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Öz 

Bu çal man n amac , sosyal bili sel ö renme kuram n n yabanc dil ö retimi için 
do urgular n tespit etmektir. Davran ç l k ile bili sel kuramlar aras nda bir köprü görevi 
görerek yabanc dil ö retiminde yararlan labilecek iki yakla m n baz ortak özelliklerini 
yans t r. Kuram n ö renmeye ili kin en önemli önerileri, model alma yoluyla ö renme 
(taklit) ve öz-yeterliktir. Kuram; insanlar n baz eyleri, çevrelerinde gördüklerini taklit 
ederek ö rendiklerini (model alma) ve yapabileceklerini dü ündükleri eyin, gerçek 
ya amda yapabileceklerini etkiledi ini ileri sürmektedir. Bu denence ve savlar n n, yabanc 
dil ö retimine katk saylayacak baz önerileri bulunmaktad r. Yabanc dil ö renirken, 
ö retmen veya daha iyi ö renciler model görevi görür. Ayr ca, dil s n flar nda hem 
do rudan hem de dolayl peki tireçler, ö renmenin artmas na yard mc olur. yi model alma 
ve iyi planlanm peki tireçlerin ö rencilerin öz-yeterliklerini artt raca dü ünülmektedir.     

Anahtar sözcükler: Sosyal bili sel ö renme, yabanc dil ö retimi, model alma, 
öz-yeterlik, dolayl ö renme     

SOCIAL COGNITIVE LEARNING AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

Abstract 

The purpose of this study is to identify the implications of social cognitive         
learning for foreign language teaching. The theory of social cognitive learning is one of the 
theories developed to explain learning. As a bridge between behaviorism and cognitive 
theories, it presents some eclectic features which might be benefited from in foreign           
language teaching. The most important suggestions of the theory about learning are            
learning through modeling (imitation) and self efficacy. The theory claims that people can 
achieve some of their learnings imitating what they see in the environment and that what 
they think they can do influence what they can really do in their real life. These hypotheses 
and their corollaries  have  some suggestions to improve language teaching in classroom. 
When learning a foreign language, either the teacher or better students function as a kind of 
model for students. Also, both direct and vicarious reinforcement in language classes          
contribute to learning and self-efficacy. Good modeling and well-planned reinforcement is 
stated to lead to higher self-efficacy.  

Key words: Social cognitive learning, foreign language teaching, modeling, self-
efficacy, vicarious learning  
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1. Giri

 
Genel ö renme kuramlar ; ö renmenin do as n aç klamaya çal rken, 

özel ö retim kuramlar ise belli bir alana yöneliktir. Birbirine yak n disiplinlerce 
elde edilen bilgiler, bu alanlar n ortak sorunlar na çözüm bulmak için kullan l r. 
Yabanc dil ö retiminde s kça kar la lan sorunlar için e itim, dilbilim, ruhbilim, 
sosyoloji, sosyo-linguistik gibi alanlarda elde edilen bilgilerin birlikte 
de erlendirilmesi buna güzel bir örnektir. Dil edinimi, bütün ö renme kuramlar n n 
ilgisini çeken bir alan olmu tur ve bu çal mada; etkile im ve zihinsel süreçlerle 
yak ndan ilgilendi i ve dil ö retimine katk sa layabilece i dü üncesiyle, sosyal 
bili sel ö renme kuram n n önemli özellikleri ve yabanc dil ö retimi için 
do urgular tart lm t r. Di er yandan ö retim ve ö renme do alar gere i yak n 
etkile im içerisinde oluklar ndan çal ma içerisinde, ifade edilen görü e göre bazen 
biri bazen de di eri vurgulanm t r.   

Ö renme; bili sel, sosyal ve psikolojik durum, dil ve dü ünce, alg ve 
bellek, dikkat ve güdülenme gibi bir çok de i kenin etkile imini kapsayan 
karma k bir süreçtir (Ayd n, 1999). Eldeki bilgilerin çoklu una ra men, nitelikli 
ö retim ve ö renme aray lar henüz son bulmam t r. Ö retmen merkezli ve 
ezberci e itimden ö renci merkezli ve insanc l yakla mlara yönelme, ö renmeye 
ili kin artan bilginin ürünüdür. Fakat ö renmenin do as henüz yeterince aç k 
de ildir. Örne in, yabanc dil ö reniminde ö rencilerin ya ad bili sel ve 
duyu sal farkl l klar, ö renme tercihlerindeki farkl l klar ve kar la lan sorunlarla 
ba etme yollar , ayd nlat lmay beklemektedir. Özgün yakla m ve yöntemleriyle 
yabanc dil ö retimi di er alanlardan önemli farkl l klar gösterir.  Farkl l n bir 
nedeni; bilginin yan nda, bir tak m beceriler kazanmay da içermesidir. 

Geleneksel dil ö retim yöntemlerinin eksiklerini gidermeye yönelik 
geli en dolays z yöntem (direct method) ve onun yetersizliklerini kapatmak üzere 
do an kulak-dil al kanl yöntemi (audio-lingual method), geçen yüzy lda büyük 
ilgi görmü tür. Fakat, Önemli ba ar lar na ra men, arzulanan becerileri 
kazand rmada yetersiz kald klar ndan, alternatiflerinin do mas gecikmemi tir 
(Richards ve Rogers, 2001). Ö renmeyi sadece çevresel etmenlerle aç klamaya 
çal an ko ullama temelli ö renme kuramlar , zamanla yerini bireyin kapasitesini 
ön plana ç karan bili sel yakla mlara b rakm t r (Özbay, 2004). Bunun yan nda, 
birbirine oldukça uzak say labilecek bu iki yakla m n aras nda, yabanc dil 
ö retiminde yararlan labilecek ve iki yakla m n baz olumlu yönlerini bir araya 
getiren sosyal bili sel ö renme kuram gibi kuramlar da vard r.   

