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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.



SOSYAL SOSYAL ÖÖĞĞRENME KURAMIRENME KURAMI
Sosyal Sosyal ööğğrenmeyi,barenmeyi,başşkalarkalarıınnıı
seyrederek seyrederek ççevreden evreden 
ööğğrenme renme şşeklinde eklinde 
tantanıımlayabiliriz.mlayabiliriz.
ÖÖr:bisiklet sr:bisiklet süürme,yrme,yüüzme gibi zme gibi 
becerileri deneme yanbecerileri deneme yanıılma lma 
yoluyla bazyoluyla bazıı becerileri ise becerileri ise 
babaşşkalarkalarıınnıı ggöözlemleyerek zlemleyerek 
ööğğreniriz.reniriz.
Deneme yanDeneme yanıılma ile lma ile 
ööğğrenmek her zaman renmek her zaman 
mmüümkmküün olmayabilir.n olmayabilir.
ÖÖr:bir mantarr:bir mantarıın zehirli olup n zehirli olup 
olmadolmadığıığınnıı anlama.anlama.
BaBaşşkaskasıınnıın yaptn yaptııklarklarıınnıı
ggöözlemleyerek zlemleyerek ööğğrenmeye renmeye 
““model almamodel alma””,,””ggöözlem zlem 
yoluylayoluyla”” yadayada”” taklit ile taklit ile 
ööğğrenmerenme”” denir. denir. 



Sosyal Sosyal ÖÖğğrenme Kuramrenme Kuramıınnıın n 
GeliGelişşimiimi

İİnsanlarnsanlarıın birbirilerinden n birbirilerinden 
ööğğrenmesi olgusuna ilk dikkati renmesi olgusuna ilk dikkati 
ççeken John eken John DeweyDewey olmuolmuşştur.tur.
Birey sosyal yaBirey sosyal yaşşamamıı sonucu sonucu 
kendine kendine öözgzgüü bellebelleğğini oluini oluşşturur.turur.
Rus psikolog Rus psikolog LevLev Vgotsky Vgotsky 
potansiyel gelipotansiyel gelişşim alanim alanıı kavramkavramıı
ile ile ööğğrenmemninrenmemnin ööğğrenenin ilgisi renenin ilgisi 
ve ve ööğğretenin rehberliretenin rehberliğğinde inde 
geligelişştitiğğini savunur.ini savunur.
ÖÖzellikle bilizellikle bilişşsel gelisel gelişşim ve dil im ve dil 
geligelişşimi ile ilgilenmiimi ile ilgilenmişştir.tir.
Psikolojik araPsikolojik araçç: : İİnsanlarnsanlarıın n 
topluluk itopluluk iççindeki etkileindeki etkileşşimini imini 
etkili bir etkili bir şşekilde saekilde sağğlayan layan 
kavramlar kavramlar 
semboller,isemboller,işşretler,numaralar ve retler,numaralar ve 
kelimelerdir.kelimelerdir.



Sosyal Sosyal ööğğrenme kavramrenme kavramıınnıı ilk kez 1947 yilk kez 1947 yııllıında nda 
kullanan kullanan RotterRotter’’ee ggööre insan;hayatre insan;hayatıına tesir edebilen na tesir edebilen 
yayaşşam deneyimlerini etkileyebilmeye sahip bilinam deneyimlerini etkileyebilmeye sahip bilinççli bir li bir 
varlvarlııktktıır.r.
Fakat dFakat dışış uyaruyarııccıılar ve pekilar ve pekişştirecekler insan tirecekler insan 
davrandavranışışlarlarıınnıı etkilemektedir.etkilemektedir.
İİçç denetim odakldenetim odaklıı insanlar pekiinsanlar pekişştirmenin kendi tirmenin kendi 
davrandavranışışlarlarıına bana bağğllıı olduolduğğunu dunu düüşşüünnüür ve kendi r ve kendi 
yayaşşamlaramlarıından sorumlu olduklarndan sorumlu olduklarıınnıı ddüüşşüünen nen 
davrandavranışışlar sergilerler.lar sergilerler.
DDışış denetim odakldenetim odaklıı insanlar aksine pekiinsanlar aksine pekişştirmenin dtirmenin dışışsal sal 
ggüüce bace bağğllıı olduolduğğunu,yetenek ve davranunu,yetenek ve davranışışlarlarııyla pek az yla pek az 
şşeyi deeyi değğiişşime uime uğğratabileceklerini dratabileceklerini düüşşüünnüürler.rler.
EEğğitimde bireysel geliitimde bireysel gelişşim amaim amaççlarlarıından biride indan biride iççsel sel 
denetim odakldenetim odaklıı kikişşiler yetiiler yetişştirmek olmaltirmek olmalııddıır.r.çüçünknküü iiçç
denetim odakldenetim odaklıı insanlarinsanlarıın hayatta daha ban hayatta daha başşararııllıı
olduklarolduklarıı yapyapıılan aralan araşşttıırmalarda grmalarda göörrüülmlmüüşşttüür.r.



