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EDWARD L. THORNDİKE  REHBERLİK UZMANINIZ OLSAYDI 
 SINAVLARA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERE  NE ÖNERİRDİ? 

 
Okulda, sınavlara hazırlık sürecinde öğrenciler,  “okul başarımı nasıl artırabilirim?   Kolay ve etkili 

öğrenmeyi  nasıl  gerçekleştirebilirim?  Sınavlarda istediğim sonuca nasıl ulaşabilirim?, kendime özgü öğrenme 
stilimi nasıl oluşturabilirim?  Gibi, pek çok soruları rehberlik uzmanlarına soruyorsunuz. Gerek  sosyal medyada 
gerekse internet ortamında bunlara karşılık gelen pek çok görüşler ileri sürülüyor.   

Verilen bütün yanıtlar ömrünü araştırmalarla geçirmiş bilim insanlarının  verilerine, kuramlarına dayanmıyorsa 
bir geçerliliği  yoktur. 

Sevgili  öğrenciler!  Eğer  psikoloğunuz, rehberlik uzmanınız Edwarde Leo Thorndike  olsaydı, yukarıdaki  soruları 
ona sorsaydınız, sizlere neler önerirdi?  

 
Edward Leo Thorndike  1874 yılında Amerika Birleşik devletlerinde Masschusset eyaletinin Williamshurk 

kentinde dünyaya geldi. Ömrünü eğitim, psikoloji alanında araştırmalarla geçirdi ve 1949 yılında hayata veda etti. 
 Oda bizim gibi okul hayatından geçti. Harvard ve Columbia üniversitesinde psikoloji  okudu.  Daha önce 

kitaplarını okuduğu ve etkilendiği  meşhur eğitimci, filozof,   William James ile  birlikte çalıştı. William James, 
deney çalışmalarını yürütmesi için kendi yaşadığı evinin bir bölümünü ona tahsis etti. 

Araştırmalarına “küçük çocuklarda zihinsel telepati “ çalışmaları ile başladı.  Daha sonra öğrenme ile ilgili 
deneysel çalışmalar yürüttü. Çok üretken olan Thorndike, 507 kitap, monografi, dergi ve makale çalışmaları yaptı. 
Yazdığı en önemlileri eserleri; 

 Eğitim psikolojisi,   
 Zihinsel ve sosyal ölçme teorisine giriş,  
 Psikolojinin elementleri ,  
 Hayvan zekası,  
 Zekanın ölçümü,  
 Öğrenmenin temelleri,   adlı çalışmalardır.   

Thorndike, modern psikolojinin babası olarak  da bilinir. O öğrenmeyi  iç görü kazanarak değil   bir çok deneme 
yanılma sonucunda uygun olmayan ya da yanlış davranışların elenmesi ve aynı zamanda  işe yarayan davranışın  
pekiştirilmesiyle  kazanıldığını söyler. 

Ona göre öğrenmeler, uyarıcı ve tepkiler arasında  bağın güçlenmesiyle ya da zayıflamasıyla meydana gelir. 
Yani  öğrenmenin en temel noktası “deneme- yanılma” yoluyla gerçekleşmesidir. Onun ifadesiyle öğrenme “seçme 
ve bağlama” ilişkisidir. O zaman Thorndike’ a göre  ders çalışırken,  bir problem çözerken, deneme sınavına 
girerken  bunları nasıl yaptığımızı, nasıl deneyimlediğimize bakmanız faydalı olacaktır.  

Hangi davranım öğrenmeyi gerçekleştiriyor, hangi davranım işe arıyor,  hangi davranım sizi başarıya 
ulaştırıyor  onu fark etmeniz yol gösterici olacaktır. 

Unutmamak gerekir ki sonuçlar davranış üzerinde etkilidir. Öğrenme bu iki bağın(sonuç -davranış) 
öğrenilmesinde gizlidir. “Çağrışım yoluyla öğrenme” veya “araçsal koşullanma” olarak  bilinen bu kuramın 
dayandığı temel kanunlara göre derslerinize çalışırsanız başarılı olursunuz. 
 
 
1-Hazır bulunuşluluk  kanunu: 
 
  Öğrenme  ve olgunlaşma sonucu belli bir davranışı gerçekleştirebilecek, bilgiyi edinebilecek düzeyde misiniz?  
Dersin başına oturmaya, öğrenmeye hazır mısınız? Öğrenmek için kendinizi hazır hale getirdiniz mi? Buna 
bakmanız faydalı olacaktır.  
Dersin başına oturmadan önce bu kanunun üç  temel ilkesine dikkat etmek ve ona göre derse başlamak önemlidir. 
 Birincisi, etkinlik  yapmaya , bir dersin konusunu çalışmaya hazırsanız o etkinliği yapmak size mutluluk 

veriyorsa, burada  verimli bir öğrenme gerçekleştirirsiniz. 
  İkincisi olarak  bir etkinliği yapmaya  yani dersi çalışmaya  hazırsınız ancak pek çok faktör  çalışmanıza  

engel oluyorsa, ortam müsait değilse  bu durum sizde kızgınlık ve gerginlik yaratacaktır. O zaman dersi 
verimli çalışamazsınız. 