2. Sosyal Bili sel Ö renme 

Kökleri Aristo ve Platon a uzanan (Senemo lu, 1997) ve davran ç 
psikologlarca geçen yüzy lda yeniden ele al nan model alma yoluyla ö renme, 
zamanla daha bili selci bir yap ya bürünmü tür. Bandura n n (1986) temelini att 
sosyal bili sel ö renme, çevrenin davran üstündeki do rudan etkisinin yan s ra, 
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duygu ve bili gibi gözlenmesi ve ölçülmesi zor içsel süreçlerin, ö renmedeki 
önemini ön plana ç kararak (Bandura, 1997) geleneksel davran ç lardan 
ayr lmaktad r. Yani bu kuram ö renmede çevrenin ve ki inin bireysel özelliklerinin 
rol oynad sav yla, davran ç oldu u kadar bili selci bir anlay savunmaktad r 
(Ayd n, 1999).  

Bili sel ö renme kuramc lar na göre, bütün ö renmeler çevre etmeniyle 
aç klanamaz. Ba ka bir deyi le, fizyolojik ihtiyaçlar n ekillendirdi i s n rl say da 
klasik ko ullanma ve (ortaya ilk ç k n n nedeni yeterince aç k olmasa da) 
peki tirme yoluyla kazan lan davran lar, tüm ö renmeleri aç klamaz (Bandura, 
1977). Ayr ca, davran ç yakla m insan ö renmesini hayvanlar n ö renmesiyle 
ayn kabul ederken insan edilgen bir canl olarak de erlendirip, bireyin özdenetim 
yeteneklerini göz ard eder. Bireyin do as , çevresi ve davran lar aras nda 
kar l kl bir belirleyicilik vard r; çevresinden etkilenen birey, duygu ve bili 
yoluyla kendi davran lar n ekillendirdi i gibi, çevresini de bu donan mlar 
sayesinde alg lar. Di er yandan, kendi davran lar ve çevresinde olup bitenler de 
bireyin duyu sal ve bili sel özelliklerini ekillendirir (Bandura, 1986). Sosyal 
bili sel ö renmeyi davran ç yakla mdan ay ran temel farkl l k da budur; birey, 
ö renmelerini ve dünyas n kendisi ekillendirir.  

Davran ç yakla m, ö renmeyi, ya ant s yoluyla bireyin davran ndaki 
kal c izli gözlenebilir de i iklik olarak tan mlarken (Ertürk, 1972), sosyal bili sel 
ö renme kuramc lar na göre, baz ö renmeler, mutlaka veya hemen performansa 
yans t lmayabilir. Bu tan ma göre ö rendiklerimiz her zaman davran lar m zdaki 
gözlenebilir de i ikliklerle s n rl ve kendi ya ant lar m z n ürünü olmayabilir; 
yani, ba ka insanlar gözleyerek ve onlar n davran lar ndan sonuç ç kararak da 
ö renmek mümkündür. Ö renmeyi; içe bak (Senemo lu, 1997) ve insano lunun 
biricikli ini reddederek aç klamaya çal an davran ç anlay n kar s nda sosyal 
bili sel ö renmeyi savunanlar, bireyin potansiyeline daha fazla güvenmektedir. 
Ayr ca, Bandura ya göre (1986), hiçbir psikoloji, insan i levlerinin karma kl n 
içe bak yöntemine ba vurmadan aç klayamaz.  

2.1. Model Alma ve Taklit Yoluyla Ö renme 

Bandura (1977), taklit veya model alma olarak da bilinen gözlem yoluyla 
ö renmeyi, çevredeki olaylar n bili sel süreçlerle i lenerek bilginin kazan lmas

 

olarak tan mlar. Bandura ya (1986) göre insano lu ça lar içerisinde, bilgi ve 
becerisini geli tirmesini kolayla t racak olan gözlem yoluyla ö renme becerisini 
geli tirmi tir. Ona göre, do rudan deneyim yoluyla kazan lan her bilgi ve beceri, 
gözlem yoluyla da ö renilebilir. Çocuk bir çok bilgi ve beceriyi ya tlar n n ve 
büyüklerinin, ç rak ise ustas n n yard m yla veya arac l yla edinir. Usta-ç rak 
ili kisinde ç rak, uzun süre ustas n gözleyerek, sanat n nas l gerçekle tirdi ini 
anlamaya ve gördüklerini de zihnine yerle tirmeye çal r. Bu tür bir ö renme; 
dikkat etme süreci, hat rda tutma süreci, davran a dönü türme süreci ve güdüleme 
sürecini içerir. 
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Birey, çevresinden gelen çok say da uyar c dan sadece dikkat ettiklerini 

alg lar. Bilgiyi i leme kuram n n da vurgulad gibi, ö renmenin gerçekle mesi 
için dikkat, zorunludur (Senemo lu, 1997) ve hedef davran do ru alg lanmazsa, 
ö renme gerçekle mez. Bir ba ka deyi le, ö renmenin gerçekle ebilmesi için 
bireyin, dikkatini ö renilecek davran a yöneltmesi ve davran n önemli 
özelliklerini alg layabilmesi gerekir (Isom, 1998). Bu nedenle bireyin, gelen 
uyar c y alg layabilecek bedensel ve ruhsal yeterlikte olmas gerekir.  

Hat rda tutma sürecinde, alg lanan uyar c lar kodlanarak haf zaya 
kaydedilir ve ihtiyaç halinde geri ça r l r. Haf za; gözlemi yapan ki inin, bilgiyi 
kodlamas na ve geri ça rmas na yard m eden önemli zihinsel bir süreçtir ve birey, 
önceki ö renmelerinin kal c l n , ancak haf zas sayesinde sa layabilir. Gözlenen 
davran n ayr nt lar , imgesel ve/veya sözel bilgiler eklinde haf zada depolan r.  
Dikkat etme ve alg lama a amas nda model iyi alg lan rsa, bilgi veya davran da 
do ru bir ekilde hat rlan r (Bandura, 1986).  

