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Bu çal mada radikal davran ç  
psikologlardan Burrhus Frederic Skinner ile hem 
davran c  hem de Gestalt yakla m ndan etkilenmi  
olan Edward Chace Tolman’ n e itimle ilgili teorik 
yakla mlar  kar la t rmal  olarak incelenmi tir. 
Skinner, bilimsel anlamda davran  psikolojisine 
önemli katk lar yapm t r. Edward Chace Tolman ise 
davran  ile bili sel sürecin sentezini yapmaya 
çal arak günümüz literatüründe bile psikologlar n 
etkilendi i bir bilim insan  olmu tur. 

1886 – 1959 tarihleri aras nda ya am  olan 
Edward Chace Tolman  Amerikal  bir psikologdur. 
En önemli uzmanl k alanlar ndan birisi  davran  
psikolojisidir. 1911 y l nda eloktrokimya bölümünde 
lisans derecesi alm t r. 1915 y l nda Harvard 
Üniversitesi’nde insan belle i ile ilgili  doktora 
çal mas n  tamamlam t r.  

1904 - 1990 tarihleri aras nda ya am  olan 
Burrhus Frederic Skinner da Tolman gibi Amerikal  
bir psikologdur ve ayn  zamanda yazard r. 1926 
y l nda ngiliz literatürü üzerine lisans e itimini, 
1931 y l nda Harvard Üniversitesi’nde doktora 
çal mas n  tamamlam t r.  

Bu çal mada önce Skinner’ n ve daha sonra 
Tolman’ n kuramlar  hakk nda k saca bilgi 
verildikten sonra, bu iki kuramc n n görü leri 
kar la t rmal  olarak ele al nmaktad r, ayr ca bu 
kuramlar do rultusunda kurulacak bir okulun hangi 
özelliklere sahip olaca  konusu i lenmektedir.   
 
Burrhus Frederic Skinner 
 

Skinner görgül çal malar üzerine 
yo unla m t r.1 Skinner’a göre insanlar n 
davran lar n n üç nedeni vard r: 
 

1. Davran lar n organizma aç s ndan tarihi 
ya amsal de eri, 

2. Organizman n geçmi teki davran lar , 
3. Mevcut d sal uyar c lar.2 

 

  

                                                 
                                                 
* Bu çal man n taslak halini okuyup de erli öneriler ve 
katk larda bulunan Prof. Dr. Hüsnü Ar c ’ya te ekkürü 
borç bilirim. 
1 Rochelle J. Johnson, “A Commentary on “Radical 
Behaviorism” ”, Philosophy of Science, Cilt 30, No 3, 
Haziran 1963, s. 275. 
2 John W Copeland, “B. F. Skinner’s Skepticism About 
Choices and Future Consequences”, Philosophy and 
Phenomenological Resarch, Cilt 31, NO 4, Haziran 1971, 
s. 541.  

Örne in; insanlar n kendilerine do ru gelen 
araçtan kaçmalar  bu üç nedene ba lanabilir. 
Skinner’a göre insanlar gelece i dü ünerek hareket 
etmezler. Skinner, geçmi  tecrübelerin ve o anki 
uyar c lar n insan davran n  belirledi i görü ünü 
savunmaktad r. Skinner’a göre zihinsel yakla mlar 
davran n nas l kontrol edilece ini aç klamaz.3  
Bu tip zihinsel aç klamalar tam aç klama say lamaz. 
Bunlar  kabullenmek sadece davran n uygun bir 
fonksiyonel analizinin yap lmas n  engeller. Bir 
davran n fonksiyonel analizi u anlama 
gelmektedir: Bu analiz türünde çevresel de i kenleri 
belirlemeye ve izole etmeye çal r z.4 Limon görünce 
a z m z n sulanmas  ya da gözbebe inin kta 
küçülmesi uyar c lara kar  tepkisel reflekslerdir. 
Birçok insan davran  do al edimsel davran lard r.  

 
Skinner’a göre 2 tip ko ullanma vard r: 
  
1. Klasik ko ullanma (Type S Stimuli): Bu 

ko ullanma tipine Pavlovian ko ullanma da 
denmektedir. 

