
PEKİŞTİRME TÜRLERİ
İk� türlü pek�şt�rme bulunmaktadır. Bunlar olumlu ve olumsuz pek�şt�rmed�r. Aşağıda detaylı

olarak bu türlere yer ver�lm�şt�r:

Pek�şt�rme b�r davranışın ardından sunulan ve davranışın �ler�de tekrar

serg�lenme olasılığını artıran duruma ver�len addır. Örneğ�n, yer�nde

sess�zce oturduğu �ç�n ot�zml� b�r çocuğun “Bravo, yer�nde sess�zce

oturuyorsun!” d�yerek ödüllend�r�lmes� buna b�r örnek olarak ver�leb�l�r.

Davranışı �zleyen yan� davranışın gerçekleşmes�n�n ardından sunulan b�r sonuç (pek�şt�reç) olmalıdır.

Sonuç, �zled�ğ� davranışın tekrarlanma olasılığını artırmalıdır.

Davranış, onu �zleyen sonuca (pek�şt�rece) bağlı olarak artmalıdır.

PEKİŞTİRME

PEKİŞTİRMENİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN GEREKENLER

Öncül: 

"Zıpla"

Davranış:

Zıplamak

Sonuç:

Oyuncaklar

(Pek�şt�reçler)

Olumlu Pek�şt�rme: Ortama hoşa g�den b�r uyaranın eklenmes� sonucu

davranışın tekrarlanma olasılığının artmasına olumlu pek�şt�rme den�r.

Örneğ�n, öğretmen� “otur” ded�ğ�nde oturan ot�zml� b�r çocuğun yer�ne

oturma davranışının ödüllend�r�lmes�.

Olumsuz Pek�şt�rme: Ortamdak� �t�c� uyaranın çıkartılması sonucu

davranışın tekrarlanma olasılığının artmasına �se olumsuz pek�şt�rme

denmekted�r. Örneğ�n, güzel yazı yazab�lmes�ne rağmen özens�z ve kötü

yazı çalışması yapan b�r öğrenc�n�n yazısının s�l�nmes� ve öğrenc�den

tekrar yazmasının �stenmes� ve öğrenc� güzel yazdığında tekrar yazma

yaptırılmaması buna b�r örnek olarak ver�leb�l�r. 

ÖRNEK

PEKİŞTİRME NEDİR?

Öğret�lmes� hedeflenen davranış bel�rlen�r.

Öğret�lmes� hedeflenen davranışın öğret�me başlamadan önce ne düzeyde olduğu ver�

toplanarak bel�rlen�r.

Davranışsal amaç yazılır. Yan� çocuğa öğretmeye çalıştığımız hedef davranışın hang�

koşullarda, ne zaman gerçekleşeceğ� ve hang� koşulda doğru kabul ed�leceğ� bel�rt�lmel�d�r. 

Olumlu/olumsuz pek�şt�reçler bel�rlen�r.

Ayırt ed�c� uyaran (yönerge) bel�rlen�r. Örneğ�n, eşle, göster, bana bak vb.

Yanıt aralığı (yönergen�n sunulmasıyla b�rl�kte gerçekleşmes� beklenen davranış arasında

geçen süre) bel�rlen�r.

Olumlu pek�şt�rme �ç�n öğrenc�n�n tepk�s�nden sonra öğrenc�n�n hoşuna g�den uyaran sunulur.

Olumsuz pek�şt�rme �ç�n öğrenc�n�n tepk�s�nden sonra öğrenc�n�n hoşuna g�tmeyen uyaran

ortamdan çek�l�r.

Ver�ler değerlend�r�lerek gerekl� uyarlamalar yapılır.

OLUMLU VE OLUMSUZ PEKİŞTİRME 
UYGULAMA BASAMAKLARI
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Referans vermeden kullanmak, basım ve dağıtımını yapmak yasaktır.

 arge@tohumot�zm.org.tr 

www.tohumot�zm.org.tr
 

Kaynak: Yılmaz, D. (2019, N�san 14). Ot�zml� Çocuklar �ç�n Mot�vasyon S�stemler� Gel�şt�rme [V�deo]. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=IyXlXAGxQLY 

Vuran, S. (Ed.). (2019). Eğ�t�me uzanan yol projes� öğretmen eğ�t�m k�tapçığı. Tohum Ot�zm Vakfı. 

Gel�şt�ren: Uzm. Den�z Yılmaz             Ed�tör: Uzm. Nesl�han Canpolat-Çığ

http://www.tohumotizm.org.tr/
http://www.tohumotizm.org.tr/
https://www.tohumotizm.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/egitime_uzanan_yol_projesi_ogretmen_egitim_kitapcigi.pdf
https://www.tohumotizm.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/egitime_uzanan_yol_projesi_ogretmen_egitim_kitapcigi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IyXlXAGxQLY
https://www.youtube.com/watch?v=IyXlXAGxQLY
https://www.tohumotizm.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/egitime_uzanan_yol_projesi_ogretmen_egitim_kitapcigi.pdf
https://www.tohumotizm.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/egitime_uzanan_yol_projesi_ogretmen_egitim_kitapcigi.pdf