Gözlem yoluyla ö renmenin üçüncü ö esi, gerekti i zaman davran 
yeniden yapabilme sürecidir. Önceden haf zada depolanm bilgiler, gerekti inde 
geri ça r l r ve davran ortaya konur. Bunun yap labilmesi, gerekli bilgi ve 
becerilerin kazan lm olmas na ba l d r (Bandura, 1986). Yani, birey model ald 
davran , ancak gerekli becerilere sahipse sergileyebilir; model al nan davran a 
ili kin bilginin haf zaya yerle tirilmi olmas , davran olarak sergilenebilmesini 
garanti etmez. Ayr ca, dikkat etme ve haf zaya yerle tirme süreçleriyle sa lanan 
bilgilerin davran a dönü mesi için, beceriyi geli tirecek çaban n da gösterilmesi 
gerekir. Örne in, bisiklet sürmeyi ö renmeye çal an bir çocu un, neyin nas l 
yap laca n bilmesi, ilk denemede ba ar l olmas n garanti etmez. Ayr ca, her 
dü ü ünden sonra do rulan ve yeniden deneyen çocu un sonunda ba ar l olmas 
da, çaba ve srar n gereklili ini gösterir.  

Güdülenme, gözlem yoluyla ö renmenin dördüncü ö esidir. Fakat 
güdülenme ve bunu sa layan peki tireçler, bireysel farkl l klar gösterir. Geçmi teki 
ba ar lar, ö renen için do al bir peki tireçtir ve bireyler, alacaklar n dü ündükleri 
ödül ve peki tireçlerle te vik olurlar; yani, önceki ya ant lar n n vaat etti i olas 
ödüller, davran n tekrar edilme olas l n art r r. Sosyal ö renme kuram n n, 
peki tireçlerle ili kili önemli bir ba ka iddias ise dolayl peki tireçlerdir. Ba ka 
birinin (model) ödüllendirildi ini izleyen birey, ödüle de er bulunan davran 
sergilemesi halinde kendinin de ödüllendirilece i beklentisiyle bu davran yapma 
e ilimi gösterir (Bandura, 1971). Dolayl güdüleme ilkesi, ö retmenin s n ftaki etki 
alan n art r r ve ö retmen bu yolla daha çok ö renciye hitap eder.  

Di er yandan birey baz durumlarda, önceden ö renmi oldu u 
davran lar sergilemekten kaç n r. Olumsuz güdülenme olarak tan mlanabilecek 
davran tan kaç nma e ilimi , farkl ekillerde kendini gösterebilir. Bireyin cezaya 

veya ba ar s zl a yol açan önceki ya ant lar , o davran n yinelenme olas l n 
veya görülme s kl n azalt r. Yani, bir davran tan dolay cezaland r lan birey, 
ayn cezaya çarpt r lmamak için bu davran tan kaç n r (Bandura, 1971). Ayr ca, 
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olas cezalar veya tehditler de, bireyi davran tan uzak tutar; her hangi bir 
davran a ba vurdu unda cezaland r laca n dü ünen birey, bu davran tan 
kaç nmaya çal r. Benzer ekilde, model al nan bireyin cezaland r lmas da dolayl 
ö renmeye yol açar; birey, kendinin de cezaland r laca n dü ünerek, davran tan 
uzak durur. Özet olarak çevredeki ki ilerin davran lar ndan dolay 
cezaland r lmas , ö reneni davran tan uzak tutan bir etkiye sahiptir; fakat 
Özbay n (2004)

 

da dedi i gibi cezalar n etkisinin geçici oldu u ve zararl 
etkilerinin de olmas ndan dolay , peki tireçlerin daha yararl ve kal c olaca 
ak lda tutulmal d r.  

Özetle, bir çok davran en az ndan k smen sosyal bili sel ö renmenin 
temelini olu turan model alma yoluyla ö renilir (Korkmaz, 2002). Çocuklar n 
davran lar n n ço unlukla çevrelerindeki ki ilerin davran lar na benzemesi, 
model alma yoluyla ö renmenin varl na i aret etmektedir. Bu nedenle çevre 
ö renene yeterli say da ve nitelikte modeller sunarsa, bireyde olumlu tutumlar 
geli tirilebilir. Ayr ca, model alma yoluyla birey, ilk defa kar la t eyleri 
ö renmekle kalmay p, ö renmi oldu u davran larda yeterlik düzeyini ve 
yapmaktan kaç nd ba ka davran lar yapma cesaretini geli tirebilir.  

Dikkat etme, hat rda tutma, davran yeniden yapma ve güdülenme 
süreçlerindeki bireysel farkl la malar, davran kazanma ve sergileme 
yetkinliklerinin de bireysel farkl l klar göstermesine yol açar (Senemo lu, 1997). 
Ö retimde bireyselle menin gere ine i aret eden bu farkl la malar, ayn 
uyar c larla kar la an bireyler aras nda gözlenen ö renme farklar n n önemli bir 
bölümünü aç klayabilir. 

2.2. Öz-yeterlik 

Soysal bili sel ö renme kuram n n, e itime bir ba ka katk s , öz yeterlik 
kavram d r. Herhangi bir i te bireyin ba ar l olup olamayaca na olan kendi 
inanc anlam na gelen bu kavram (Bandura, 1997), özgüven kavram n 
ça r t rmakla birlikte, daha özel görevleri ö renmeye yönelik özgüveni ifade eder 
(Pajares and Schunk, 2001). Birey, belli bir davran , görevi veya i i ba ar yla 
yapaca na inand nda, yani o konuda öz-yeterli i yüksek oldu unda, bu i i 
ba arma ve/veya onunla ilgilenme olas l artar. Bir ba ka deyi le birey, ba ar 
ans n yüksek gördü ü etkinliklerle daha yak ndan ilgilenirken, di erlerinden 

kaç n r (Bandura, 1997) ve ba ar ans n n yüksek oldu u görevler için birey daha 
fazla çaba harcar (Zimmerman and Martinez-Pons, 1990). Ayr ca, öz-yeterli i 
yüksek olan birey, daha yüksek hedeflere yönelece inden ba ar n n, peki tireç 
olarak öz-yeterli i ve öz-yeterli in de ba ar y art rd bir döngü kurulmu olur. 
Bireyin kendine ait ve ba kalar na ili kin gözlenen ve/veya i itilen ba ar ve 
ba ar s zl klar , öz-yeterliklerini ekillendirdi inden, bireyi bu aç dan geli tirecek 
uygulamalar n nitelik ve nicelik olarak artt r lmas gerekir.   
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3.  Sosyal Bili sel Ö renmenin Yabanc Dil Ö retimi çin Baz                 

Do urgular

 

Sosyal bili sel ö renme, davran ç ve bili sel yakla m aras nda ilginç bir 
sentez olu turur ve sosyal oldu u kadar, bili sel bir anlay a sahip olan bu 
yakla m, baz lar yukar da ele al nan özellikleri arac l yla dil ö retimi için 
yararl baz do urgular da beraberinde getirir.  