2. Edimsel ko ullanma (Type R Response): Skinner 
bu ko ullanmaya çok daha fazla önem 
vermektedir. Peki tireçlerin kullan ld  bir 
ko ullanma tipidir. Peki tireçlerin olumlu 
davran lar n hemen sonras nda verilmesi 
gerekir. Bu durumda davran n meydana gelme 
s kl  artmaktad r. 5  
 

 Peki tireçlerin neredeyse tamam  özneldir ve 
etkileri ki iden ki iye göre de i ir. Bu nedenle 
ö retimde peki tireçler haz rlan rken, ö rencilerin de 
bireysel istekleri ö renilip, bu istekler de dikkate 
al narak yeni peki tireçler haz rlanmal d r.6  

Olumlu ve olumsuz olmak üzere iki türlü 
peki tireç vard r. Ayr ca ortama bir uyar c  katarak 
(Ceza 1) ya da ortamdaki bir uyar c  ç kar larak (Ceza 
2) davran lar n olma s kl  de i tirilebilmektedir.  

Bir peki tireç, etkileri ile tan mlanmaktad r. 
Olumsuz peki tireç asla ceza de ildir. Organizma 
ho una gitmeyen herhangi bir uyar c dan (yüksek 

 
 
3 H., Gordon Bower, and R., Ernest, Hilgard,  Theories of 
Learning, Fifth Edition, Prentice Hall, Englewood Cliff, 
New Jersey, 1981., s. 169 
4 A.g.e., s. 170. 
5 A.g.e., s. 171. 
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6 Peter G Stillman, “The Limits of Behaviorism: A Review 
Essay on B. F. Skinner’s Social and Political Thought”,  
The American Political Science Reviev, Cilt 69, No 1, Mart 
1975, s. 206 



ses, a r  s cak ya da so uk ortam, çok parlak k vb.) 
kaçarak da bir ey ö renebilir.  

Skinner, bir peki tirecin neden peki tirme 
i lemi gördü ü konusuyla ilgilenmemi tir. O sadece 
davran n neden de i ti i sorusu üzerinde 
durmu tur.7 Ayr ca organizmaya peki tireçler 
verilirken öncelikle uygun bir zamanda ve gerçekten 
de ö renci davran yla ö retmenini hayran b rakt  
zaman verilmelidir.8 Skinner’a göre ö renmenin 
kal c  olabilmesi için do ru tepkilerin 
ödüllendirilmesi gerekir. Özetle; “ Uyar c  – 
Ö rencinin tepkisi – Ö renciye do ru tepkinin 
bildirilmesi (Ödül) – Ö rencinin do ru tepkiyi 
yinelemesi (Peki tirme)”9

 
Edward Chace Tolman 
 

Amaçsal davran ç l n önde gelen 
isimlerinden biri olan Tolman’a göre, her davran n 
mutlaka bir amac  vard r. Hatta organizma ba ar l  
olmasa bile sergiledi i davran n bir amac  vard r. 
Fare labirent içerisinde yiyece e ula abilmek için 
ko ar ama bu amac  gerçekle tiremeyebilir.  

Tolman fareler üzerinde yapt  bir 
ara t rmada u sonuçlara ula m t r: 
 
1. Farelerin ö renme seviyeleri birbirinden 

farkl d r.  
2. Bu hayvanlar farkl  beslenirlerse ö renme 

yetenekleri bu olaydan etkilenir.  
 

Tolman ö renmenin genetik temellerini 
bulmaya çal m t r. Ö renmede çevrenin mi yoksa 
geneti in mi daha etkili oldu u sorusuna yan t 
aram t r. Ayr ca Tolman içgüdü ve içsel faktörler 
üzerinde de durmu tur.  

Tolman organizman n yapt  davran lar  
aç klarken a a daki iki noktaya dikkat çekmektedir: 
 
Ba l  Davran lar: Yapt m z davran lar ayr  ve 
ba ms z refleksler (ko ulsuz tepkiler) de ildir. 
Ancak daha büyük faaliyet gruplar n n parçalar d r.  
 