  Üçüncü olarak öğrenmeye   ya da ders çalışmaya hazır değilsiniz, canınız ders çalışmak istemiyorsa,  bu 
durumda üzerinizde bir baskı varsa, zorlanıyorsanız  bu durumda  gerginlik ve kızgınlık yaratır. Bu durumda 
da verimli bir çalışma olmaz. 

 O zaman ders çalışmaya, öğrenmeye başlamadan önce bu üç durumu fark etmeniz  ve ona göre çalışmalarınızı 
düzenlemeniz gerekir. 

 
 
 



 

 2 

2- Tekrar kanunu : 
 

Nasıl ders çalıştığınızı bir gözlemleyin? Benim gözlemlerime  pek çok öğrenci,  dersi dinledikten sonra  ya 
da bir konuyu  okuduktan sonra tekrar etme ilkesini  ihlal ederek hemen test çözmeye, verilmiş ödevleri yapmaya 
başlıyor.  Elbette bunlar yapılmalı ancak  Thorndike’ın tekrar kanununu ihmal edilmiş oluyor. 

 
Thorndike’a göre tekrar yapmadan öğrenme gerçekleşmez. Pekişmeyen bilgi çabuk unutulacağından  

sınavlarda zorluk çekersiniz. Thorndike’ ın tekrar kanununa göre bir bilgi ya da uyarıcı tepki bağının güçlenmesi 
için tekrar yapılması gerekir.  

Öğrenmenin temelinde  mantıktan, zekadan çok  deneme yanılmanın “seçme ve bağlama” süreci varadır.  
Deneme yanılma sürecinde hedefe götüren davranışlar seçilir, bağlanır hedefe götürmeyen davranış ise  elenir.  

Tamamen uyarıcı- tepki bağıyla ilgilenildiğinde  ve çok tekrar yapıldığında en iyi öğrenme gerçekleşmiş 
olur. Uyarıcı- tepki arasındaki bağ, tekrarların kesilmesiyle  zayıflar veya tamamen  ortadan kalkar. Thorndike,  
daha sonra bakar ki bu kanunda bir  eksiklikler var, sadece tekrarların yetmediğini buna geri bildirimde verilmesi 
gerektiğini söyler.  Öğrenme yaparken  tekrar yaptığımızda ve alternatif yollar denediğimizde  geri bildirim 
aldığımızda en iyi öğrenmenin gerçekleşeceğini ileri sürer. 
 
3- Etki kanunu: 
 
  Thorndike’,  yaptığı hayvan deneylerinde önemli bir öğrenme kanunu daha keşfeder.  
Bunu adı da “etki kanunu” dur. Bu kanuna göre bir davranış o çevrede doyuma ulaştırıyorsa yine o çevrede o 
davranışın oluşma sıklığı gidererek artacaktır. Yani edimin, davranışın  sonucu tatmin ediciyse  veya haz vericiyse 
uyarıcı tepki arasında bağın gücü artar. Yani öğrendiğiniz konuyu anlamanın  hazzını yaşıyorsanız, sonucunda bir 
yarar ya da verimli sonuç elde ediyorsanız  davranışı pekiştirirsiniz. Bu kanuna göre önemli bir şey daha var  o da 
tepkilerin, denemelerin  sayısının artması, tepki  çeşitliliğinin olması yani öğrenme ortamında öğrenen kişinin 
aktif olması öğrenmeyi hızlandırır. Buradan anlaşılıyor ki dersin başında gösterilen öğrenme çabası çok önemlidir. 
 
4- Küçük adımlar etkisi 
 

Thorndike’ a göre öğrenmenin gerçekleşmesi,  küçük adımlar halinde doğru davranışın seçilmesi ile 
tepki(davranış) arasındaki bağın  güçlenmesiyle meydana gelir.   

Buna birey her adımda sonuca biraz daha yaklaşmış olur. Çözemediğiniz bir problem için onu imkansız, 
çözümsüz görmemeniz gerekir. O problemin çözümüne götüren çeşitli yollar denemelisiniz ve bu denemeleri 
küçük adımlar şeklinde ilerleyerek de yapabilirsiniz . 
 
Sonuç olarak Thorndike’ ın kuramından  hareketle gerek okulda  
gerekse sınavlara hazırlıkta  sürecinde derslere nasıl çalışılmalısınız?  Sınavlara  nasıl hazırlanmalısınız? 
 