S n f ya am , sosyal bili sel ö renme kuram n n yabanc

 

dil ö retiminde 
kullan m için uygun bir ortam sunar. Ö renciler, ö retmen ve arkada lar n n 
davran lar ndan, bu davran lar n sonuçlar na göre ö retmenin vermi oldu u ödül 
veya cezalardan; yani, kendilerinden beklenen veya kaç nmalar gereken 
davran lar n ço unu, çevrelerinde olup biteni gözleyerek ö renirler. Ö renciler, 
hangi davran lar n bedeli olarak neyle kar la acaklar n  daha çok, gözlem yoluyla 
ö renir. Ayr ca, yabanc dil s n flar , ö rencilerin öz-yeterlik alg lar n n 
geli tirilmesi için uygun bir ortam olu turabilir.  

3. 1. Dolayl Ö renme ve Yabanc Dil Ö retiminde Model Alma 

Ö renciler, ö retmeni ve s n f arkada lar n gözleyerek çok ey ö renir. 
Ortam yapay olsa da bu anlay , yabanc dil ö renimi için de geçerlidir. nsanlar  
do al ortamlarda, di erlerinin konu malar n ve tepkilerini gözleyerek dilin bir çok 
özelli ini ö renebilirler (Bandura, 1989); yani, kendilerinin bizzat o durumda 
bulunmalar gerekmez. S n f içi ö renme ya ant lar yla, s n f d ö renmeler 
aras ndaki önemli fark, ortamlar n do all ve ö renme için gereken çaba ve 
süreyle ili kilidir (Ellis, 1990). Bu nedenle, yabanc dil ö renmenin do as na 
uygun ve gözlem yoluyla ö renmeye olanak sa layacak ortamlar n 
haz rlanmas nda yarar vard r. Yabanc dil ö retiminde ö retmenin kulland her 
araç ve söyledi i her söz ö renci için bir model olu turur (Harmer, 2001) ve  
ö retmenin düzgün telaffuzu ve diksiyonu anadil konu ucusuna duyulan 
gereksinimi azalt r. Bu nedenle ö retmenin s n ftaki model davran lar , ö renmeyi 
destekler ve ö renmeyle geçen zaman art r r. Ayr ca, ö retmenin mesleki yeterli i 
ve ö retebilme becerisi dersten sa lanan verimi art racakt r.  

Ö rencinin kendi cümlesi için alaca ipucu, geribildirim ve/veya 
düzeltmenin yarar tart lamazken, herhangi bir ö renciye verilen ipucu, 
geribildirim ve düzeltme, di er ö rencilere dolayl ö renme olana sunar 
(Bandura, 1971). Derste ö renci ba na dü en sürenin azl , dolayl ö renmeye 
imkan sa layacak etkinliklerin yürütmesini ve bu yolla zaman n daha verimli 
kullan lmas n gerekli k lar. Örne in, s n f içindeki ikili çal malar ve grup 
etkinlikleri, ö rencilerin belli bir zaman diliminde daha çok dinleme ve konu ma 
yapmalar na olanak sa lad ndan, ki i ba na dü en süreyi art rm olur. Ayr ca bu 
tür etkinlikler ö rencinin; s n f arkada lar n n deneyimlerinden yararlanmas , yani, 
dolayl ö renmesi için uygun ortamlar haz rlar (Harmer, 2001). Örne in, etkin bir 
ekilde planlanan, yürütülen ve denetlenen ikili çal malar ve grup etkinlikleri, 
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ö rencilere daha çok say da uygun model sunabilmekte ve ö retmen bu tür 
etkinliklerde ö rencilerine daha çok dönüt ve peki tireç sa layabilmektedir.  

Etkili bir ö retmen, herhangi bir ö renciyle olan etkile iminin di erleri 
üstündeki olas etkilerini dü ünerek, daha dikkatli davran r ve ö retmeye odakl d r 
(Burden, 1995). Çünkü olumsuz ö retmen davran lar , istenmeyen davran lar n 
kazan lmas na yol açabilir (Senemo lu, 1997). Ö retmenin bir hatay düzeltme 
biçimi, hem hatay yapana hem de di er ö rencilere güçlü bir mesajd r (Kounin, 
1970). Örne in, bir ö rencinin, yanl telaffuz için ö retmen taraf ndan 
azarlanmas veya sert bir ekilde düzeltilmesi; hem bu ö renci için hem de benzer 
duruma dü mekten korkan di er ö renciler için, dersten so uma nedeni olabilir. 
Bir ba ka deyi le, ba ar s zl k korkusuyla ö renciler susmay tercih edebilir 
(Spielmann & Radnofsky, 2001).   

Model alma yoluyla ö renmede, ö rencilerin çe itli model ki i ve 
davran la kar la mas n n gereklili i, kalabal k s n flarda ö retmenin bu yakla m 
kullanabilmesini zorla t r r. Ur a (1996) göre kalabal k s n flarda ö rencilerin dil 
düzeylerinin büyük farkl l klar göstermesi, kullan lacak dilin düzeyini belirlemede 
önemli bir s k nt d r. yi bir planlamayla, ö retilen konuyu nispeten daha iyi bilen 
ö renciler, model olarak kullan labilirler (Burden, 1995). Grup çal malar nda 
daha iyi ö rencilere, grup lideri olacak ekilde görev ve sorumluluklar verilerek 

öz-yeterlikleri geli tirilebilir. Bu anlay , daha zay f ö rencilerin, daha çok 
modelle kar la mas na ve dolayl ö renmelerine ortam haz rlar. Ö retmenden 
gerekli bilgi ve deste i alan grup liderleri, ö retmenin kontrolünde, arkada lar na 
yard mc olurlar. Bu sayede ö retmen, bütün ö rencilerle tek ba na ilgilenmek 
sorumlulu undan kurtulup, birden fazla modelle kar la malar n sa lam olur.  