Belirleyici Ayar: Ba l  davran lar  harekete geçirir. 
Belli bir uyar c , belirleyici bir ayar meydana getirir. 
Bu ayar sayesinde de baz  tesadüfi tepkiler meydana 
gelir. Bu durum, uyar c  ortadan kalkana kadar 
devam eder. Tolman’a göre belirleyici ayar bir 
içgüdü teorisidir. Amaç, belirleyici ayar ile ba l  
davran lar n etkile imlerinden olu maktad r ve 

  

                                                 
 

                                                
7 H., Gordon, Bower,  and R., Ernest, Hilgard,  Theories of 
Learning, Fifth Edition, Prentice Hall, Englewood Cliff, 
New Jersey, 1981. s.172 
8 Carlton W Berenda ve Carl Oldroyd, “Humanism in 
Teaching Science”, Science, New Series, Cilt 160, No 
3829 17 May s 1968, s 718 
9 Erdo an Kartal, “Bili im- leti im Teknolojileri ve Dil 
Ö retim Endüstrisi”, The Turkish Online Journal of 
Education Technology, Cilt 4, Say  4, Ekim 2005. 

belirleyici bir mekanizmad r. Tolman’ n kuram n n 
bir özelli i de, ba l  davran lar aras ndaki 
de i kenli i vurgulamas d r. Tolman’a göre 
belirleyici ayar ile ba l  davran lar aras ndaki ili ki 
içseldir.  

Tolman’ n bu alanda yapt  öncü deney, 
farelere farkl  farkl  yemler vererek onlar n 
ö renmede genetik temellerini ara t rmakt r. 
 
Tolman fare deneyinde üç ölçüt kullanm t r: 
 
1. Hata say s  
2. Mükemmel davran lar 
3. Labirenti tamamlamak için geçen zaman 
 

41 erkek ve 41 di i fare kullanarak en yüksek 
puan alan di i ve erkek fareler ile en dü ük puan 
alan erkek ve di i fareleri kendi aras nda e le tirmi  
ve yeni nesle F1 ismini vermi tir. En yüksek puan 
alan erkek fareyi en dü ük puan alan di i ile  
e le tirmi  ve bu gruba da F2 nesli olarak 
adland rm t r. F1 farelerinin performanslar n n daha 
iyi oldu unu görmü  ama bu deneylerden istedi i 
sonuçlar  elde edememi tir.10

Tolman baz  hayvan psikologlar n  da 
ele tirmektedir. Bu psikologlar farenin labirent 
içerisindeki davran n  sadece uyar c ya 
ba lamaktad rlar. Tolman’a göre fare labirentte 
gezinirken içerisinde bulundu u ortam n zihinsel 
haritas n  olu turmaktad r. Labirentte gezinirken 
ö renen farede çevresinin bili sel bir haritas  
olu maktad r. Fare olu turdu u bu harita sayesinde 
verece i tepkiyi belirlemektedir. Tolman ö renmeyi 
çevre ile ilgili uyar c lar hakk nda bilgi edinme, 
uyar c lar aras nda ili ki kurma süreci olarak 
aç klamaktad r. Bu sebeple Tolman’ n kuram na S-S 
teorisi de denmektedir. Fakat bu kuram n zorlu u S-
S’den davran a nas l geçildi ini aç klayamamas d r. 
Tolman’ n teorisi bili  ile tepki aras ndaki uçurumu 
a amam t r. Di er davran ç lar n istedi i gibi 
tümdengelime ula amam t r. Tolman’ n davran  ile 
yapt  sonuçlar sezgiye dayal d r. Fare mant kl  bir 
yarat kt r ve mant a göre hareket eder. Fare S-S’ler 
aras ndaki ba lant y  kavrayarak uygun bir ekilde 
davran r.11  

Tolman zihinsel kavramlar  araya giren 
de i kenler olarak tan mlamaktad r. Bunlar ne 
uyar c  ne de tepkidir. Bunlar uyar c larla tepkiler 
aras ndaki ili kilerdir. Zihinsel süreçler davran n 
dinamik yönünü veya belirleyicisini olu turmaktad r. 
Bir insan n sinirli oldu unu söylemek onun bilinç 
durumu hakk nda bilgi vermemektedir. Sinirlilik, 
araya giren de i ken olabilmektedir. Örne in; birisi 

 
 
10 Nancy, K., Innis., Early Research on the Inheritance of 
the a abeylity to learn, American Psychologist, ubat 
1992, Cilt 47, No 2, s. 192   
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11G., E., Zuriff,  Behaviorism A Conceptual 
Reconstruction, New York, Colombia Uni. Press, 1985. s. 
112  



için sinirli dendi inde o ki i o an için sinirli davran  
sergilemiyor olabilir.12 Tolman’a göre gerek farenin 
gerekse bilim insan n n davran  çevreyle 
ba lant l d r. 

