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ÜNİTE-1 

 

PSİKOLOJİYE GİRİŞ 
 

PSİKOLOJİNİN TANIMI 
 

Bilim, belirli bir alanda veya konuda deney ya da gözleme dayalı olarak birikimli ve sistematik bir şekilde bilgi üretme 
çabasıdır.  

 

Bilimsel bilginin geçerliliği kanıtlanmış nesnel ve evrensel niteliklere sahip olduğu kabul edilmektedir. 
 

DENEYSEL YÖNTEM, geçerliliği yüksek, güvenilir ve nesnel bilgi sağlamasıyla birlikte psikolojiye de bağımsız bir bilim 
dalı olma şansını tanımıştır. (AS 2015), (AS 2013) 
 

Psikoloji insan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Psikolojinin tanımında esas unsuru oluşturan “davranış” kavramı, 
psikoloji biliminin çalışma alanının kapsamının oldukça geniş olduğuna işaret etmektedir.  

 

Davranış, gözle görebildiğimiz, izleyebildiğimiz eylemleri kapsadığı gibi göremediğimiz hatta bazen farkında bile olmadı-
ğımız süreçleri anlatmak için kullanılan genel, kapsayıcı bir kavramdır.  

 

Dolayısıyla psikoloji düşünce, duygu, fikirler, kanaatler, ideolojiler, zekâ, kişilik gibi ilk bakışta görünmeyen ve el 
becerileri, saldırganlık, insan ilişkileri, verimlilik vb. görünür davranışların oluşturduğu çok geniş bir ilgi alanına sa-
hiptir. (AS 2015), (AS 2013) 

 

PSİKOLOJİ TARİHİ VE PSİKOLOJİ YAKLAŞIMLARI 
 

Yapısalcı Yaklaşım: Yapısalcılık 1970’lerde ortaya çıkan sosyoloji, felsefe, psikanaliz gibi pek çok alanda etkili olan bir 
yaklaşımdır. Bu yaklaşım, bütünü tek tek parçaları üzerinden açıklama çabalarına karşı çıkarak, “yapı” kavramı ve bu 
yapıyı oluşturan ögelerin örgütleniş biçimi üzerinde durmuştur.  

 

Psikolojide ise ilk olarak Wundt’un laboratuar çalışmalarıyla ve içe bakış yöntemiyle benimsenen bu yaklaşım daha son-

ra Titchener tarafından geliştirilmiştir.  

(AS 2015), (AS 2014), (AS 2013) 
 

İşlevselci Yaklaşım: İşlevselci yaklaşım, zihni durağan bir yapı olarak ele alan ve onun içeriğiyle ilgilenen yapısalcı yak-
laşıma karşıt bir anlayış olarak doğmuştur.  

 

Amerikalı bir filozof olan William James tarafından oluşturulan bu ekol Darwin’in evrim teorisinden fazlasıyla etki-
lenmiştir.  

(AS 2014), (AS 2013) 
 

Gestalt Yaklaşımı: Gestalt psikolojisi 20. yy.ın ortalarına doğru Max Wertheimer, Kurt Koffka, Wolfgang Köhler ve Kurt 
Lewin’ın kurduğu yeni bir düşünce ekolüdür. Max Wertheimer’ın hareketin açıklanmaya veya parçalara bölünmesine ge-
rek olmadığını, algılandığı hâliyle var olduğunu öne süren fi fenomeni olgusu Gestalt yaklaşımının temelini oluşturur. 
 

Gestalt: Türkçedeki karşılığı “şekil” veya “bütün” olan Almanca bir kelimedir. 
 

Fi fenomeni, birbirinden bağımsız iki ışık kaynağının ard arda yanıp söndürülmesi sonucunda, iki ayrı ışık kaynağı yeri-
ne hareket eden tek bir ışık kaynağının algılanmasıdır. Gestalt yaklaşımına göre süreklilik gösteren uyaranların algıda 
birleştirilmesi ilkesini betimler. 
 

Davranışçı Yaklaşım: 1910’larda John B. Watson tarafından kurulan davranışçılık ekolü, dönemin psikoloji anlayışını 
ifade eden yapısalcı ve işlevselci yaklaşımlardan radikal bir kopuşu temsil etmektedir. Bu yaklaşıma göre insan davra-
nışlarını açıklamaya çalışan psikoloji bilimi, “imge” veya “zihin” gibi gözlenemeyen süreçlerle ilgilenmemelidir. Onun ye-
rine daha nesnel olarak ölçülebilen ve gözlenebilen “davranış” üzerinde odaklanmalıdır. 
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Nesnellik, bir niteleme olarak öznelin veya kişiselin karşıt anlamlısıdır. Tarafsızlığı, kişisel yargılardan bağımsızlığı ve 
genel geçer bir doğruluk veya yanlışlığı betimlemektedir. Diğer bir deyişle kişiden kişiye değişiklik göstermeyen anla-
mındadır. 
 

Psikoanalitik (Psikodinamik) Yaklaşım: Psikoanalitik yaklaşımın kurucusu olan SİGMUND FREUD, dönemin hakim 
psikoloji anlayışına yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Buraya kadar anlatılan tüm yaklaşımların, insan zihnini ve davra-
nışlarını açıklama biçimleri farklılaşsa da temelde hepsinin zihnin “bilinçli” kısmı üzerinde odaklandıkları söylenebilir. Bu-
na karşılık Freud, bilincin, insan zihninin sadece bir kısmı olduğunu belirterek, davranışlarımızı ve kişiliğimizi 
oluşturan esas kısmın “bilinçdışı” olduğunu öne sürmüştür. (DS 2015) 
 

Psikanaliz kavramı, Freud’un geliştirdiği kişilik kuramının ve tedavi yönteminin adıdır. 
 

Bilişsel Yaklaşım: Biliş terimi düşünce ya da bilgiye işaret eder; bilişsel psikoloji ise insanların, davranışlara rehberlik 
eden bilgiyi edinme, zihinde örgütleme, hatırlama ve kullanma yeteneklerinin çalışılması olarak tanımlanabilir 
 

Bağlamsal Yaklaşım: Bu yaklaşım insan davranışlarının anlaşılmasında bütünselliği ve davranışın içinde oluştuğu bağ-

lamı vurgulayarak diğer yaklaşımlardan ayrılır. 
 

Bağlam; bir kişinin, olayın ya da herhangi bir nesnenin içinde bulunduğu durumu ifade etmektedir. Dolayısıyla ortamın 
özellikleri, psikolojik özellikler, hava durumu, kalabalık vb. değişkenlerin tümü bağlamı oluşturur. 

 

PSİKOLOJİNİN ALT ALANLARI 
 

Bu alanlar arasında şunlar sayılabilir: Gelişim psikolojisi, klinik psikoloji, sosyal psikoloji, psikometri ve deneysel 
psikoloji. 
 

Gelişim Psikolojisi: Psikolojinin en çok çalışma yapılan ve ilk alt alanlarından biri olan gelişim psikolojisi, insan yavru-

sunun döllenmeden ölüme kadar yaşadığı gelişim ve değişimi inceler. 
 

Klinik Psikoloji: Psikolojinin en bilinen alanlarından biri olan klinik psikoloji, ruh sağlığı alanında teorik ve uygulamalı 
çalışmalar yapılan bir alandır. Klinik psikoloji, ruh sağlığıyla ilgili mesleklerle özellikle psikiyatri ile yakından ilişkilidir. 
Sosyal hizmetler, psikolojik rehberlik ve danışmanlık gibi alanlarla da yakın ilişkileri olan klinik psikoloji, ruhsal bozuk-
lukların nasıl ortaya çıktığını, bu bozuklukların altında yatan psikolojik, toplumsal ve biyolojik faktörleri araştırır 
ve bu konudaki psikoloji bilgilerini, ruhsal bozuklukların tanı ve tedavisinde uygulamaya koyar. (AS 2014) 
 

Sosyal Psikoloji: Psikolojinin önemli alanlarından biri olarak sosyal psikoloji, birey ve sosyal çevresi arasındaki etkile-
şimleri incelediği gibi bireyler arası etkileşim, grup içi ve gruplar arası etkileşim ve bunlarla ilgili pek çok konuda çalışma-
lar yapar. 
 

Deneysel Psikoloji: Deneysel psikoloji; insanların öğrenme, hatırlama, algılama, uyarıcıya tepki verme süreçlerini ve 
çeşitli güdüsel durumlarda (örn; açlık, susuzluk) nasıl davrandıklarını deneysel yöntemlerle araştıran bir psikoloji alt ala-
nıdır. 
 

Psikometri: Psikolojinin bütün alt alanlarında ihtiyaç duyulan yöntemsel konularda araştırmalar yapan ve ölçüm araçları 
konusunda çalışan psikoloji alt alanı, psikometridir. 

 

PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 
 

Bu yöntemler şunlardır: Doğal gözlem, vaka incelemesi, alan araştırması ve deneysel yöntem. 
 