Konu ma s ras nda ö rencilerin bütün hatalar na müdahale etmek, 
cesaretlerini k r p kat l mlar n azaltaca ndan, geribildirim ve düzeltme 
süreçlerinde, di er ö rencilerin de dikkate al nmas ve istendik davran lar n 
ö renilmesini destekleyecek yakla mlar n tercih edilmesi önerilmektedir (Ur, 
1996). Bütün hatalar düzeltmeye çal mak yerine, ihtiyaç duyduklar nda veya 
zorluk ya ad klar nda, ö rencilere ipuçlar vermek ve onlar , daha iyiyi 
yapabileceklerine inand rmak uygun bir yakla m olur.  

Ödül ve ceza sistemi, davran yönlendiren bir etkiye sahiptir ve bu 
gerekçeyle hangi davran n sonucunda nas l bir ödülün verilece ini veya cezan n 
uygulanaca n bilmek, ortamdaki belirsizlikleri giderir (Burden, 1995). Fakat çün-
kü ödül ve cezan n etkisi, ki iden ki iye farkl l k gösterdi inden dolay , baz 
ö renciler için ödül olan bir uygulama veya nesne, ba ka biri için, ödül olmayabilir  

3.2. Sosyal Bili sel Ö renme ve Yabanc Dil Ö retim Yöntemleri  

Davran ç yakla m n e itime kazand rd önemli kavramlardan biri, 
ekillendirme (shaping) yoluyla ö retimdir. Önceden planlanm küçük ad mlar n 

at lmas ve küçük ba ar lar n peki tirilmesiyle hedefe var lmas olarak 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 23 Y l : 2007/2 (1-15 s.)   

8

 
tan mlanabilecek bu yakla m, davran ekillendirme/biçimlendirme olarak 
adland r l r. Geçen yüzy l n üçüncü çeyre inde yabanc dil ö retiminde yayg n bir 
ekilde kullan lan kulak-dil al kanl yöntemi, bu anlay n ürünüdür. Bu 

yöntemde, ö retilecek cümle/ifade ve/veya diyalog, parçalara bölünerek ö retilir. 
Bir çok teknik kullan larak, hedeflenen bilgi parças otomatik hale gelinceye kadar 
tekrar edilir. Ö renilen kal plar n yada cümlelerin, bilinen kelimelerle veya yeni 
durumlar içerisinde kullan ld bu yöntemde, ö renci edilgen olup, etken olan 
çevredir (Larsen-Freeman, 2000; Richards & Rodgers, 2001).  

Kulak-dil al kanl yönteminde bireysel ö retim vurgulansa da, 
kullan lan yöntem ve teknikler sosyal bili sel ö renmeyi destekleyecek niteliktedir. 
Örne in, yeni bir yap y ö retmenin kontrolünde, bir çok kez tekrarlayan ö renciler 
birbirlerine model olu turur. Bir ba ka deyi le, ö renciler ö renilecek model 
davran (cümle, diyalog, kelime, vs.) sadece ö retmenden duymay p 
arkada lar ndan da defalarca duyar (Larsen-Freeman, 2000). Bu nedenle, kulak-dil 
al kanl n n kullan ld bir s n fta, ö renmelerin ne kadar n n 
ekillendirme/biçimlendirme yoluyla ve ne kadar n n model alma yoluyla 

gerçekle ti i belirgin de ildir.  Ö renmenin niteli ini belirleyen temel unsurlar, ö retmen, ö renci ve 
çevre ko ullar d r (K l ç, 2002). Yabanc bir dilin i levsel ö renimi, gözlem ve 
taklidi gerektiren, yani ö renen ile çevrenin etkile imiyle gerçekle en bir süreçtir. 
Di er yandan, ö retme ve ö renme birbirinden farkl ve karma k süreçlerdir; ö -
retmen bütün çabas na ra men bazen hedefledi i davran lar kazand ramazken, 
bazen de beklenilenden daha yüksek bir ba ar n n gerçekle ti i gözlenir. Bu fark n 
bir nedeni, ilgilendikleri konularda ö rencilerin, okul d nda da ö renmeye devam 
etmesidir ve dil ö retimi için tek kaynak ö retmen olmad ndan; ö renilen ile 
ö retmenin ö rettikleri aras nda önemli farkl l klar n olmas kaç n lmazd r.  

Bütün kontrol çabalar na ra men ö renciler ba ka kaynaklardan da 
ö rendiklerine göre, bu tür yan ö renmeler de, ö retimin bir ö esi haline 
getirilebilir. Sosyal bili sel ö renme kuram n n ilkeleri bu amaca katk sa layacak 
niteliktedir. Bu yeni bir dü ünce de ildir; ö renme kuramlar ndan iz teorisiyle 
ili kilendirilen (Demirel, 2004; Richards & Rodgers, 2001) ve yabanc dil 
ö retimine yönelik olarak geli tirilmi tüm fiziksel tepki yöntemi (TPR), model 
alma yoluyla ö renmenin bir çok özelli ini içinde bar nd r r. Bu yöntemde 
ö retmen ve gönüllü bir kaç ö renci, ö retmenin önceden haz rlam oldu u baz 
komutlar , di er ö rencilerin önünde yerine getirerek model olu turur. Ö retmen 
haz r olduklar n dü ündü ünde, söz konusu komutlar s n f n geri kalan na da 
yapt r r (Larsen-Freeman, 2000; Richards & Rodgers 2001). Di er yandan, tüm 
fiziksel tepki yöntemini bu kadar basite indirgemek do ru olmayaca gibi, model 
alma yoluyla ö renmeyi de tüm fiziksel tepki yöntemiyle özde le tirmek do ru 
de ildir. Örne in, gerçek model almada, davran n ne zaman yap laca na karar 
veren ö renci iken, tüm fiziksel tepki yönteminde, ö rencinin haz r olup 
olmad na ö retmen karar verir. Model alma yoluyla ö renme için gerekli 
ko ullar (dikkat etme, hat rlama, davran yeniden yapma ve güdülenme), tüm 
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fiziksel tepki yönteminde de gerekli görülür. Model/leri izleyen (dikkat etme) 
ö rencilerin, komutlar anlay p eylemlerl8e ili kilendirmesi (ak lda tutma) ve haz r 
olduklar nda kendilerinin de yapmas beklenir (Larsen-Freeman, 2000; Richards 
and Rodgers, 2001). Ö retmenin, hareketleri ö rencilerle birlikte yapmas , 
s n flarda s kça kar la lan gergin ortam rahatlat r ve bu olumlu ortamda, 
ö renciler derse daha büyük istekle kat l rlar.   