GGüünnüümmüüzde sosyal zde sosyal ööğğrenme kuramrenme kuramıı
denildidenildiğğinde inde AlbertAlbert BanduraBandura akla akla 
gelmektedir.gelmektedir.
BanduraBandura’’nnıınn 1960 1960 larlarıınn
babaşşlarlarıında,nda,ööğğrenmeye getirdirenmeye getirdiğği i 
yaklayaklaşışım sosyalm sosyal--davrandavranışışççııllııktktıır.r.
Sosyal Sosyal ööğğrenme kuramrenme kuramıı bilibilişşsel sel 
ööğğrenme kuramrenme kuramıı ile analitik ile analitik 
davrandavranışışççıı kuramkuramıın birlen birleşştirilerek tirilerek 
ortaya konulan bir ortaya konulan bir ççeeşşit orta yol it orta yol 
kuramkuramııddıır.r.
UyarUyarııccıı ile tepki arasile tepki arasıında aracnda aracıı bir bir 
mekanizma vardmekanizma vardıır ve bu mekanizma r ve bu mekanizma 
kikişşinin biliinin bilişşsel ssel süürereççleridir.leridir.
Bireyler,cinsel kimlik rollerini sosyal Bireyler,cinsel kimlik rollerini sosyal 
ööğğrenme kuramrenme kuramıına gna gööre,re,ööncelikle ncelikle 
anneanne-- babasbabasıınnıı ggöözleyip taklit zleyip taklit 
ederek ederek ööğğrenir.renir.
Ancak giderek kendi Ancak giderek kendi 
dedeğğerleri,inanerleri,inanççlarlarıı,beklentileri ,beklentileri 
dodoğğrultusunda rol modellerini rultusunda rol modellerini 
dedeğğerlendirir ve kendini bu erlendirir ve kendini bu 
ddüüşşüünme snme süürecine grecine gööre re 
bibiççimlendirir.imlendirir.
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Sosyal Sosyal ööğğren kuramren kuramıı,davran,davranışışççıı
yaklayaklaşışıma ma üçüç temel eletemel eleşştiri tiri 
getirmigetirmişştir.tir.
*davran*davranışışççıı yaklayaklaşışım dom doğğal ortamda al ortamda 
olanlarolanlarıı temsil edemez.temsil edemez.
*davran*davranışışççıı yaklayaklaşışım yeni tepkileri m yeni tepkileri 
dikkate almaz.dikkate almaz.
*davran*davranışışççıı yaklayaklaşışım sadece m sadece 
uyaruyarııccııya verilen tepkiyi dikkate ya verilen tepkiyi dikkate 
alalıırken gelecekteki tepkileri dikkate rken gelecekteki tepkileri dikkate 
almaz.almaz.
Sosyal Sosyal ööğğrenme kuramrenme kuramıı yukaryukarııdaki daki 
eleeleşştiriler dotiriler doğğrultusunda rultusunda üçüç öönemli nemli 
farklfarklııllığıığı ortaya koymuortaya koymuşştur.tur.
*davran*davranışış ööğğrenilir fakat hemen renilir fakat hemen 
ggöösterilmeyebilir.sterilmeyebilir.
**ööğğrenme her zaman pekirenme her zaman pekişştirece tirece 
babağğllıı dedeğğildir.ildir.
*insan uyar*insan uyarııccııya karya karşışı tepki veren tepki veren 
pasif bir organizma depasif bir organizma değğildir.ildir.