DOĞAL GÖZLEM: Belirli bir davranışı, o davranışın geliştiği doğal koşullarda gözlemleyerek, doğrudan ve be-
timsel bilgi edinmenin yolu doğal gözlemdir. (AS 2015), (AS 2014) 
 

Vaka İncelemesi: İnsanların davranışları hakkında derinlemesine bilgi edinilmek istendiğinde vaka incelemeleri kullanı-
labilir. Bir kişinin, incelenen davranış ya da olgu açısından tarihçesi olarak da adlandırılabilinen bu yöntemle, davranışı 
tarihsel bir yaklaşımla geçmişten bugüne ele alınıp incelenir. 



 
 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2 

3 
 

 

Alan Araştırması: Sosyal psikolojide en sık başvurulan araştırma yöntemlerinden biri alan araştırmalarıdır. Survey ola-
rak da isimlendirilen bu yöntem, incelenen davranışların, algı ve değerlendirmelerin, tutumların, bir toplumda ya da belli 
bir grupta görülme derecesi ve bunların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyal bağlam vb. etmenlerle nasıl bir ilişki içinde 
olduğu konusunda bilgilere ulaşma imkânı sağlar. Gençler arasında uyuşturuculara yönelik tutumlar nelerdir? Bir marka-
ya ilişkin algı ve değerlendirmeleri nedir? Siyasi partiler hakkında seçmenlerin tutum ve kanaatleri nelerdir? Bütün bu so-
ruların yanıtları alan araştırmalarıyla bulunabilir. 
 

Evren herhangi bir araştırmada sonuçların genellenmek istediği ögeler topluluğudur.  
 

Deneysel Yöntem: Deneysel yöntem, laboratuar ortamında veya gerçek yaşam alanlarında kontrollü olarak yapılan 

araştırmalarda kullanılır. 
 

Değişken: Farklı canlılarda, farklı ortamlarda ve farklı durumlarda değişiklik gösterebilen olgu veya niteliktir. 
 

Bağımsız Değişken: Her hangi bir deney deseninde esas olarak etkisi incelenen değişkendir. Bu nedenle deneyci ta-
rafından belirli bir ranj içerisinde değiştirilir. (Örneğin TV izleme süresinin öğrenmeye etkisinin araştırıldığı bir araştırma 
TV izleme süresi, alkol kullanımının kaza oranları üzerine etkisinin araştırıldığı bir araştırmada alkol kullanım oranı ba-
ğımsız değişkendir.) (AS 2015), (DS 2014) 
 

Bir deneyde bağımsız değişkenin etkisine maruz kalmayan grup kontrol grubudur. Deney grubu ise bağımsız değişkenin 
verildiği gruptur. Bir ilacın etkisinin araştırıldığı bir deney deseninde bu ilacı çeşitli dozlarda alan gruplar deney grupları, 
hiç ilaç almayan grup ise kıyaslama imkânı sağlayan kontrol grubudur. 
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ÜNİTE-2 

 

ALGILAMA 

 
ALGININ TANIMI VE DOĞASI 
 

Algının Özellikleri: 

 Algı ve duyum, birbirinden farklı kavramlardır; duyum olmadan algı gerçekleşmez. 

 Duyum, daha genellenebilirken, algı, bireye özgüdür. 

 Algı öğrenmeye, duyum fizyolojiye dayanır. 

 Algı öznel, duyum nesneldir. 

 Algı duyumsal deneyimlerin aksine daha yüksek zihinsel süreçlere bağlıdır. 

 Algı ve duyum arasında kesin ve net sınırlar yoktur. 

(AS 2015), (AS 2014), (AS 2013) 
 

Şekil-Zemin İlişkisi: Gördüğümüz nesnelerin çoğu şekil ya da zemin olarak sınıflandırılabilir. Şekil, belirli biçimi olan ve 

uzayda yer kaplayan bir nesnedir. 

 

Zemin, herhangi bir biçime sahip değildir. Zemin, önünde gördüğümüz şeklin yerini belirlememize yardım eder. Bir nes-
nenin şekil ya da zemin olma hâli nesnenin sabit bir özelliği değildir, algılayıcının uyarıcıya verdiği bir tepkidir. Dolayısıy-
la birisi için zemin olan, diğer bir kişi için şekil olabilir. Ya da aynı kişi için şekil ve zemin zaman içinde yer değiştirebilir. 
Algılayıcı, şekil-zemin ayrımı yaptığında şeklin önemli olduğuna, zeminin görece önemsiz olduğuna karar vermiş olur. 

(AS 2015), (AS 2013) 
 

Gruplama İlkeleri 

Gestalt psikologlarına göre algılayıcı, nesneleri şu ilkeler doğrultusunda gruplandırarak algılar: Yakınlık, benzerlik, ta-
mamlama, süreklilik ve ortak kader. 
 

Yakınlık ilkesi, uzayda birbirlerine yakın olan nesneleri bir grup olarak algılama eğilimini ifade eder. 
 

Benzerlik ilkesine göre, insanların, çeşitli açılardan birbirine benzer nesneleri bir grup olarak algılama eğilimi vardır. 
Nesneler şekilleri, büyüklükleri ya da renkleri açısından benzer algılanabilir. (Mesela, futbol takımı örneğinde olduğu gibi 
aynı renk forma giyenler) (AS 2014) 
 

Tamamlama ilkesi, duyusal girdilerde boşluk olsa bile şekli bir bütün olarak algılama eğilimini yansıtır. 
 

Süreklilik ilkesine göre, insanlar nesneleri düz bir çizgi ya da düzenli bir eğri üzerinde yerleştirerek bir birim olarak algı-
lama eğilimindedirler. 
 

Ortak kader ilkesi harekete dayanır. Aynı yönde hareket eden nesneler bir grup olarak algılanır. 
 

HAREKET ALGISI: Hareket algısı, çevrede hareket eden uyarıcının varlığında gerçek hareket olarak deneyimlenir. An-
cak algılayıcı, çevrede hareket eden bir uyarıcı olmaksızın da hareket algısı deneyimleyebilir. Dolayısıyla iki tür hareket 
algısından söz etmek mümkündür: Gerçek hareket ve Görünürde hareket. 
 

Görünürde Hareket: Üç tür görünürde hareket vardır: Otokinetik etki, stroboskopik hareket ve fi fenomeni. 
 

Otokinetik Etki: Eğer tamamıyla karanlık olan bir odada sessizce oturup, karşı duvardaki sabit ışık kaynağına sürekli 
bakılırsa, bir süre sonra ışığın hareket etmeye başladığı görülür. Gerçekte ışık sabit olduğu hâlde, hareket ediyormuş 
gibi algılanır. Otokinetik etki olarak adlandırılan bu olgu, psikolojinin çeşitli alanlarındaki deneylerde uyarıcı olarak kulla-
nılmıştır. 
 

Stroboskopik Hareket: Stroboskopik hareket, resimleri hareketlendirmeyi mümkün hâle getirir. Hareket,sabit nesne 
imgelerinin hızlı bir biçimde arka arkaya sunulmasıyla yaratılır. Sinemanın temeli olan bu hareket, gerçekte, izleyiciye 
saniyede 16 ile 22 resmin ya da çerçevenin gösterilmesidir. Her resim ya da çerçeve bir öncekinden biraz farklıdır. Sani-
yede en az 16 resmin gösterilmesi, filmin pürüzsüz ve doğal görünmesini sağlar. Eğer saniyede 16’dan az resim sunu-
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lursa, hareket kesik kesik görünür ve doğal olmaz. (AS 2014) 
 

Fi Fenomeni: Aslında fi fenomeni stroboskopik hareketten ayrı bir hareket türü değil, stroboskopik hareketin basit hâli-
dir. Her ikisi de süreklilik ilkesinden ortaya çıkarlar. Yani, arka arkaya gelen resim ya da ışık noktalarının bir birim olarak 
algılanması sonucu hareket hissi yaşanır. Binalardaki reklam panoları ya da stadyumlardaki skor panoları günlük ya-
şamda fi fenomenini gösteren örneklerdir. 

 

DERİNLİK VE UZAKLIK ALGISI 
 

Derinlik ve uzaklık algısını çalışan psikologlar, derinlik ve uzaklık algısının iki tür ipucuna bağlı olarak gerçekleştirildiğini 
ileri sürerler: Tek göze bağlı ipuçları ve çift göze bağlı ipuçları. 
 

Tek Göze Bağlı İpuçları: Görsel alandaki derinliği yakalamak için bazı durumlarda tek göze bağlı ipuçları kullanılır. Tek 
göze bağlı ipuçlarının büyük çoğunluğu bir çizim ya da resimde gösterilebilir. Gerçekte bu ipuçları ressamlar tarafından 
keşfedilmiş, daha sonraları psikologlar tarafından çalışılmıştır. Uzaklık algısına kaynaklık eden tek göze bağlı ipuçları 
şunlardır: Göreli büyüklük, doğrusal perspektif, görsel alanda yükseklik, örtüşme ve görsel alanın dokum gradyanı ve 
netliği. 
 