3.3. Sosyal Bili sel Ö renme ve Yabanc Dil Ö renmede Güdülenme 

Ö retim etkinliklerine biraz ne e katabilmek, baz geleneksel 
ö retmenlerin dü ündü ünün tersine, ö retmenin sayg nl n zedelemez. Di er 
yandan, ö retimin ciddi bir i oldu u ve profesyonellik gerektirdi i ak lda 
tutularak, ilgilerine hitap edebilecek etkinliklerin yürütülmesiyle ö rencilerin 
duyu sal yönlerine de seslenilirse, kat l m daha yüksek olur (Burden, 1995). 
Anla laca üzere, yabanc dil ö renimi sadece bir taklit olay de ildir; ö rencinin, 
gelen uyar c lar bili sel olarak i lemesini, tekrar kullanabilece i ekilde haf zas na 
yerle tirmesini ve duyu sal olarak da uygun tepkiler geli tirmesini içerir.   

Yeni bilgiler edinmeyi sevdi ini göstererek ö rencilerini dolayl olarak 
güdülemeye çal an ö retmen en iyi modellerden biridir (Burden, 1995). 
Ö retmenin, ö rencilerini yabanc dil bilmenin yararlar ve ö renmenin zevkine 
ili kin bilgilendirmesi k sa süreli de olsa ö rencileri güdüleyebilir. Fakat, 
ö retmenin mesle inde geçirdi i uzun y llar , deneyim anlam na gelse de, 
ö rencili e yabanc la maya yol açabilir; bu yüzden özellikle deneyimli 
ö retmenler ö rencilerin yabanc dil ö renmede kar la t klar sorunlar n 
anlamada zorlanabilirler. yi ö retmenlerin dahi bazen kendilerini kapt rd klar 
kusursuzluk beklentisinden memnun olmayan ö renciler, hata yapma korkusuyla 
derse kat lmaktan kaç n r. Jones ve Jones a (1995) göre, yap lan hatalara kar 
ö retmenin tutumu, ö rencilere önemli mesajlar verir; ö retmenin anlay l , sab rl 
ve destekleyici tutumu, ö renme ortam n rahatlat r ve kat l m art r r (Yücel ve 
Gülveren, 2004).  Di er yandan, model olma zorunlulu u, ö retmenin, i inde çok özverili 
davranmas n gerektirir. Gündelik s n f dili, ö retmenin baz cümleleri defalarca 
kullanmas n gerektirir. Buraya gel , tahtadakileri yaz n , buraya bak n , 
kalemini ver , pencereyi aç gibi cümleleri, ö retmen her gün defalarca 

kullan lmaktad r. Ö rencilerinin hedef dilde konu mas n isteyen ö retmen, en 
az ndan bu tür ifadeleri, model olarak kullan p ö rencilerden de kullanmalar n 
isterse, gözlem ve taklit yöntemleri sayesinde ö rencilerin ço u, bu cümleleri k sa 
zamanda ö renebilir (Doff, 1988).  

3.4. Yabanc Dil ö retimi ve Öz-yeterli in Geli mesi 

Kendini ba ar l bulan veya bu anlamda ümitli olan ö renciler, etkinliklere 
daha büyük istekle kat l rken (Yücel ve Gülveren, 2004), ba ar s zl k korkusu 
ö rencileri çal malardan uzakla t r r (Cangelosi, 1988). Ö rencinin kat l mda 
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gösterdi i cesaret, ba ar s n önemli oranda etkiler ve etkinliklere kat lan ve 
tart malarda çekinmeden fikrini söyleyen ö renci, daha kolay  ö renir . Öz-
yeterlik geli imi de, dolayl yoldan sa lanabilecek bir tür ö renmedir. Örne in, 
s n ftaki herhangi bir ö rencinin eri ebildi i bir hedef, di er ö renciler için de 
eri ilebilecek bir hedeftir.Ö renciler, kendileriyle ayn veya daha dü ük düzeydeki 
ö rencilerin ba ar lar n ölçüt kabul ederek bir öz-yeterlik alg s olu tururlar. Bu 
nedenle, ö retmen, ba ar l olacaklar etkinlikler tasarlayarak, ö rencilerin olumlu 
deneyimler geçirmelerini sa lamal d r (Burden, 1995). Ö retmenin sözleri, 
ö rencinin üzerinde önemli etkiler yaratsa da öz-yeterli inin, sergiledi i 
davran lar üzerindeki etkisi çok daha büyüktür; gerçe e uygun düzeyde bir öz-
yeterlik alg s , ö rencilerin sonraki ö renmelerine katk sa layaca ndan, 
zincirleme bir etkile im say labilecek ba ar --- peki tireç --- öz-yeterlik --- ba ar 
döngüsü kurulmu olur.  