Tolman organizman n içsel olarak beklentileri 
oldu unu söylemektedir. Herhangi bir uyar c  bu 
beklentileri ya da amaçlar  kar lad  zaman 
ö renmenin gerçekle ebilece ini savunmaktad r. 
Beklenti konusuna Tolman’ n fareler üzerinde 
yapt  u deney örnek olarak verilebilir: 

ki fareden bir tanesi di erine göre daha aç 
b rak larak bir labirente konmu lard r. Labirentin 
sonunda onlar  bekleyen yiyece e daha aç olan 
farenin daha çabuk ula t  gözlemlenmi tir. Bu da 
bize organizman n davran lar n  belirlerken,  
beklenti derecesinin de büyük önem ta d n  
göstermektedir.13 Tolman’a göre ö renmenin temeli, 
neden-sonuç ili kisini bulmaya çal makt r. 
Organizma olaylar n birbiri ile ba ml  oldu unu 
ke fetmektedir. Tolman’a göre ö renme 
organizman n motivasyonu ile ilgili bir ey de ildir; 
ö renme, devam eden bir süreçtir.14

Bu aç dan peki tireçlere gerek yoktur. Örnek 
olarak saat 10:00’da çalan zilin teneffüsün bitti ini 
belirtmesi, art k ders vaktinin ba layaca n  
göstermesi verilebilir. Her ö renci bu zili 
duydu unda dersin ba layaca n  bilir. 
Organizman n beklenti ya da ihtiyaçlar  ne ise, 
davran lar  da o yönde gerçekle mektedir.15 
Örne in, ö rencilerin bilgisayar dersine giderken 
bilgisayarda oyun oynamak gibi bir beklentisi varsa 
bu ö rencilerin derse büyük bir istekle gitmeleri 
beklenebilir. 

Tolman’a göre organizma, çevresinde ne varsa 
onu ö renir. Bulundu u ortamla ilgili “zihinsel harita 
(cognitive map)” olu turur. Zihinsel haritan n 
olu turulmas nda beklentiler büyük önem 
ta maktad r. Organizma amac na ula abilmek için  
olu turdu u zihinsel haritadan en k sa olan yolu 
tercih eder. Biz bunu “en az çaba prensibi (principle of 
least effort)” ad  alt nda aç klayabiliriz. Zihinsel 
süreçler, çevresel uyar c lar ile bireyin davran lar  
aras ndaki ba lant y  sa larlar. Böylece ö renme 
sosyalle mi  olur.16

Tolman’a göre beklentiler gerçekle medi i 
zaman organizma travma ya ayarak bu beklentilerini 
mümkün olan en az seviyeye indirmektedir. 
Ö rencinin 100 bekledi i bir s navdan dü ük not 
almas  sonucu bir dahaki s navda çok iyi bile yapsa 

  

                                                 
 

                                                

12 A.g.e., s. 207 
13 Edward, Chace, Tolman, Purposive Behaviour in 
Animals and Man, New York, The Century Co., 1932.  
14 B.R. Hergenhahn, Matthew H. Olson,  An Introduction 
to Theories of learning, Fourth Edition, New Jersey, 
Prentice Hall 1993, s. 295 
15 A.g.e., s. 296 
16 A.g.e., s. 294-295 

100 beklentisinin olmamas  bu duruma örnek olarak 
verilebilir.17   

Beklentiler konusunda bireysel farkl l klar 
büyük önem ta maktad r.18 Bu konuda Tolman, 
Skinner ile ayn  görü ü savunmaktad r. 

MacCorquadale ve Meehl, Tolman’ n 
görü lerini S1-R1-S2 formülasyonu ile 
aç klamaktad r.  

S1 - Organizman n beklentileri  
R1 - Beklenti ile ilgili ne yap ld  
S2 - Mevcut durumda bir davran  sonucunda ne 
olaca 19  

Örnek olarak;  
S1 - Ö rencilerin bilgisayar laboratuvar na 

götürülmesi 
R1 - Ö rencinin bilgisayar n açma dü mesine 

bast  zaman onu açabilece ini dü ünmesi  
S2 - Sonuçta ö rencinin bilgisayar n aç ld n  

görmesi ve çal abilmesi 
 

Tolman’a göre alt  çe it ö renme vard r: 
 
1. Ba  Kurma: Organizman n çevresinde bulunan 
eylerle ilgili ba  kurma olay n n olmas . Örne in; 

Sosyal Bilgiler dersine giren bir ö retmenin derse 
sürekli olarak harita ile gitmesi ve bir süre sonra 
ö rencilerin sosyal bilgiler dersinde harita görme 
iste inin olu mas . 
 