GÖRELİ BÜYÜKLÜK: Eğer iki nesne aynı büyüklükteyse, büyük görünen nesne gözlemciye daha yakın olarak 
değerlendirilir. (AS 2015) 
 

Doğrusal Perspektif: Doğrusal perspektif, doğrusal çizgilerin uzaklaştıkça birbirlerine kavuşacakmış gibi görün-
mesidir. (DS 2015), (AS 2014) 
 

Görsel Alanda Yükseklik: Görsel alandaki nesnelerin birbirlerine göre yukarıda ya da aşağıda durmaları uzaklığı algı-
lamak için kullanılan diğer bir ipucudur. 
 

Örtüşme: Görsel alandaki iki nesne örtüşmüşse, kısmen örtülmüş olan nesne daha uzakta, diğer nesneyi örten nesne 
ise önde ve daha yakında algılanır. 
 

Dokum Gradyanı ve Netlik: Görsel alandaki nesnelerin dokum gradyanı (sıklığı) ya da netliği de uzaklık algısını yara-
tan ipuçlarından biridir. Görsel alanda tüm ayrıntılarının görülebildiği nesneler daha yakında algılanırken, ayrıntıları kay-
bolan, sıklaşan ve silikleşen nesnelerin uzak olarak algılanma eğilimi vardır. 
 

Çift Göze Bağlı İpuçları: Derinlik ve mesafeyi algılamak için çift göze bağlı iki ipucu kullanılmaktadır: Retinal ayrıklık ve 
kavuşma Derecesi. 
 

RETİNAL AYRIKLIK: Sadece insan ve aslan, kaplan gibi avcı hayvanların anatomik yapıları derinliği algılamada iki gö-
zün iş birliği yapmasına izin verir. Bu canlılarda gözler kafanın önündedir ve aralarında mesafe vardır.  

 

İnsanda 6 cm. olan bu mesafeye retinal ayrıklık denir.  

(AS 2015), (AS 2014) 
 

Kavuşma Derecesi: Uzaktaki nesnelere bakıldığında gözlerin görüş çizgileri neredeyse paraleldir. Yani birbirlerine ka-
vuşmazlar. Fakat yakındaki nesnelere bakıldığında, gözler birbirine döner ve görüş çizgileri birbirine kavuşur. Gözlerin 
hareketi hakkındaki bilgi ve bir nesneye odaklanma için görüş çizgilerinin ne kadar kavuşması gerektiği bilgisi beyne 
gönderilir. Beyin, bu bilgiyi yorumlar ve nesnelerin uzaklığını hesaplar 

 

ALGISAL DEĞİŞMEZLİK 
 

Algısal değişmezlik olgusuna sahip olmamak, hafızamızın olmamasına benzetilebilir. Algısal değişmezlik olgusu şekil 
değişmezliği, büyüklük değişmezliği ve renk değişmezliğini kapsar.  
 

Şekil Değişmezliği: Tanıdık olan bir nesneye bakıldığında, hangi açıdan bakılırsa bakılsın, insan zihni onu hep aynı 
nesne olarak görmeye devam edecektir. Gerçekte aynı nesnenin farklı açılardan görülmesi, retinaya farklı şekillerdeki 
imgelerin düşmesine yol açar. Ancak buna rağmen nesneye aşinalık yüzünden algısal sistem onu aynı nesne olarak al-
gılayacaktır. 
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Büyüklük Değişmezliği: Bir nesneye farklı mesafelerden bakıldığında nesnenin retinal imgesi de farklı büyüklüklerde 
olur. Nesne ile algılayıcı arasındaki mesafe arttıkça nesnenin retinaya düşen imgesi küçülür ya da tersinden, söz konusu 
mesafe azaldıkça nesnenin retinadaki imgesi büyür. Duyusal girdide mesafeye bağlı bu değişime rağmen, zihin nesneyi 
aynı büyüklükte algılamaya devam eder. Bu kısmen nesneye aşina olmanın, kısmen de uzaklık ipuçlarını kullanmanın 
sonucudur. 
 

Renk Değişmezliği: Renk değişmezliği farklı ışık koşullarında bir nesneyi aynı renk ve parlaklıkta algılamaya devam 
etmektir. Gerçekte aynı nesneden günün değişik saatlerinde farklı açılarla gelen güneş ışığı altında nesnenin rengi farklı 
görünür. Benzer şekilde nesneler, mum ışığı ya da lamba gibi yapay ışık altında da göze gelen ışık dalgaları nedeniyle 
farklı renkte görülür. Ancak algısal sistem, bu farklı duyusal girdilere rağmen nesneyi aynı renkte algılamayı sürdürür. 
Örneğin bir elmadan sabah parlak güneş ışığı altında, bir mum ışığında ya da akşam üzeri güneşi altında farklı ışık dal-
gaları göze gelse bile, elma hâlâ kırmızı olarak algılanır. Ya da kırmızı bir elmanı n bir kısmı güneşte, bir kısmı gölgede 
kaldığında elmanın tümünün kırmızı olarak algılanması da renk değişmezliğinin bir sonucudur. 

 

ALGIDA PSİKOSOSYAL FAKTÖRLER 
 

Algıyı etkileyen deneyimler çeşitli psikososyal faktörleri içermektedir. Bu faktörler kültür, bağlam ve kişisel özellikler 
başlıkları altında incelenebilir. Güdüler, beklentiler, ilgiler ve tutumlar gibi kişisel özellikler de algıyı güçlü biçimde 
etkiler. (AS 2015), (AS 2013) 
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ÜNİTE-3 

 

GÜDÜLER VE DUYGULAR 

 
GÜDÜLENME 
 

Bireyin amaçlarına ulaşması için belli davranışlar sergilemesi gerekir; bu davranışların kaynağında güdülerin önemli bir 
rolü vardır. 
 

Güdülenme kavramının üç bileşeni vardır: Davranışın yönü, davranışın yoğunluğu ve davranışa devam etme ısrarı. 
(AS 2015) 

 

GÜDÜLENME KURAMLARI 
 

İçgüdü Kuramları: Evrimci görüşe göre pek çok hayvan belirli durumlarda belirli biçimde tepki vermek üzere sinir sis-
temleri önceden programlanmış eğilimlerle doğarlar. İçgüdü olarak adlandırılan bu eğilimler türe özgüdür ve genetik ola-
rak bir kuşaktan diğerine aktarılır. Örümceklerin ağ örme davranışları, arıların diğer arılara yiyeceğin yerini göstermek 
için yaptıkları “dans” ilk akla gelen örneklerdir. 
 

İçgüdülerin bilinçdışı oluştuğunu ifade eden FREUD, iki temel içgüdü olarak yaşam ve ölüm içgüdüsü üzerinde durur. 
(AS 2015), (DS 2013) 

 

İçgüdü Kuramı Darwin’in Evrim Teorisinden etkilenmiştir. (DS 2015), (AS 2014) 
 

İnsanların her davranışını içgüdü ile açıklamak mümkün değildir; her bireyin belli uyaranlar karşısında farklı davranışlar 
sergileyebilmesi, bu davranışların değişiklik gösterebilmesi güdülenme söz konusu olduğunda içgüdü kuramını yetersiz 
kılmaktadır. 

 

İçgüdü yaklaşımı, ABD’de yükselen davranışçı akımın etkisiyle içgüdü yaklaşımları 1920’lerde eleştirilmeye başlamış 
ve etkisini yitirmiştir. (AS 2015), (AS 2013) 
 

Dürtü Yaklaşımı: Dürtü yaklaşımı, güdülenmenin organizmanın ihtiyacı sonucu ortaya çıkan dürtülerle gerçekleştiğini 

ileri sürer. 
 

Bireyler, sosyal varlıklardır ve diğer bireylerle bir arada olmak isterler. Bu durum her bireyin yaşamında bir ihtiyaçtır ve 
karşılanmamasının yarattığı psikolojik sonuçlar, yani dürtüler farklı davranışların doğmasına neden olur. 

 

DÜRTÜLER İHTİYACA DAYANIR. (DS 2015), (AS 2013) 
 

Yalnızlık duyan bir kimsenin bazı gruplara üye olarak arkadaş edinmeye çalışması homeostaz ilkesinin psikolojiye yan-
sımış hâlidir. 
 

Optimal uyarılma kuramı, insanların kendilerini rahat hissettikleri uyarılma düzeyini sürdürmek için güdülendiklerini ileri 
sürer. 

 

Dodson-Yerkes Yasasına göre bir işteki en yüksek performans kişi, orta düzeyde uyarılmışlık hâlindeyken elde edilebilir.  
 

İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı: MASLOW’un kuramına göre, insan fizyolojik ihtiyaçlarını ve güvenlik ihtiyaçlarını gi-
derdiğinde, daha üst düzeyde ihtiyaçlar ortaya çıkacaktır. Bu ihtiyaçlar fizyolojik temelli değil insanı diğer canlılardan ayı-
ran kişisel gelişimle ilgili ihtiyaçlardır. Bunların ilki sevgi ve ait olma ihtiyacıdır. Bu kategori, insanın başkaları tarafın-
dan sevilmeye ve bir gruba ait olduğunu hissetmeye ihtiyaç duyduğunu ifade eder. Bu ihtiyacın doyurulmasında örneğin 
aile önemli bir yer tutar. 