Bir çok ö rencinin yabanc dil ö renmedeki ba ar s zl ve bu konudaki 
öz-yeterliklerinin dü üklü ü herkesçe bilinir. Ö rencilerin öz-yeterliklerini ve 
bunun sonucu olarak da ba ar lar n sa layacak bir döngünün kurulmas , yabanc 
dil ö retimi için bir zorunluluktur. Bu amaçla, ö rencilere yapabilecekleri 
görevlerin verilmesi veya onlar n, verilen görevleri yapabileceklerine 
inand r lmalar gerekir. Di er yandan, öz-yeterlik ve ba ar , bir gecede 
olu mayaca ndan, mucize bekleyen ö retmen ve ö renciler için hayal k r kl 
kaç n lmaz olabilir. Ayr ca, yabanc dil ö reniminin beceri geli tirme yönü daha 
a r bast ndan, ö rencinin sabr ve kararl l , peki tireç ve öz-yeterlik kadar 
önemlidir.  Baz ö renciler, yabanc dil ö renmeye ba lad klar nda yüksek 
beklentilerinin kurban olurlar (Turanl , 2004). K sa sürede hedef dilde ana dil 
kadar ak c konu mak gibi gerçekçi olmayan beklentiler, ö retmenin i ini 
zorla t r r. Bunun tersi de do ru olabilir; baz durumlarda birey, yapabileceklerinin 
çok alt nda öz-yeterlik alg s yla, gerekli çabay göstermekten kaç nabilir. Do al 
yöntemde (natural approach) önerildi i gibi, ö retmen, bilgi ve deneyimlerinden 
yararlanarak ne kadar zamanda nelerin yap labilece ine ili kin ö rencileri 
ayd nlatmal d r (Terrel & Krashen, 1983). Ö retmen ö rencilerin öz-yeterliklerini 
geli tirmeye çal rken, beklentilerin ö renmenin do as na uygunlu unu sa lamaya 
çal mal d r (Turanl , 2004). 

Yüksek öz-yeterlik alg s ö renmeyi olumlu etkiledi inden, ö rencilerin 
öz-yeterliklerini geli tirecek etkinliklerin planlanmas önerilmektedir. Bilgi 
düzeylerindeki farklar dikkate al narak, farkl zorluk düzeyinde ve çe itlilik 
gösteren etkinlikler planlanmal d r (Ayd n, 1999). Basit buldu u bir etkinli i 
ba arm olmas , ö renciyi güdülemez veya öz-yeterli ine katk sa lamaz. Ayr ca, 
zay f ö renciler için, ba aramayaca n dü ündü ü bir etkinlik sadece s k nt 
kayna d r; dersten uzakla mas na yol açar. Bir ba ka deyi le, ö renciler, 
görevlerin kendilerini zorlamas n beklerken, ba ar olas l n n mevcut olmas n 
isterler. Bu anlay la, kim, ne zaman, nerede gibi soru kelimeleriyle sorulacak bilgi 
sorular yerine, niçin ve nas l soru kelimeleriyle sorulacak yorum gerektiren 
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sorular, farkl düzeydeki ö rencilerin derse kat l m n sa layacakt r. Ö retmenin 
özen göstermesi gereken temel konu, ö rencilerin aras ndaki düzey fark de il, 
ö retmenlerin bu ö rencilere farkl tutumlar sergilemesidir; zay f ö renciler, 
arkada lar na oranla dü ük düzeylerinin fark nda olup, bunu do al sayarlar. Fakat 
bilgilerinin azl ndan dolay , s n fta a a lanma olas l rahats z edici bir 
durumdur. Bu nedenle, ö rencilere, bireysel eksikliklerinden kaynaklanan 
zorluklar n üstesinden gelinebilece ine ili kin öz-yeterlik kazand r lmal ve ba ar l 
olabilmeleri için düzeylerine uygun gerçekçi hedefler koymalar nda yard mc 
olunmal d r.  

Bireyler, ba ar veya ba ar s zl klar n çe itli nedenlere ba larlar. Kimisi, 
çaba ve kararl l k gibi içsel etkenleri ba ar n n kayna olarak görürken, di erleri 
ba ar y , ans ve görevin zorlu u gibi d sal etkenlere ba larlar (Hewstone & 
Fincham, 1996; Rotter,  1966). Ba ar y içsel etmenlerle aç klamaya çal anlar, 
ba ar l olmak için daha çok çaba göstermenin gere ine inan rken di erleri için 
ba ar veya ba ar s zl k, d m zdaki etkenlerce belirlendi inden, çaba göstermeye 
gerek yoktur. Bu nedenle, ö renciler, ba ar lar n kendi çabalar na yormaya 
al t r lmal ve bu yolla özgüven ve öz-yeterlikleri geli tirilmelidir. Bu amaçla, 
di er ö rencilerin ba ar öykülerinin s n fla payla lmas nda yarar vard r; 
ö renciler; çok az ba ar n n ansla aç klanabilece ine ve ba ar n n nadir bir durum 
olmad na inand r lmas gerekir. Yabanc dil ö renimi zor olmakla birlikte, makul 
bir çabayla iyi düzeyde yabanc dil ö renebilmi bir çok insan mevcuttur. Bu ba ar 
öyküleri ö rencilerle payla l p, kendilerinin de benzer ba ar lara imza 
atabileceklerine inanmalar sa lanabilir. Ba ar n n çabaya ba l oldu u ve gayretin 
ise, zamanla mutlaka ba ar y sa layaca bilinci verilmelidir.  

Di er yandan ö retmen, ö rencilerin yeterliklerine ili kin görü lerini 
belirtmekle yetinmeyip ders boyunca her f rsattan yararlan p, düzeylerine uygun 
sorularla ö rencileri derse katmal ve katk lar oran nda peki tireç vermelidir. 
Peki tireçlerin te vik edici ama gerçekçi olmas na özen gösterilmelidir. Hadi, sen 
bunu ba ar rs n tarz ndaki çok genel abart l söylemler, ö rencinin öz-yeterli ini 
geli tirmek için yeterli de ildir (Sewell & St. George, 2000). Ö renciler, gerçekçi 
olmayan övgüleri alay olarak alg layabileceklerinden, ö retmenin ö rencilerini 
yak ndan tan mas

 

ve hangisinin ne tür bir peki tirece ihtiyac oldu unu bilerek 
davranmas önemli bir gereksinimdir.     

