööğğrenciden renciden 
istenilen davranistenilen davranışıışın n 
öözellikleri belirlenir ve o zellikleri belirlenir ve o 
davrandavranışıışı pekipekişştirilir. tirilir. ÖÖr: r: 
ÖÖdevini ve dersini iyi devini ve dersini iyi 
yapanlaryapanlarıın n ööddüüllendirilmesi llendirilmesi 
gibi. gibi. ÖÖddüüllendirilecellendirileceğği i 
öönceden anceden aççııklanmaz. klanmaz. 
ÖÖğğrenci istendik davranrenci istendik davranışıışı
yaptyaptığıığında nda ööddüüllendirildillendirildiğğini ini 
ggöörrüünce bu tip davrannce bu tip davranışışlarlarıı
tekrarlar. tekrarlar. 



2. 2. ÖÖğğrencilere, onlardan rencilere, onlardan 
beklenilen davranbeklenilen davranışışlar lar 
belirtilir ve yaptbelirtilir ve yaptııklarklarıı
takdirde takdirde 
ööddüüllendirilecekleri llendirilecekleri 
ssööylenir. Davranylenir. Davranışıışın n 
ööddüüllendirme llendirme 
gerekgerekççesi aesi aççııklanklanıır. r. 
Bu durumda Bu durumda 
ööğğrencinin biraz da rencinin biraz da 
ööddüül elde temek il elde temek iççin o in o 
davrandavranışıışı
gergerççekleekleşştirmesi tirmesi 
beklenir. beklenir. 



UyarUyarııccıılarlarıın Hazn Hazıır Olmasr Olmasıı
DavranDavranışışsal sal ööğğrenme renme 
teorilerinin en teorilerinin en öönemli nemli öözellizelliğği i 
zaman gezaman geççirilmeden, irilmeden, 
ertelenmeden verilmesidir. ertelenmeden verilmesidir. 
AnAnıında verilen nda verilen 
pekipekişştiretireççlerin lerin ööğğrenmeye renmeye 
veya istenilen davranveya istenilen davranışışlarlarıın n 
oluoluşşmasmasıına daha na daha ççok fayda ok fayda 
sasağğlayacalayacağığı kesindir. kesindir. 



ŞŞekillendirme:ekillendirme:
PekiPekişştirecin antirecin anıında kullannda kullanıılmaslmasıı öönemli ama bir o kadar da ne nemli ama bir o kadar da ne 
ttüür bir pekir bir pekişştiretireçç olacaolacağığına karar verilmesi  na karar verilmesi  öönemlidir. Enemlidir. Eğğer er 
ööğğretmen belirlenen amaretmen belirlenen amaççlar dolar doğğrultusunda her arultusunda her aşşamada amada 
ööddüüllendirme yapllendirme yapııyorsa yorsa ööğğretmen bu retmen bu şşekilde ekilde şşekillendirme ekillendirme 
veya planlama yapveya planlama yapııyor diyebiliriz. yor diyebiliriz. ŞŞekillendirmeyi bu ekillendirmeyi bu 
anlamanlamııyla, yeni davranyla, yeni davranışışlar kazandlar kazandıırrıırken rken ööğğrenciyi her renciyi her 
aaşşamada amada ööddüüllendirerek en son hedeflenen amaca ulallendirerek en son hedeflenen amaca ulaşşmak mak 
iiççin yapin yapıılan lan ççalalışışmalar bmalar büüttüünlnlüüğğüü diye tandiye tanıımlayabiliriz. mlayabiliriz. 



Tersine zincir:Tersine zincir:
Paragraf yazma Paragraf yazma 

ööğğretilen bir derste retilen bir derste 
ööğğrencilere, sonurencilere, sonuçç
ccüümlesi eksik olan bir mlesi eksik olan bir 
paragraf verilir. paragraf verilir. 
ÖÖğğrencilerden buraya rencilerden buraya 
uygun bir cuygun bir cüümle bulmalarmle bulmalarıı
istenir. Bu yistenir. Bu yööntemlerin en ntemlerin en 
öönemli avantajnemli avantajıı ööğğrencinin rencinin 
her aher aşşamada komple bir amada komple bir 
paragrafla karparagrafla karşışı karkarşışıya ya 
olmasolmasıı ve bir bve bir büüttüünlnlüük k 
olduolduğğunu gunu göörmesidir. rmesidir. 
AAşşamalar baamalar başştan sona tan sona 
dedeğğil, sondan bail, sondan başşa doa doğğru ru 
bir zincir olubir zincir oluşşturmaktadturmaktadıır.  r.  



Sönme:
Pekiştireçlerin, 

davranışı güçlendirdiği 
bilinmektedir.Fakat, 
pekiştireç ortamdan 
çekilirse davranışın 
durumu ne olur? 
Muhtemelen, davranış
zayıflayacak ve belli bir 
süre sonra 
kaybolacaktır.  



Önceki Yaşantıların Yeni Davranışlara Ve 
Yeni Yaşantılara Etkisi

Davranışlarımızın sonuçları ileriki
davranışlarımızı etkilemektedir. 
Önceki davranışlarımızın veya 
olayların bir sonraki 
davranışlarımızı etkilediği önemli 
bir olgudur. Önceki uyarıcılara bu 
anlamda  ipuçları da diyebiliriz. 
Çünkü geçmişte hangi 
davranışlarımızın ödüllendirildiği 
hangilerinin cezalandırıldığı
konusunda bilgi vermektedir. Ayırt 
etme ipuçlarının, sinyallerin veya 
davranışlarımızın ne zaman 
ödüllendirileceğini anlamamıza 
yarar. Öğrenciler ayırt etmeyi 
öğrenirlerken verdikleri cevapların 
doğruluğu veya yanlışlığı
konusunda geri bildirim almak 
zorundadırlar.  



ÖÖğğrenciler kendilerinden neler istendirenciler kendilerinden neler istendiğğini tam olarak ini tam olarak 
anlayabilirse daha anlayabilirse daha ççok ok ççalalışışacaklardacaklardıır. r. ÖÖğğrenilmirenilmişş
davrandavranışışlarlarıın bir durumdan din bir durumdan diğğer bir duruma er bir duruma 
genellemesi her zaman garanti degenellemesi her zaman garanti değğildir. ildir. ÖÖğğrenmenin renmenin 
gergerççekleekleşşebilmesi iebilmesi iççin davranin davranışışlarlarıın tekrar edilme n tekrar edilme 
ssııklklığıığınnıın arttn arttıırrıılmaslmasıına, bunun ina, bunun iççin de pekiin de pekişştiretireççlerin lerin 
dodoğğru, yerinde ve zamanru, yerinde ve zamanıında kullannda kullanıılmaslmasıına bana bağğllııddıır. r. 
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