 

İnsan bu ihtiyacını karşıladıktan sonra, Maslow’a göre başkaları tarafından değer verildiğini bilmeye, başarılı olmaya 
ve takdir görmeye ihtiyaç duyacaktır. Değer ihtiyaçları adı verilen bu kategori, insanın yaşadığı toplum içinde değerli 
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bir konuma sahip olmasını ifade eder. (AS 2014) 

 

Hiyerarşinin en tepesinde kendini gerçekleştirme ihtiyaçları yer alır. Kendini gerçekleştirme çeşitli özellikleri kapsayan 
bir psikolojik konum olarak düşünülebilir. Kendini gerçekleştiren insan, kendini kabul etmiş, yaratıcı, derin bir espri anla-
yışına sahip, empati kurabilen, kültürel etkilere karşı çıkabilen, demokratik bir kişilik yapısına sahip insan olarak betimle-
nir. 

 

 
(AS 2013) 

 

DUYGULAR 
 

Duygu, psikolojide genel olarak üç bileşenden oluşan bir deneyim olarak görülür:  

1- Biyolojik uyarılma  
2- Zihinsel değerlendirme ya da bilişsel bileşen  
3- Davranışsal dışavurumlar.  

 

Bir duygu ne kadar yoğunsa, bu üç bileşen arasındaki koordinasyonun da daha fazla olması beklenir. (AS 2013) 
 

Duyguların Sınıflandırılması: PLUTHİCK önceleri duyguları üç boyutlu bir model üzerinde göstermiş, 1980’de renk 
çemberi fikrinden esinlenerek DUYGU ÇEMBERİ modelini geliştirmiştir. (AS 2015), (AS 2014) 
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DUYGU KURAMLARI 
 

James-Lange Kuramı: Bu kuramın duygunun fizyolojik değişmelerden kaynaklandığını iddia etmesinin temelinde, her 
duygunun kendine özgü fizyolojik bir tepki örüntüsü olduğu varsayımı yatar. (AS 2015), (AS 2013) 
 

Cannon-Bard Kuramı: James-Lange kuramını eleştiren Cannon, meslektaşı Philip Bard ile farklı bir duygu kuramı ge-
liştirdi. Cannon-Bard kuramı olarak bilinen bu kuram, temel olarak duygusal hislerin ve otonom sinir sistemine bağlı uya-
rılmanın aynı zamanda gerçekleştiği iddiasına dayanır. 
 

Bilişsel Kuramlar: Bilişsel kuramlardan ilki, Schachter ve Singer’ın iki faktörlü duygu kuramıdır. Kuramcılar, James-

Lange kuramı gibi fizyolojik uyarılmanın duygudan önce geldiğini varsayarlar. 
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ÜNİTE-4 

 

BİLİŞ VE ZİHİNSEL YETENEKLER 

 
KAVRAMLAR 
 

Bilişsel yaklaşım, zihinsel süreçlerle ilgilendiğinden temel zihinsel faaliyetler olan kavramların kullanımı, problem çöz-
me ve dil bu yaklaşımın içinde ele alınmaktadır. 
 

Bilişsel sistemin önemli yapı taşlarından biri olan KAVRAMLAR; tüm nesne, canlı ve olayları gruplandırarak, devasa bir 
dünyayı zihinde temsil etme olanağı verir. Örneğin “kedi” bir kavramdır. Dört ayağı olması, et yemesi, miyavlaması ve 
kızdığında tırnaklarını çıkarması kedi kavramını oluşturan ögelerdir ve bu ögeler tüm kedileri temsil eder. (AS 2015), 
(AS 2013) 
 

KAVRAM OLUŞTURMA MODELLERİ: 

 

Özellikler Modeli: Özellikler modeline göre bir nesnenin, bir canlının, bir kişinin, bir olayın ya da bir niteliğin kavramın 
içine girmesi için belirli birtakım özellikleri taşıması gerekir. Bazı araştırmacılar, kavramların, bellekte muğlak olmayan bir 
özellikler dizisi hâlinde saklandığına inanmaktadır. Örneğin “kuş” kavramının birkaç özelliği barındırması gerektiği düşü-
nülebilir: Kanatlarının olması, uçabilmesi gibi. 

 

Prototip Modeli: Rosch en doğal görünen kavramların bile bellekte bir özellikler listesi hâlinde saklanmadığını öne sür-
müş ve bunun yerine kavramların prototipler aracılığıyla oluşturulduğunu iddia etmiştir. Prototip modeli, o kategorinin 
özelliklerini barındıran en iyi örnek yoluyla kavramın oluşturulması sürecine dayanır. (DS 2015), (AS 2014) 

 

İyi Örnek Modeli: Bazı psikologlar insanların, kavramları prototip gibi soyut yapılarla değil, gerçek yaşantıda o kavrama 
dair pek çok örneği görmekle geliştirdiklerine inanmaktadır. Çocukların meyve, sebze, renk ve pek çok hayvan kavramı-
nı bu yolla öğrendiği kolaylıkla gözlenebilir. 
 

KAVRAMALARIN İŞLEVLERİ: Kavramlar bir durumda öğrenileni diğer durumlara aktarmaya olanak verdikleri için dün-
yayı basitleştirir. Kavramlar sayesinde, dünya insan tarafından anlaşılabilecek ve başa çıkılabilecek hâle gelir. Böylece 
insan kaotik bir dünyayla uğraşmak zorunda kalmaz. Kavramlar bunu, çok sayıda bilgiyi başa çıkılabilir birimlere bö-
lerek yaparlar. Kavramlar, yeni yaşantıları anlamlandırmaya olanak verir. (AS 2015), (AS 2013) 
 

Bir kavramı bilmek, o kavrama ait olan nesne, canlı ya da olayların ortak özelliklerini bilmek demek olduğundan, bir 
kavram kullanıldığında bu ortak özelliklerin hepsi birden ifade edilmiş olur. Böylece, kavramlar insanların birbirlerini an-
lamalarını, dolayısıyla iletişim kurmalarını sağlar. Elbette kavramların temsil ettiği özellikler her zaman bu kadar kesin ve 
net olmayabilir. Örneğin, kuş kavramına ait olsa da penguen gibi uçamayan kuşlar vardır.  

 

Atkinson ve meslektaşları bu yüzden kavramları klasik kavramlar ve olasılık içeren kavramlar olarak ikiye ayırır. Klasik 
kavramlar, üyelerinin ortak özelliklerini temsil eden kavramlardır. Olasılık içeren kavramlarsa üyelerinin tüm ortak özellik-
lerini temsil edemeyebilirler.  

(AS 2015), (AS 2013) 

 

PROBLEM ÇÖZME 
 

PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ 

 

Algoritmalar: Algoritmalar, belirli türde problemleri çözmek için geliştirilmiş özgül problem çözme yollarıdır. Algoritma, 
eğer doğru kullanılırsa problemin çözümüne ulaşmamak imkânsızdır. Matematikteki Pisagor formülü algoritmalara bir 
örnek olarak gösterilebilir. Eğer doğru formül uygulanırsa kesinlikle doğru çözümler üretilecektir. 

 

Kestirmeler: İnsanlar bazen problemlerin çözümünde kestirme birtakım yollar kullanırlar ve hemen sonuca varabilirler. 
Vardıkları sonuç bazen doğru olur. Pratik deneyimlerden çıkarılmış bu kestirme yollar, problemi basitleştirmeye ve çöz-
meye yararlar. Geçmiş problem çözme deneyimleri, bu yolların geliştirilmesinde önemli bir etkendir. Algoritmaların tersi-
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ne, kestirmeler problemin çözüleceği garantisini vermezler. 
 

Problem Çözümünü Etkileyen Faktörler: Problem çözümünü kolaylaştıran ya da zorlaştıran faktörler şunlardır: Uz-
manlık, zihinsel kurulum ve işleve takılma. 
 

Uzmanlık: Özel bir alandaki bilgileri bilmenin, problemin ögelerini daha iyi bellekte tutmayı sağladığını ve bunun sonu-
cunda da problemin çözümünü kolaylaştırdığını söyler. (AS 2014) 

 

ZEKÂ 
 

ZEKÂ ÖLÇEKLERİ: 

Binet-Simon Zekâ Ölçeği: Bugünkülere benzer ilk zekâ ölçeği Fransız Psikolog Alfred Binet tarafından 19.yüzyılın son-
larında geliştirilmiştir. 1881’de Fransız hükûmeti, eğitimi tüm çocuklar için zorunlu hâle getirince, öğretmenlerin sınışar-
daki geniş bireysel farklılıklarla başa çıkmasının zor olacağı fark edilmiştir. Hükûmet Binet’den diğerlerine göre daha ya-
vaş öğrenen çocukları ayırt etmesini isteyince, Binet meslektaşı Simon ile birlikte 1905’te bir zekâ ölçeği geliştirmiştir. 
Binet-Simon Zekâ Ölçeği 1908 ve 1911’de yeniden gözden geçirilmiştir. Binet, zekâ ölçeğinin algısal yeterliliklerden zi-
yade, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini içermesi gerektiğini varsaymıştır.  
 