4. Sonuç ve Öneriler 

Geçen yüzy l içinde nitelikli ve kapsaml bir çok ö retim yakla m ve 
yöntemi geli tirilmi olmas na ra men, dil ö retimi konusunda yöntem aray 
halen devam etmektedir. Bu çal mada, yabanc dil ö retimi için yeterince 
de erlendirilmedi i dü ünülen sosyal bili sel ö renmenin önemli baz kavramlar 
aç klanm ve bu kavramlar n yabanc dil ö retimi için do urgular tart lm t r.  
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Davran ç yakla mla insanc l yakla mlar aras nda yer alan sosyal 

bili sel ö renme kuram , dil ö retimi aç s ndan önemli katk lar sunmaktad r. 
Modelleme yoluyla ö renmenin yabanc dil s n flar nda yayg n bir ekilde 
kullan labilece i ve ödül/ceza yöntemlerinin bilinçli bir tarzda kullan lmas yla, 
ö rencilerin birbirlerinin deneyimlerinden yararlanabilecekleri dü ünülmektedir. 
Di er yandan anadil konu ucular n n olmad bir ortamda, ö retmenin kendisi de 
ö rencileri için iyi ve uygun bir model olu turmaktad r.  

Ö rencilerin öz-yeterlilerinin geli tirilmesi için, yabanc dil s n flar n n 
uygun ortamlar oldu u ve iyi planlanm etkinliklerle bunun gerçekle tirilebilece i 
görülmektedir. Fakat öz-yeterlik duygusunun sa l kl geli ebilmesi, ba ar ve/veya 
ba ar s zl klar n do ru etmenlere atfedilmesiyle mümkün olabilir. Bununla birlikte, 
yabanc dil ö renmede düzenli çal ma, kararl l k ve sabr n, yöntem ve ö retmen 
kadar önemli olabilece i görülmektedir; sorumluluklar n yerine getirmede 
çevresel etmenlerin, ö retmen ve ö rencilerin bili sel çabalar na önemli katk lar 
sa layabilece i sonucuna ula lm t r. Bununla birlikte, ö renmenin gerçekle me 
biçimi bireysel bir nitelik ta d ndan, sosyal bili sel ö renme ilkelerinin dil 
ö retimine ne kadar katk sa layaca bireyden bireye farkl l k gösterebilir.  

Çal madan elde edilen bulgular ve var lan sonuçlar do rultusunda 
a a daki önerilerde bulunulabilir.   

1. Ö renme, çevreyle etkile en bir süreç oldu undan ö retim s ras nda 
çevresel etmenlerden yararlan lmas gereklidir. Yabanc dil ö retmeninin 
s n flar nda öncelikle, ö rencilerin derse kat l m için gerekli ortam haz rlamas , 
bireysel veya ortak ihtiyaçlara göre gerekli dönüt ve peki tireçleri sa lamas 
gerekmektedir. Bu yolla ö retmen, model de olabilecektir.  

2. Anadil konu ucusunun olmad bir ortamda, ö retmenin iyi bir model 
olma zorunlulu u, ö retmenin düzgün bir telaffuza ve diksiyona sahip olmas n 
gerektirir. Bu yüzden, ö retmen düzgün bir telaffuza, yeterli alan bilgisine ve etkili 
ö retim becerilerine sahip olmal d r. Ö retmen, dersini iyi planlayarak, 
ö rencilerin daha çok kat lmalar n sa layacak etkinlikler tasarlamal d r.  

3. kili ve grup çal malar n n, ö rencilere daha çok konu ma imkan 
sunmas ndan dolay , ö retmenlerin bu tür çal malara s kça yer vermesi gerekir. 
Ö retmen iyi tasarlanm bu çal malar s ras nda da, ö rencilerin çal malar n 
gözlemeye ve gerekli durumlarda onlara model olmaya devam etmelidir.  

4. Dönüt verme veya düzeltme s ras nda ö retmenlerin tutumlar , 
cesaretlendirici olmal d r. Bir ba ka de i le, amaç hatay düzeltmek ve ö renmeyi 
art rmak olmal d r; fakat, hatalar ndan dolay ö rencilerin s kça düzeltme ald klar 
ve bazen azarland klar ak lda tutulmal d r. Azarland n veya a a land n 
dü ünen ö renci, ayn duruma yeniden dü memek için etkinliklere kat lmamay 
seçebilir. Bu nedenle, dönüt verme veya düzeltme s ras nda ö rencilerin 
istenmeyen davran larla kar la mas n n önüne geçilmelidir.  
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5. Ö rencilerin çabalar n öven ve cesaretlendiren ö retmen tutumlar , 

ö rencilerin özgüvenlerini geli tirmede ciddi yararlar sa lar. Fakat bazen daha 
yararl olsa da ki iye özgü yap lan düzeltmeler s n f içinde dikkatle yap lmal d r. 
Düzeltmeler, ö renciyi incitmeyecek ekilde  bireysel yada yayg n sorunlarda da 
tüm s n fa toplu bir biçimde yap lmal d r. Birkaç ö rencinin yapt ortak hatalar, 
az bilinen bir konunun ö retimi veya tekrar için bir f rsat olarak da kullanabilir.  

6. Ödüllendirme, dil ö retiminde önemli bir etkiye sahip oldu undan, ne 
zaman ve hangi durumda kullan laca na ili kin ö retmenin, karma k olmayan bir 
plan n n olmas ve bunu da ö rencilere duyurmas gerekir. Ö retmenin, ödül ve 
cezan n uygulanmas na dönük kararl tutumu, dolayl ö renme yoluyla di er 
ö rencileri de etkileyerek ö renme ortam na katk sa layacakt r.  

7. Bilgi, sadece ö rencinin ihtiyaç duydu u bir ey olmad na göre, 
ö retmenin de bilgiyi önemseyen bir tutum içerisinde olmas gerekir. Bu izlenimi 
verebilmek için, ö retmenin ders için gerekli haz rl yaparak s n fa gelmesi, 
dersini istekle anlatmas

 

ve ö renmek amac yla yöneltilen sorulara sab rla yan t 
vermesi gerekir.  

8. Ö rencilerin öz-yeterliklerini geli tirmek amac yla ö retmen, gerekli 
tedbirleri almal d r. Küçük ba ar lar, büyük çabalar do urabilir; bu nedenle 
ö renciler, ba ar n n tesadüfler sonunda gelmeyip, çabalar na ba l oldu unu; 
çevrelerinde ba ar l olan bireylerin de bunu çabalar yla ba ard klar n

 

görmelidirler. Fakat hedeflerin gerçe e uygun olmamas halinde, yüreklendirme 
çabas ço unlukla geri tepece inden, abart l te vikten kaç n lmal d r.                
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