2. E it nançlar: Örne in; okulda ba ar l  notlar alan 
bir ö rencinin ilk ba larda okul yönetimi taraf ndan 
ödüllendirilmesi ama bu ba ar lar n n devam 
etmesine ra men okul yönetiminin ödül 
vermemesine ra men çocu un ald  yüksek 
notlardan dolay  haz duymas . 
 
3. Alan Beklentileri: Ne neye yol açar?20 Örnek olarak 
ö retmenin ba ta bilgisayar laboratuvar  için 
koydu u bir kural verilebilir: “Derse kat lan ve 
zaman nda bitirenler için son dersin bitimine son 10 
dakika kala oyun oynanmas na izin verilecektir.” 
Ö renci laboratuvara giderken oyun beklentisi 
içindedir. Ancak bu amac na ula abilmek için dersi 
dinlemesi ve verilen çal malar  zaman nda yapmas  
gerekmektedir. Derse kat l m sonucunda oyun 
oynayaca n  bildi i için de derse kat lmaktad r.  
 
4. Zihinsel Alan Yöntemleri: Bir problem çözümünü 
daha önceki ya ant lar  sonucu ö renen bir 
organizma benzer bir sorun kar s nda ayn  çözümü 
gerçekle tirmektedir. Örnek olarak, bilgisayar 
dersinde yeni aç lan bir Windows ekran n n 
masaüstünü tamamen kapatmamas  durumunda, 
masaüstünü tamamen kapatabilmek için birbirine 
geçmeli kare tu una basarak yapabilece ini ö renen 

 
 
17 A.g.e., s. 306 
18 A.g.e., s. 308 
19 A.g.e., s. 310 
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20 A.g.e., s. 311 



bir ö rencinin ayn  durumla farkl  ekranlarda 
kar la t nda ayn  çözümü gerçekle tirmesi 
verilebilir. 
 
5. Davran  Ayr m : Organizma kendi yönünü kendisi 
belirleyebilir. Organizma kendi yönünü kendisi 
belirlemedi i sürece, kendi zihinsel haritas n  
okuyamaz. Örnek olarak sporla ilgili hiçbir beklentisi 
olmayan bir ö renciye zorla basketbol oynat lmas  
verilebilir. 
 
6. Amaç Yönelimli Davran lar: Amac  
gerçekle tirmeye yönelik davran lard r.21  
 
Üç durum, beklenti alternatifine destek vermektedir: 
 
1. Ödül Beklentisi: “Derslerime iyi çal rsam sene 

sonunda okul birincisi olabilirim.” örne i 
verilebilir. Organizman n kendi içerisinde “... 
ekilde davran rsam ... sonuçlara ula abilirim” 

dedi i bir durumdur. 
2. Yerinde Ö renme  
3. Gizli Ö renme 22  

 
Tolman basit uyar c -tepki ba n  anlaml   

bulmam t r. Davran n ortaya ç kma a amas nda  
uyar c -tepki aras na giren psikolojik, bireyden bireye 
farkl l klar gösteren süreçler vard r. Uyar c -tepki 
aras ndaki ba a müdahale eden bu de i kenlere ara 
de i kenler denmektedir. Ara de i kenler 
beklentileri, amaçlar  ve varsay mlar  
kapsamaktad r.23  

Organizma bulundu u çevre içerisinde 
amaçlar na ula maya çal maktad r. S1-R1-S2, 
beklentinin olu umunu göstermektedir.24 Bu aç dan 
bakarsak ö rencilerin çevreleri onlar n beklentilerini 
kar layacak, ilgilerini çekecek bir ekilde 
düzenlenmelidir.  