Stanford-Binet Zekâ Ölçeği: Binet tarafından geliştirilen zekâ ölçeği ABD’de Stanford Üniversitesinde Lewis Terman 
tarafından Amerikan okul çocuklarına uygulanmak üzere adapte edilmiştir. Binlerce çocuğa uygulanarak ölçek stan-
dardize edilmiş ve yaş normları geliştirilmiştir. (AS 2015), (AS 2014) 

 

1916’da Terman’ın yayımladığı bu ölçek Stanford-Binet Zekâ Ölçeği olarak bilinir. Bu ölçeğin son versiyonunda ölçümü 
yapılan dört alan vardır: Sözel akıl yürütme, soyut/görsel akıl yürütme, sayısal akıl yürütme ve kısa süreli bellek. 
 

Wechsler Zekâ Ölçekleri: 1939’da David Wechsler yeni bir zekâ ölçeği geliştirdi. Çünkü Stanford-Binet ölçeğinin fazla-
ca sözel yeteneğe dayandığını ve bunun yetişkinler için uygun olmadığını düşünüyordu. Wechsler Yetişkin Zekâ Ölçeği 
(WYZÖ) 1955 ve 1981’de tekrar gözden geçirilmiştir. Bu ölçek biri sözel ve diğeri performans olmak üzere iki alt ölçek-
ten oluşur. Sözel bölüm bilgi sorularını, basit aritmetik sorularını ve yargı sorularını kapsar. Performans bölümü ise bir-
kaç resmin öykü oluşturacak biçimde dizilmesi, resimdeki eksik parçanın bulunması gibi problemleri kapsar. Kişi bunlar-
dan hem ayrı ayrı puanlar alır hem de hepsinden tek bir IQ puanı alır. 
 

Zekâya ilişkin faktör kuramlarından ilki, faktör analizi tekniğini de geliştiren Spearman tarafından ortaya konulmuştur. 
Spearman, her bireyin g faktörü olarak adlandırılan genel bir zekâ faktörüne sahip olduğunu ileri sürmüştür. 
Spearman’a göre, g faktörü kendini her alanda gösterir. Yani zeki insan tüm konularda zekiliğini gösterir. Bireylerin zekâ 
ölçeklerinden aldıkları puanlardan da g faktörü sorumludur. 

 

Spearman, g faktörüne ek olarak özel faktörlerden söz etmiştir. Bu özel faktörlerin her biri belirli bir yeteneğe karşılık ge-
lir. 

(AS 2015), (DS 2013) 

 

DİL 
 

İnsandaki en önemli bilişsel sürecin dil olduğu söylenebilir. Dil, insanı evrim basamağında daha altta olan diğer canlılar-
dan ayırır. Dil, insan iletişiminin temelidir ama dili sadece iletişim aracı olarak görmek, dilin önemini anlatmaya yetmez. 

 

Dilin, onu evrim basamağının daha altında yer alan hayvanların iletişim sistemlerinden ayıran pek çok yanı vardır. Birin-
cisi dilin anlamlılığıdır. Bu, dildeki ses ya da işaretlerin bir anlamı olduğuna işaret eder. Sözcükler eylemler, nesneler ve 

fikirler için sembol olarak işlev görürler.  

 

İkincisi dilin sonsuz yaratıcılık özelliğinin olması ya da olağanüstü bir esnekliğe sahip olmasıdır. 

 

Üçüncüsü dil, bulunulan yere bağlı olarak gerçekleşen bir bilişsel süreç değildir. İnsanların başka zaman ve yere ilişkin 
olay ve nesneler hakkındaki bilgiyi birbirlerine iletme kapasiteleri vardır. Dilin sembolik olmasına dayanan bu kapasite, 
bilgiyi bir insandan diğerine, bir kuşaktan diğerine aktarmayı mümkün kılar. Böylece, insanlığa ait bilgi birikir.  
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Son olarak dil olağanüstü karmaşık bir bilişsel süreçtir ama insanların dili kullanmaları için özel olarak eğitim almaları 
gerekmez. Ciddi bir nörolojik bozukluk olmadığı sürece, tüm insanlar dili öğrenirler.  

(AS 2014) 
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ÜNİTE-5 

 

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 

 
ÖĞRENMENİN DOĞASI 
 

Öğrenme, bir organizmanın davranış ya da yeteneklerinde nispeten kalıcı değişim üreten deneyim sürecidir. 
 

Davranışçılık, tüm davranışların koşullanmalar yoluyla elde edildiğini öne süren bir kuramsal yaklaşımdır. Koşullanma, 
çevre ile etkileşim sonucu ortaya çıkar. Davranışçılar, çevredeki uyaranlara yönelik tepkilerimizin davranışlarımızı biçim-
lendirdiğine inanır. 
 

Pavlov: Klasik Koşullanma: 

 

Koşulsuz uyaran, koşulsuz tepkiyi otomatik olarak başlatan uyarana verilen isimdir. 

 

Koşulsuz tepki, bir dış uyarıcı tarafından düzenli olarak başlatılan doğuştan gelmiş reflekstir. 

 

Koşullu uyaran, koşulsuz uyaranla birlikte sunulan yeni uyarandır. 

 

Koşullu Tepki, yeni koşullu uyaran tarafından başlatılan öğrenilmiş tepkidir. 

 

Koşullanma, koşullu uyaran ile koşulsuz uyaranın tekrar edilen birlikteliği sonrasında koşullu tepkinin ortaya çıkmasıdır. 

 

Pekiştirme, koşullu uyaran ve koşullu tepki arasındaki bağı sağlamlaştırmak üzere koşulsuz ve koşullu uyaranların bir-

likte sunulmasıdır. 

 

SÖNME, koşullu tepkinin ortadan kalkmasıdır. Koşullu uyarıcının bir süre koşullu uyarıcı olmaksızın tek başına verilmesi 
sönmeyi sağlar. (DS 2015), (DS 2013) 

 

Genelleme, koşullu tepki yaratan koşullu uyarana benzeyen başka bir uyarıcı da benzer tepkiye neden olacaktır. 

 

Ayırdetme: İlgili uyaranlar arasındaki farkları algılamaya ayırdetme denir. 

 

Kendiliğinden Geri Gelme (Ani İyileşme): Kendiliğinden geri gelme sönmüş davranışın tekrar ortaya çıkmasıdır. 
 

Watson: Klasik Koşullanma: Watson, başta psikoanalitik yaklaşım olmak üzere bilişsel ve duyuşsal süreçlere ağırlık 
veren kuramlara bir tepki olarak nesnel, işlevsel ve deneysel bir yöntem geliştirmeyi amaçlamıştır. Watson, insan davra-
nışını anlamanın tek yolunun onu gözlemek olduğunu söylemiş ve çevreyi “İnsan ne öğrenmişse odur.” diyecek kadar 
önemli görmüştür. 
 

Guthrie: Bitişiklik İlkesi: Edvin Ray Guthrie (1886-1959), kuramını Watson’un “en son ve en sık tepki öğrenilir” ilkesinin 
üzerine inşa etmiştir. Ancak Guthrie’nin kuramına göre öğrenme, “tek deneme”de tamamlanır. Bu kuramın temel ilkesi 
zaman olarak yakın uyarıcıların öğrenildiği biçimindedir. Aristoteles’ten bu yana iki olay zaman ve zemin içinde birbirine 
yakın bir şekilde gerçekleşirse aralarında bir ilişki olduğu düşünülür. Bir uyaran ve tepkinin yan yana gelmesi öğrenme 
için yeterlidir. 
 

Skinner: Edimsel Koşullanma Kuramı 

 

Edimsel Koşullanma: Davranışın sonuçları tarafından belirlendiği öğrenme biçimidir. (DS 2014) 

 

Bir davranış, canlı üzerindeki etkisine bağlı olarak işlem görmektedir. Bu doğrultuda davranışın dört olası sonucu olabilir: 

1. Olumlu pekiştirme: Davranış yapılır, ortaya olumlu bir durum çıkar. Bu davranışın tekrar olasılığını arttırır. Çocuğun 
harçlığının arttırılması olumlu pekiştirmedir. Bu sonucu getiren davranış yine yapılacaktır. 
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2. Olumsuz pekiştirme: Davranış yapılır, olumsuz durum ortadan kalkar. Böylece davranışın tekrar olasılığı artar. Diş 
çektiren kişi olumsuz durumdan kurtulur. Dişi ağrıdığında yine dişçiye gider. 

3. I. Tip ceza: Davranış yapılır, olumsuz durum ortaya çıkar, davranışın tekrar olasılığı azalır. Çocuğun yanlış bir davra-

nışı için odasına hapsedilmesi böyle bir durumdur. 

4. II. Tip Ceza: Davranış yapılır, olumlu durum ortadan kalkar, davranışın tekrar olasılığı azalır. Bir davranışından sonra 

artmış olan harçlığının yeniden kesilmesi buna örnektir. 
 