Sosyal Sosyal ööğğrenme kuramrenme kuramıı
araaraşşttıırmalarrmalarıında,etkilenda,etkile
şşimim iiççerisindeki insan erisindeki insan 
deneklerin davrandeneklerin davranışışlarlarıınnıın n 
ggöözlenerek davranzlenerek davranışış
repertuarrepertuarıına na 
kazandkazandıırrıılmaslmasıı ve ve 
dedeğğiişştirilmesinde tirilmesinde 
pekipekişştirmenin roltirmenin rolüü temel temel 
alalıınmnmışışttıır.r.
DavranDavranışış dedeğğiişşikliikliğği kii kişşinin inin 
davrandavranışış ile ile ööddüül l 
arasarasıındaki ilindaki ilişşkiyi kiyi 
anlamada meydana gelen anlamada meydana gelen 
dedeğğiişşikliktir.ikliktir.



Sosyal Sosyal ööğğrenmede temel renmede temel 
faktfaktöör bireyin bar bireyin başşkalarkalarıınnıı
ggöözlemleyerek zlemleyerek 
ööğğrenmesidir.renmesidir.
ÖÖğğrenmenin renmenin 
etkililietkililiğği,i,ööğğrenenin renenin 
modelden gmodelden göözlemledizlemlediğği i 
davrandavranışıışı taklit edebilme taklit edebilme 
kabiliyetine bakabiliyetine bağğllııddıır.r.
GGöözlemlenen  davranzlemlenen  davranışıışın  n  
sonunda modelin almsonunda modelin almışış
olduolduğğu olumlu u olumlu pekipekişştiretireçç
((ööddüül)veya ceza l)veya ceza 
ggöözlemleyenin o davranzlemleyenin o davranışıışı
taklit edip etmeme taklit edip etmeme 
kararkararıınnıı etkiler.etkiler.



Sosyal Sosyal ÖÖğğrenme Kuramrenme Kuramıınnıın temel n temel 
KavramlarKavramlarıı

DolaylDolaylıı pekipekişştiretireçç: : 
ggöözlemlenen davranzlemlenen davranışış
sonusonuççlarlarıı ggöözlemleyeni zlemleyeni 
bilgilendirmekle kalmaz bilgilendirmekle kalmaz 
onun davranonun davranışıışı yapma yapma 
ggüüddüüssüünnüü de artde artıırrıır.r.
Modelin yapmModelin yapmışış olduolduğğu u 
davrandavranışışlarda larda 
ööddüüllendirilmesi llendirilmesi 
ggöözlemleyenin o davranzlemleyenin o davranışıışı
taklit etmesini taklit etmesini 
ggüçüçlendirecektir.lendirecektir.



DolaylDolaylıı ceza: modelin yapmceza: modelin yapmışış
olduolduğğu davranu davranışış sonunda almsonunda almışış
olduolduğğu cezanu cezanıın n 
ggöözlemlenmesi,gzlemlenmesi,göözlemleyenin zlemleyenin 
o davrano davranışıışı yapma eyapma eğğilimini ilimini 
azaltazaltıır veya ortadan kaldr veya ortadan kaldıırrıır.r.
DolaylDolaylıı duygusallduygusallıık:korkulark:korkularıın n 
bir bir ççooğğu dou doğğuuşştan tan 
getirilmez,getirilmez,ççevredeki kievredeki kişşilerin ilerin 
tepkileri gtepkileri göözlenerek zlenerek ööğğrenilir.renilir.
Genellikle bu Genellikle bu şşekilde kendimiz ekilde kendimiz 
yayaşşamasak da baamasak da başşkalarkalarıınnıın n 
yayaşşantantıılarlarıınnıı ggöözleyerek dolaylzleyerek dolaylıı
olarak korku,kaygolarak korku,kaygıı gibi gibi 
duygularduygularıı geligelişştirebiliriz.bu tirebiliriz.bu 
durum ayndurum aynıı şşekilde korkularekilde korkularıın n 
giderilmesinde de gegiderilmesinde de geççerlidir.erlidir.
ÖÖr: okula yeni bar: okula yeni başşlayan layan 
ççocuocuğğun ilk gun ilk güünlerde anne nlerde anne 
babasbabasıı ile gelirken,diile gelirken,diğğer er 
ççocuklarocuklarıın tek ban tek başşlarlarıına na 
geldiklerini ggeldiklerini göözlemleyerek aynzlemleyerek aynıı
davrandavranışıışı ggööstermesidir.stermesidir.
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