
Uygulamalı davranış analizi (UDA), Dav-
ranış ilkelerinden elde edilen yöntemleri, 
insanlarda sosyal açıdan önemli davra-
nışları anlamlı bir düzeye kadar geliştir-
mek için sistematik bir şekilde uygulayan 
ve davranışın gelişiminden sorumlu yön-
temlerin etkililiğini deneysel çalışmalarla 
kanıtlayan bir bilim dalıdır.

UDA, objektif şekilde tanımlanabilen ve 
gözlemlenebilen sosyal açıdan önemli 
davranışlar üzerine odaklanır; kullanılan 
yöntem ile davranışta meydana gelen iler-
leme arasındaki güvenilir ilişkiyi kanıtlar-
ken üzerinde çalışılan davranıştaki geliş-
meyi araştırır; bilimsel tanımlama, ölçme 
ve analiz yöntemleri kullanır.

Davranış analizi, bir davranış bilimidir. 
Deneysel davranış analizi, genellikle labo-
ratuar ortamında insan ve hayvanları in-
celer. Ancak uygulamalı davranış analizi, 
ev, okul ve iş gibi her ortamda, uygulanır 
ve toplumsal açıdan önemli olduğu için 
insan davranışlarını inceler. Örneğin, de-
neysel davranış analisti, yeme davranışını 
araştırabilir çünkü yeme canlının metabo-
lizması için önemlidir. Uygulamalı davra-
nış analisti ise yeme davranışını araştırır, 
çünkü otistik bozukluk gösteren bir ço-
cuk aşırı ya da çok az yemektedir.

UYGULAMALI 
DAVRANIŞ 
ANALİZİ 
NEDİR?

Uygulamalı davranış analizi, davranışın do-
ğal ortamda güvenilir bir biçimde ölçümünü 
hedefler. Sadece davranışta değişme olup 
olmadığını değil, aynı zamanda kimin davra-
nışının değiştiğini de araştırır. Çünkü insan-
lar laboratuar araçlarından farklı olarak, göz-
lem yapar ve veri toplar. Yapılan gözlemlerin 
güvenilir ölçümü uygulamalı davranış anali-
zinde kritik bir unsurdur.

Analitik olmak, hedeflenen davranışın ortaya 
çımasını sağlayan veya çıkmasına engel olan 
olayın (Uyaran), görevini gerçekten yerine 
getirmesini gerektirir. Analiz, belirli bir uya-
ran ile belirli bir davranışın üzerinde kontrol 
kurdurduğumuzda ya da ‘davranışın ortaya 
çıkmasını veya yok olmasını’ sağladığımızda 
gerçekleşmiş olur.

Uygulamalı davranış analizi, uygulamada de-
ğeri olan davranışlarda önemli ölçüde deği-
şimi hedefler. Davranış değiştirmenin etkilili-
ğiyle ilgili soruya genelde başka bir soruyla 
cevap verilir. Davranış ne kadar değişmeli? 
Bu soruyu davranışla mücadele eden kişile-
rin, örneğin ailelerin ve eğitimcilerin cevap 
vermesi gerekir.

Son olarak; uygulamalı davranış analizi ge-
nellenebilir davranış değişikliğini hedefler. 
Bunun anlamı yeni davranış, zamana daya-
nıklı olmalı, birçok farklı ortamda ortaya çık-
malı ve diğer farklı davranışlara da yayılabilir 
olmalıdır. Genelleme daima dikkatlice prog-
ramlanmalı ve bunun eğitim sürecinde çok 
önemli bir unsur olduğu unutulmamalıdır.