BANDURA: GÖZLEM VE TAKLİT YOLUYLA ÖĞRENME 

Albert Bandura (1925-....); çivi çakmak, yemek yemek, çorap giymek, resim yapmak, çamaşır yıkamak gibi sayısız dav-
ranışı bize kimsenin özel olarak öğretmediğini, bunların sadece çevreyi gözleyerek ve diğer insanların davranışlarının 
sonucuna göre taklit edilerek öğrenildiğini savunmaktadır. 
 

Gestalt bütünün parçalarından daha fazlası olduğunu söyler. 
 

Tolman: Gizil Öğrenme Kuramı: Edward Tolman (1886-1959), fareler ve labirentler kullanarak yaptığı deneyler nede-
niyle davranışçılara yakın görülmekle birlikte, yorumları açısından bilişsel kuramcıdır. Tolman’a göre farenin labirentte 
yolunu bulması basit zincirleme uyaran tepki bağlantıları kurmakla değil, bilişsel süreçler yoluyla gerçekleşir. Fare, labi-
rentin alan haritasını geliştirir, davranışı ile amacı arasında bir bağ kurar, uyarıcıların anlamını kavrar, beklentiler doğrul-
tusunda hipotezler geliştirir. Bu işaret uyarıcıları sayesinde fare, labirentin “bilişsel harita”sını zihninde oluşturur. 
 

Bilişsel Harita: Bir bölgenin mekânsal düzenine ilişkin zihinsel temsildir. 
 

Gizil Öğrenme: Öğrenildiği hâlde bireyin davranışlarında görülmeyen ancak teşvik edici bir ortamda ortaya çıkan dav-
ranışlardır. Örneğin 4 yaşındaki çocuğun konuşmayı öğrenmiş olmasına rağmen konuşmadığı durumda ödüllerle ko-
nuşması sağlanmıştır. (DS 2014) 
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ÜNİTE-6 

 

KİŞİLİK 

 
KİŞİLİK KAVRAMI 
 

Kişilik, bireyin kendine özgü olan, değişik durumlarda ve zaman içinde kalıcı olan duygu, düşünce ve davranış örüntüsü 
olarak açıklamaktadır. 
 

Mizaç: Türkçede “huy” kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılan “mizaç” kelimesi, kişinin doğasından gelen yani doğuş-

tan getirdiği bir takım özellikleri ifade etmektedir. 
 

MİZAÇ, kişinin doğuştan gelen ve değişmez özelliklerini betimler, kişilik ise nispeten daha değişkendir. (DS 2015), (DS 
2013) 
 

Kişiliğin gelişimi yetenekler, ailenin etkisi ve sosyal etkiler başlıkları altında incelenebilir. (DS 2013) 

 

KİŞİLİK KURAMLARI 
 

Kuram: Güncel kanıtlara dayanan akla en uygun (mantıklı) açıklamaları temsil eden ve geçerliğini sağlayan çok çeşitli 

kanıtlar tarafından desteklenen üst düzey açıklama biçimi şeklinde tanımlanabilir. 
 

Psikanalitik Kuram: Psikanalitik Kuram, bilinçaltının güdüleyici enerjisini, farklı içsel süreçler arasındaki çatışmaları ve 
bu çatışmaların davranışı oluşturma süreçlerini anlamaya yönelik felsefi bir yaklaşımdır. Psikanalitik kuramın kurucu-
su Sigmund Freud’dur. (DS 2015), (AS 2014) 
 

FREUD, bilincin çeşitli katmanlardan oluştuğunu ileri sürmekle birlikte, bu iddiasına “topografik zihin modeli” adını ver-
miştir. Bu anlayışa göre insan zihni, bilinç, bilinç öncesi ve bilindışı olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. (DS 2015), 
(DS 2013) 
 

Freud’un cinsel güdü ile kast etmek istediği şey “libido” denen psişik enerjidir. Psikanalitik kuram açısından bu enerji, 
kişilik gelişiminin en önemli faktörü olarak kabul edilmektedir. (DS 2015), (DS 2013) 
 

Psikanalitik kurama göre kişiliğin üç bileşeni vardır; id, benlik (ego) ve üst benlik (süper ego). İd, doğuştan var olan 
ve tümüyle bilinçaltında olan bir yapıdır. Bu anlamda insanların en kaba, en ilkel, kalıtımsal dürtü ve arzularını içerir. (DS 
2014) 
 

Buzdağı Benzetmesi: Freud’un insan zihnini üç bölüme ayırdığı “topografik zihin modeli”nde söz konusu bölümlerin ya-
pısal özelliklerine göre nasıl konumlandıklarının daha iyi anlaşılması adına buz dağı benzetmesini yapmıştır. Buna göre 
insan zihnini bir buzdağına benzetirse, bu buzdağının, su seviyesinin üstünde kalan bölümü bilinci, altında kalansa bi-
linçdışını ve arada su seviyesinde veya biraz altında kalan bölümse bilinç öncesini temsil etmektedir. Buzdağının gö-
rünmeyen yani suyun altında kalan bölümü olan bilinç dışı, zihnin en büyük alanını oluşturmaktadır. 
 

Savunma Mekanizmaları: Bir an evvel isteklerinin doyurulmasını arzulayan “İd” ile ahlaki değerleri temsil eden ve bu is-
tekleri engellemeye çalışan üst benlik arasındaki gerilim veya çatışma durumlarında, benliğin kullandığı bir takım sa-
vunma mekanizmaları vardır.  

 

Tanımlanmış olan dokuz farklı savunma mekanizması vardır: Bastırma, Reddetme, Yöneltme, Olayları Entelektüelleş-
tirme, Yansıtma, Mantık Çıkarımları, Tepki Oluşturma, Geri Çekilme ve Süblimasyon.  (DS 2013) 

 

Örneğin, günlük hayatta sıklıkla yaşanan “birinin, birine sinirlenip, hıncını diğer bir kişiden çıkartması” durumu, savunma 
mekanizmalarından “yöneltme” durumuyla açıklanabilir.  
 

Sosyal Davranış Kuramı: Davranışçılık, hem kişiliğin hem de davranışın açıklanması sürecinde sadece gözlemlenebilir 
dışsal olaylara dikkat etmektedir. Kişilik ise bir insanın geçmişte yaşadığı koşullanmaların toplam bir sonucu olarak gö-
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rülmektedir. 
 

Kişisel Özellikler Kuramı: Psikanalitik kuram kişiliği açıklarken çocukluk döneminden, dürtü ve arzulardan hareket et-
miştir. Sosyal ve bilişsel yaklaşımsa öğrenme yaşantıları ve bilişsel süreçlerden faydalanmıştır. Kişisel özellikler kura-
mıysa açıklamalarında şimdiki zaman üzerinde durarak, hâlen gelişmiş olan yetişkin kişiliklerinin nasıl birbirinden farklı-
laştığı üzerinde yoğunlaşırlar. 
 

Kişisel özellikler yaklaşımına göre, bir bireyde herhangi bir davranış eğiliminin güçlü olması demek, söz konusu davra-
nışla ilişkili kişilik özelliğinin bireyde baskın olduğu anlamına gelmektedir. Kişiler arasındaki farklılaşma bu şekilde an-
lamlandırılmaktadır. 
 

 
(DS 2014) 

 

Fenomenolojik Yaklaşım: Fenomenolojik yaklaşım ya da diğer bir adıyla insancıl yaklaşım, hem Freudcu görüşe hem 
de davranışçı yaklaşıma bir karşı duruş olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların davranışlarında özgür iradelerinin yerine, bi-
linçaltına ve saldırgan içgüdülere ya da çevresel uyaranlara önem verilmesi ve bu bağlamda daha mekanik ve böylece 
daha kolay çözümlenebilir bir insan tasavvurunun yaratılması bu yaklaşım tarafından eleştirilmektedir. 
 

Fenomen nedir?: Yunanca “phainomena” kelimesinden gelen fenomen, duyularla algılanabilen şey demektir; bu ne-
denle subjektif ve değişken bir anlama sahiptir. Dış dünyayı kendine özgü bir şekilde algılayan kişinin öznel yaşantısına, 
yani dış dünyanın ona görünen haline fenomen denir. Söz konusu olan olay, nesne ya da durumların nesnel gerçekliği-
dir. 
 

Kişisel Sorumluluk: Bu yaklaşımın kişiliğe bakış açısının temelini oluşturan kişisel sorumluluk kavramı, günlük hayatta 
insanların karşısına gereklilik kipi ile (-meli,-malı) çıkmaktadır. Bu bağlamda davranışların da insanların belirli bir anda 
ne yapmak istediklerine dair kişisel bakış açılarını yansıttığı kabul edilmektedir. 

 

Şimdi ve Burada: Fenomenolojik yaklaşım, insanların geçmişlerinin ya da geleceklerinin esiri olmaması için şimdi ve 
burada yaşanan anı vurgulamaktadır. Bu anlamda geçmişe dönük pişmanlıkların ya da geleceğe dair kaygıların insanla-
rın şu andaki kendilerini gerçekleştirme potansiyellerini olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. Dolayısıyla önemli 
olan içinde bulunulan anın dolu dolu yaşanmasıdır. 