Skinner organizman n gözlenemeyen içsel 
süreç i lemlerine odaklan l rsa, davran  deneylerinin 
di er fizik bilimleri deneyleri gibi ba ar lamayaca n  
savunmaktad r. Organizman n zihinsel süreçlerine 
de il, onun somut ekilde gözlenebilen 
davran lar na odaklan lmas  gerekti ini söylemi tir. 
Çünkü Skinner’a göre organizman n zihinsel 

  

                                                 
 

                                                

21 A.g.e., s. 310 
22Gordon, H., Bower, and Ernest, R., Hilgard,  Theories of 
Learning, Fifth Edition, Prentice Hall, Englewood Cliff, 
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23 Zuhal Yeniçeri, “Edward Chace Tolman ve Bili sel 
Davran ç l k”, Pivolka, Y l 2, No. 10, s. 14. Tolman’ n 
kuram ndaki ara de i ken kavram  ile ilgili daha fazla bilgi 
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süreçlerinin gözlenebilmesi ve zihninde meydana 
gelen faaliyetlerin önceden tahmin edilebilmesi 
imkans zd r. Skinner ve di er davran ç lar bilinçli 
fark ndal k gibi gözlenemeyen süreçlerin bilimsel 
çal malarla incelenemeyece ini dü ünmü lerdir. 
Bunlarla u ra mak yerine fiziksel uyaranlara kar  
verilen gözlenebilir yan tlara yo unla m  ve 
davran  basit uyar c ya verilen tepki olarak 
aç klam lard r. Bu ekilde zihinsel süreçleri kas tl  
olarak  devre d  b rakm lard r.  

Tolman ise, Gestalt psikologlar ndan 
etkilenerek, davran lar m z n büyük ölçüde alg  
sistemlerimize dayand n  ve alg n n da sadece 
d ar dan gelen bilgiye ya da uyar c ya göre de il, 
bunun organizma içerisinde yeni ba tan i lenmesine 
ba ml  oldu unu göstermeye çal m t r. Tolman bu 
süreci aç klarken, karma k olan davran lar m z n 
sadece basit girdi-ç kt  ba lant s  eklinde 
aç klanamayaca n , alg lanan eyin organizma 
içerisinde nas l i lendi inin anla lmas  gerekti ini 
savunmu tur. Davran n basit refleks hareketlerle 
aç klanamayaca n  ileri sürmü tür.    

Tolman’ n davran ç larla ortak yönü, 
gözlemlenebilir uyar c  ve aç k görülebilir tepkilerle 
ilgilenmesidir. Bu aç dan Tolman, davran ç  olarak 
kabul edilebilir. Ancak Tolman’ n as l amac , bili sel 
süreçlere önem vererek davran  aç klama 
üzerinedir. Bu aç dan da Gestalt’c lara 
benzemektedir. Tolman kulland  yöntemler 
aç s ndan davran ç  (fare deneyleri), ama 
metafiziksel olarak bili selcidir. 

 Tolman davran  birimi olarak neyin 
incelenmesi gerekti i sorusunu sorarak Skinner’dan 
farkl  dü üncelerini aç klamaktad r. Skinner büyük 
davran lar n parçalara bölünebilece ini 
söylemektedir. Tolman ise Gestalt yakla m  
gere ince buna kat lmamaktad r. Tolman 
davran lar n bütün içerisinde incelenmesi 
gerekti ini ve tek tek parçalara bölünemeyece ini 
söylemektedir (Molar Behaviour).   

Organizma beklentileri tesadüfen bile olsa 
gerçekle ti i zaman zihinsel haritada yerini 
almaktad r ve bu süreçte organizma ne yaparsa 
beklentilerinin gerçekle ece ini ö renmektedir.25 Bu 
aç dan da Tolman’ n görü leri Skinner’ n 
peki tireçler kuram ndan ayr lmaktad r. Tolman’a 
göre, organizmaya bir ey ö retirken mutlaka ödül 
(çikolata, aferin vb.) verilmesi gerekmez.  

Tolman’a göre davran , deneme yan lmadan 
ziyade organizman n zihinsel olarak karar vermesine 
ba l d r. Performans, ö renmenin davran a 
dönü mü  eklidir. Asl nda organizma birçok eyi 
fark nda olsun olmas n ö renmektedir ama bu 
ö rendiklerini ihtiyac  oldu u durumlarda 
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25 B.R. Hergenhahn, Matthew H. Olson,  An Introduction 
to Theories of learning, Fourth Edition, New Jersey, 
Prentice Hall 1993, s. 296 



Kaynaklar: kullanmaktad r.26 Organizman n ihtiyac  olmad  
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 Skinner sistemine dayal  bir okul kurulsayd , 

olumlu davran lar n, olumlu ve olumsuz 
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ödüllendirildi i, ö renci davran lar n n çok iyi bir 
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aç k ve gözlenebilir davran lar na önem verilen bir 
okul olurdu. Ö rencileri de erlendirme çal malar  
ise sadece gözlemlere dayan rd . 
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