 Öğrenmeye, çalışmaya  başlamadan kendinizi gerek psikolojik, gerekse fizyolojik ve sosyal ortam bakımından 

hazır hale getirmelisiniz. Kendinizi zihinsel olarak öğrenmeye hazır hissetmeniz motivasyonunuzu artıracak 
verimli öğrenme ve çalışma gerçekleştirmiş olacaksınız. 

 Önce deneme yanılma yöntemiyle kendi öğrenme stratejinizi belirlemelisiniz. Bu strateji sadece  sana ait 
olmalıdır. Burada  hazır bir şablon edinmeniz size uygun gelmeyebilir, o nedenle kendi öğrenme stilini 
belirlemelisiniz.  

 Öğrenmelerinizde ya da her dersin başına oturduğunuzda neleri öğreneceğinizi belirlemeniz faydalı olur. 
Hangi konuya ne kadar çalışacağınızı, ne kadar tekrar etmeniz gerektiği konusunda bir ön plan yapmalısınız.   
 

 Öğrenmenizi pekiştirecek kendi öğrenme stilinize göre öğrenme ve tekrarlarınızı belirlemek sizin elinizde. 
Çalıştığınız ders ne olursa olsun önce öğrenme sonunda mutlaka  tekrarlara yer vermelisiniz. Bu  tekrarların 
sonucunda neleri öğrendim? Nasıl öğrenemedim? Nasıl öğreniyorum? Hangi adımlar  daha  doğru öğrenmemi 
sağlıyor? Diyerek kendinize geri bildirimler vererek çalışmalısınız. 
 

  Bir konuya yeni başlıyorsanız “ ben bu konu hakkında önceden ne biliyorum,  bu konuyu öğrenmem için 
geçmişte hangi konularla ilgili bilgi edinmem gerekiyor? Ya da  öğreneceğim  bu bilgilerin hangi konularla bir 
bağlantısı var” diye kendinize sormalısınız. Ya da bu konuyu öğrenmem için  bilmem gereken bilgi nedir? diye 
sorarak öğrenmeye başlarsanız daha  kolay öğrenmiş olursunuz. 
 

 Dersin başına oturduğunuzda konuyu hemen  öğrenmeyi beklemeyin ve öğrenirken bir an önce olsun bitsin 
diye düşünmeyin;  çünkü öğrenme  hemen olup bitecek  bir şey değildir. Çalışırken birçok deneme, birçok 
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çalışma stratejisi izleyeceksiniz ve istediğiniz sonucu alamayacaksınız, hemen yılmayacaksınız, birden  çok  
deneme – yanılma yapacaksınız ve sonunda kendi yönteminize göre doğru çalışmayı, doğru  öğrenmeyi 
keşfetmiş olacaksınız. Örneğin bir konunun önce en küçük parçasından başlayıp  sonra da  adım adım 
bütününe doğru öğrenmeyi tercih etmeniz öğrenmede kalıcılığı artıracaktır. 
 

 Bir konuyu öğrenirken öğrenme hazzı ya da öğrenme doyumu alamıyorsanız ya da öğrenemediğiniz için  bir 
ceza veriliyorsa, üzerinizde  bir baskı varsa o konuyu öğrenmeniz güçleşir. Öğrenmenizi engelleyen faktörler 
varsa onu ortadan kaldırmanız gerekir. Verimli bir öğrenme  ya da çalışma yaptıktan sonra kendinize ödüller 
vermelisiniz. 
 

 Ders çalışırken, bir deneme sınavı çözerken, ilkinde zorlanabilirsiniz, istediğiniz  sonuca ulaşamayabilirsiniz o 
zaman  yapmanız gereken  şey, aynı konunun daha basit  alt konularından ya da temel kavramlarından 
çalışmaya başlayabilirsiniz. Deneme sınavlarında zorlanıyorsanız  daha basit deneme sınavlarından 
başlayabilirsiniz. Yine de başaramıyorsanız bu konunun en temel alt basamağından  başlayarak adım adım 
öğrenmeye geçebilir, somuttan soyuta, basitten karmaşığa doğru bir yol izleyebilirsiniz.  Deneme sınavlarında 
zorlandığınız sorular elbette olacaktır, bu tür sorularla ilgili  çözümlü örnekler üzerinde çalışmalısınız, çözüm 
yollarını izlemeli, sonra cevaplı soruları üzerinde çalışarak ustalaştıktan sonra  deneme sınavına geçebilirsiniz. 

 
Thorndike’ in eğitim ve öğrenme yönteminde işinize yarayacak pek çok ilke  vardır, her bilimsel kuramın bir 
ilkesini hayatımıza uygularsanız pek çok alanda başarıyı gerçekleştirmiş olursunuz. Sizlere bilimin ışığında 
kanıtlanmış veriler sunmak hayatınızı bir nebze kolaylaştıracaktır. Sınavlarda, hayatta başarılı olmanız  için bir 
sonraki yazıda Albert Bandura’nın görüşlerine yer vereceğim. 
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