 

Bireyin Fenomenolojisi: Bireyin öznel yaşantısına verilen önem, fenomenolojik yaklaşım tarafından terapist-danışan 
ilişkisinin diğer yaklaşımlara kıyasla daha farklı bir açıdan betimlenmesine neden olmuştur. Bu yaklaşıma göre terapist, 
danışanının sorunlarını tanımlayıp kendi çözüm yollarını benimsetmek yerine, danışanının “nereden geldiğini” anlamaya 
çalışmalı ve onun kendi çözüm yollarını bulması konusunda sadece yardımcı olmalıdır. Burada terapistin yönlendirici de- 

ğil, yardımcı ve eşlik edici bir konumundan söz edilebilir. 

 

Kişisel Gelişim: Fenomenolojik yaklaşıma göre yaşam, insanların sadece temel gereksinimlerinin karşılanmasından 
ibaret değildir; yaşam, insanların kendilerini tatmin eden bir varoluş noktasına doğru ilerledikleri doğal bir gelişim süreci-
dir. 
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ÜNİTE-7 

 

STRES VE ÇATIŞMA 
 

STRES KAVRAMI 
 

Canon, organizma bir tehditle karşılaştığı zaman sempatik sinir sistemi aktivitesinde artma, merkezi sinir sisteminin uya-
rılmasında ve iskelet - kas sisteminin aktivitesinde artma gibi organizmada bazı fizyolojik değişiklikler olduğunu ortaya 
koymuştur. 
 

Hans Selye, Canon’un görüşlerine bezer bir biçimde fizyolojik reaksiyonları incelemiş ve bugün hâlen geçerliliğini koru-
yan genel adaptasyon (uyum) sendromunu ortaya koymuştur. Fareler üzerinde çalışan Selye, onların açlık, soğuk gibi 
stres verici durumlar karşısındaki tepkilerini incelemiş ve stresli durumlarla karşılaşan organizmanın üç aşamadan geçti-
ğini belirlemiştir.  

 

İlk aşama alarm aşamasıdır. Bu aşamada organizma tehdide karşı harekete geçmek için hazırlanır ve savaş-kaç tepki-
si verir. (DS 2015), (DS 2013) 

 

Eğer stres devam ederse organizma direnme aşamasına geçer. Bu aşamada organizma devam eden stresörle (stres 
verici durumla) savaşır ve onu yenmeye çalışır. Bu esnada çok büyük enerji harcar. (AS 2014) 

 

Organizma, söz konusu tehdidin üstesinden gelemezse üçüncü aşama olan tükenme aşaması ortaya çıkar. Bu aşama-
da devam eden stres organizmada enfeksiyonlar, ülser, bağışıklık siteminin zayıflaması gibi hastalıklara hatta ölüme yol 
açabilir. 
 

Özetle Selye’nin ortaya koyduğu genel adaptasyon sendromundaki üç aşama alarm, direnme ve tükenmedir. 
 

Kişinin alışık olduğu yaşam alışkanlıklarının dışında ortaya çıkan büyük yaşam olayları stres yaratır. Söz konusu stres 
kişinin başına hem olumlu hem de olumsuz yaşam olayları geldiğinde yaşanacaktır. 
 

Günlük sıkıntılar, kişinin günlük yaşamında her gün karşılaşabileceği, huzursuz edici, engelleyici, hayal kırıklığı yaşatıcı 
olaylardır. 

 

STRESLE BAŞA ÇIKMA 
 

Başa çıkma konusunda birçok farklı yaklaşım mevcuttur. Bu yaklaşımları Transaksiyonel Model, Kişi İçi Başa Çıkma 
Kaynakları, Savunma Mekanizmaları, Kişi Dışı Başa Çıkma başlıkları altında incelemek mümkündür. 
 

Transaksiyonel Model: Daha önce aktarıldığı gibi bu modele göre hiçbir olay ya da durum başlı başına stres verici ola-
rak tanımlanamaz. Stresörü tanımlayan şey, kişinin ona ilişkin yapmış olduğu değerlendirmelerdir. Bu değerlendirmeler 
sırasında öncelikle kişi, stresörü tanımlar ve sonra stresle başa çıkmak için gerekli olan kaynakları değerlendirir. (DS 
2015), (DS 2013) 
 

Lazarus ve Folkman (1987), Lazarus (1990,1993) stresle başa çıkma konusunda problem odaklı ve duygu odaklı başa 
çıkma stratejilerini aktarmaktadırlar. Problem odaklı stratejiler, problemin belirlenmesi, çözüm için alternatiflerin ortaya 
konulması, en iyi stratejinin seçimi gibi teknikleri içerir. Diğer yandan duygu odaklı stratejiler, kişinin stresöre yönelik 
duygusunun değiştirilmesine ilişkindir. Bunlar genellikle hayal kurma, kaçınma ve kendini suçlama gibi stratejileri içerir. 

(AS 2014) 
 

Zihinsel Geviş Getirme (Ruminasyon): Ruminasyon; kalıcı, yineleyen, kişinin kendine odaklandığı bir durumdur ve ki-
şi, problemlerin yarattığı olumsuz sonuçları, duyguları analiz ederek çok uzun zaman harcar ve defalarca aynı problem-
leri düşünmek kişiyi daha da olumsuz bir hâle getirir. “Neden başarısızım? Çok kötü hissediyorum, neden o kadar olum-
suz davrandım? Neden hiçbir konuda başarılı olamıyorum?” gibi düşünceleri tekrar tekrar düşünmek tipik ruminasyon 
örnekleridir. 
 

Ruminasyon, olumsuz fikirlerin sürekli tekrarlanmasıdır. 
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Savunma mekanizmaları: 

Yadsıma: Acı verici ya da tehdit edici gerçeği reddetmektir. Eğer kişi tehlikeyle başa çıkamazsa ya da kaçınamazsa bu 

yolu kullanır. Yetişkinlikle beraber gerçeği değerlendirme yetisinin giderek gelişmesi sonucunda yadsıma eğilimi zayıflar. 

 

Bastırma: İstenmeyen duyguları, düşünceleri, istekleri bilinçten uzaklaştırmakdır. Bastırılan şey bilinçli olarak hissedil-
mese de etkililiğini sürdürür. Bir ismin ya da bir işin unutulması örnek olarak verilebilir. (AS 2014) 

 

Yansıtma: Kişinin bastırdığı güdüleri, duyguları, istekleri diğer kişiye atfetmesidir. Bu şekilde kişi, kendi eksiklikleri ya da 
suçluluk duygularını başkasına yükler. Örneğin eşinden nefret eden bir kişi, onun kendisini sevmediğine, onu aldattığına 
inanır ve bunları iddia eder. 

 

Özdeşim kurma: Kişinin yetersizlik duygusundan kaçmak için başkasının özellikleri ile özdeşleşmesidir. Yetişkinlik dö-

neminde bu savunma mekanizması kişinin benlik saygısını koruması ve arttırması konusunda yararlıdır. 

 

Regresyon: Kişinin önemli bir engellenme ile karşılaştığında çocuksu davranışlara ve savunmalara geri dönmesidir. Ör-
neğin kardeşi doğan çocuğun tekrar yatağını ıslatmaya başlaması gibi. 

 

Entellektüalizasyon: Stresli problemlerle karşılaşıldığında kişinin kendisini onlardan uzaklaştırabilmek için soyut bir bi-
çimde problemleri ele almasıdır. Örneğin, evliliğinde problemler olan kişinin kendi problemlerini çözmeye çalışmak yeri-
ne evliliklerdeki problemleri anlamaya çalışması gibi. 

 

Karşıt tepki geliştirme: Kişinin bastırılmış inanç ve duygularına zıt olan fikir ve duyguları ifade etmesidir. Baskı altına 

alınmış düşmanlık duygularının sevgi ile cinsel dürtülerin ahlak savunuculuğu ile ifade edilmesi gibi. 

 

Yer değiştirme: Bastırılmış olan güdü ve duyguları orijinal objesinden ikame objeye yönlendirmektir. Patronla kavga 

eden kişinin evdeki hayvana vurması örnek verilebilir. 

 

Yüceltme: İlkel nitelikteki eğilim ve isteklerin doğal amaçlarından çevrilerek sosyal açıdan daha kabul edilebilir kanallara 

yöneltilmesidir. 

(DS 2015) 

 

ÇATIŞMA KAVRAMI 
 

Önemli stres kaynaklarından birisi de çatışmadır. Çatışmanın kişi içi çatışma, kişiler arası çatışma, gruplar arası çatış-
ma, ülkeler arası çatışma gibi çok farklı biçimleri mevcuttur. 
 

Kişi İçi Çatışma 

Kişinin zihnindeki düşünceler arasında uyumsuzluk ya da tutarsızlık olduğunda kişi içi çatışma yaşanır. Bu çatışmalar 
yaklaşma-yaklaşma çatışması, yaklaşma-kaçınma çatışması ve kaçınma-kaçınma çatışmasıdır. 

 

Bir insan iki çekici alternatif içeren bir durumda birini seçmek durumunda kalırsa yaklaşma-yaklaşma çatışması yaşar. 
Örneğin, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızla buluşmak ya da çok istediğimiz bir filmi seyretmeye gitme alternatifleri arasın-
da çatışma yaşama gibi.  

 

Bir kişi hem olumlu hem de olumsuz özellikleri içeren tek bir durumla başa çıkmak durumunda kalıyorsa yaklaşma-
kaçınma çatışması yaşayacaktır. Yani kişi aynı hedefe ilgili hem çekilme hem de itilme hissedecektir. Örneğin, hoşlan-

dığınız bir insanla samimi olmak istemek ancak bir taraftan da onun tarafından reddedilmekten çekinmek gibi.  

 

Kaçınma-kaçınma çatışması ise iki alternatifin de eşit derecede olumsuz sonuçlarla ilişkili olma durumudur. Örneğin, 

istemediğiniz bir insanı ziyaret etmek ile sevmediğiniz bir dersin projesini hazırlamak arasında çatışma yaşamak gibi.  

(DS 2015) 
 

Kişiler Arası Çatışma: Kişiler arası çatışma, olumsuz bir anlam taşısa da tüm kişiler arası ilişkilerde kaçınılmaz bir bi-

çimde ortaya çıkar. 
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ÇATIŞMAYLA BAŞA ÇIKMA 
 

1. Rekabet: Girişkenliğin yüksek, işbirliğinin düşük olduğu stildir. Bu stilde birey kendi ilgi ve ihtiyaçlarını diğer tarafın 
kaybetmesi pahasına ilk sıraya koyar. 

2. Ortak çalışma: Yüksek düzeyde işbirliği ve girişkenliğin birlikte kullanılmasını içerir. Oldukça zaman, enerji ve bağlılık 

gerektiren bir stildir. 

3. Kaçınma: Bir taraf ya da iki taraf için düşük düzeyde işbirliği ve düşük düzeyde girişkenliği içerir. Zaman kazandırma 
ve sakinleşmeye olanak tanıma gibi yararları vardır. Ancak çatışma ile başa çıkmada kalıcı bir yöntem olarak kullanıldı-
ğında yıkıcıdır. 

4. Uyum sağlama: İşbirliğinin yüksek, girişkenliğin düşük olduğu stildir. Bu stilde kişi diğer tarafın ilgi ve ihtiyaçlarını ön 
planda tutar. İyi niyet ve işbirliği yaratır ancak tek başına kullanılmamalıdır. Çünkü bu durum kişinin kendi isteklerini di-
ğer kişinin pahasına geri plana alması anlamına gelir. 

5. Uzlaşma: İşbirliği ve girişkenliğin karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm için orta düzeyde kullanılmasıdır. Bu noktada ça-
tışmanın her iki tarafı da kendi ihtiyaçlarını bir miktar karşılar. Özellikle zamanın sınırlı olduğu ve kısa vadeli çözümler is-
tendiğinde işlevseldir. 
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ÜNİTE-8 

 

TUTUMLAR 
 

TUTUM KAVRAMI VE OLUŞUMU 
 

TUTUM, bir şeye ya da birine, tutum objesine karşı inanç, duygu ve eğilimlerin görece durağan bir örgütlenmesidir. Bir 
kişiye, objeye veya konuya yönelik olarak geliştirilen, sürekliliği olan bir tepki örüntüsüdür. 

Tutum, gözlenebilen bir davranış değil; davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir. Davranış, gözlenir ve tutuma atfedilir. (DS 
2015), (DS 2013) 
 

Tutumların yapısı hakkında Rosenberg ve Hovland tarafından ortaya atılan klasik görüş, ‘Üç Ögeli Model’ adıyla anıl-
makta ve tutumun bilişsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere üç ögeden oluştuğunu öne sürmektedir. 
 

 Tutumların bu üç bileşeninden ilki, göreli olarak devamlı olumlu veya olumsuz duyguların oluşturduğu duy-
gusal bileşendir. 

 Bilişsel bileşeni, tutumun objesiyle ilgili inançlar oluşturur.  

 Üçüncü bileşen ise duygu ve inançlara uygun bir biçimde davranma eğilimi diyebileceğimiz davranışsal bi-
leşendir. 

 

TUTUMLARIN NASIL EDİNİLDİĞİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR: 

Tutum objesiyle doğrudan deneyim, bir konu ya da objeyle ilgili tutum sahibi olmanın en açık yoludur. Örneğin mo-
dern sanata yönelik tutumlarımız, bir kaç modern sanat eseriyle ilgili olumsuz beğeniler, duygular yaşamışsak, bu sanat 
akımının diğer ürünlerine ilişkin olarak da olumsuz hâle gelebilir. 

 

Tutumların edinilmesinde rol oynayan bir diğer etken de anne-babalar ve arkadaşlardır. Edimsel öğrenme, bir davranı-
şın ortaya çıkardığı sonuçları tarafından pekiştirilmesi yoluyla öğrenilmesi sürecini ifade eder. Sosyal öğrenme ise baş-
kalarının tutumlarını gözlemleyerek ya da onların bizim tutumlarımıza verdikleri tepkilere dayanarak tutumlarımızın 
oluşmasına yol açmaktadır. 

 

Medyanın etkileri de tutumların oluşumu ve gelişiminde rol oynamaktadır. 
 

TUTUM DEĞİŞİMİ VE KURAMLAR: 

Denge Kuramı: Bu kuram, genelde insanların hayatlarında denge, düzen ve uyumu tercih ettikleri iddiasına dayanır 
(Heider, 1958). Bu nedenle denge bozulduğu zaman insanlar, tutum ve/veya davranışlarını dengeyi yeniden sağlayacak 
biçimde değiştirmektedirler. 

 

Bilişsel Dengeleme Kuramı: Heider’in denge kuramını geliştirerek bilişsel dengeleme kuramını ortaya koyan Rosen-
berg ve Abelson (1960), tutumlar ya da tutum ögeleri arasındaki olumlu ve olumsuz bağlara bir de nötr bağı ekleyerek, 
tutum değiştirmeden var olan dengeyi korumanın mümkün olabileceğini ifade etmiştir. 

 

Bilişsel Çelişki Kuramı: Birey, bir obje hakkında bildiği iki veya daha fazla şeyin çeliştiğini fark eder. Bu çelişki kendisini 

rahatsız ettiği için, bilgileri çelişkiyi ortadan kaldıracak şekilde yeniden yorumlar 
 

Tutumlarımızla davranışlarımız arasındaki ilişkileri aşağıdaki faktörler etkileyebilir: 

 

a) Tutum-davranış ilişkisi: Öngörülmek istenen davranışlar ile ölçülmeye çalışılan tutumlar arasındaki ilişkinin doğru 
kurulması önemli bir konudur. Çok genel tutum ölçümleri yaparak belirli bir davranışı tahmin etmeye çalışmak sorun ya-
ratabilmektedir. 

 

b) Zaman faktörü: Belirli bir tutumdan hareketle davranışları tahmin ederken tutum ölçümü ile davranışın gerçekleşmesi 
arasında geçen süre arttıkça davranışa ilişkin tahmin o derece yanıltıcı olacaktır. Çünkü araya giren bu süre içinde tu-
tum-davranış ilişkisini etkileyecek değişkenler işin içine girecektir. 

 

c) Tutumun güç derecesi: Tutumun güç derecesi, tutum ögelerinin üçünün (zihinsel, duygusal, davranışsal) bir toplamı 
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olarak düşünüldüğünde, bu üç ögenin aynı derece olumlu ya da olumsuz olması tutumun güçlü olmasına yol açacaktır. 

 

d) Tutumun ulaşılabilirliği: Bellekten daha kolay çağırılan, bilinç düzeyine daha kolay ulaşan tutumların davranışları 
etkileme olasılığı daha yüksektir. Tutum ulaşılabilirliği modeli, tutumun ulaşılabilir olmasının tutum-davranış ilişkisinde 
anahtar rol oynadığını ortaya koymuştur. Bu modele göre, tutum objesi ile onun değerlendirilmesi arasındaki bağlantının 
gücü, bu objeye yönelik olarak bellekten çağırılacak olan tutumu ve davranışı belirlemede etkin bir rol oynamaktadır. 

 

e) Farkındalık: Tutum-davranış ilişkisini etkileyen bir diğer etken de farkındalıktır; bu kavramla kastedilen, kişinin kendi 
tutum ve davranışlarının ne kadar farkında olduğudur. Farkındalık, tutum-davranış ilişkisini, ilk olarak tutumlara ulaşmayı 
kolaylaştırdığı için etkiler. 
 

TUTUMLARIN ÖLÇÜLMESİ: 

Thurstone ölçekleri: Sosyal tutumların ölçülmesine ilişkin ilk çalışmalar Thurstone tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu 

teknik, sosyal tutumları ölçmeye uyarlarken belirli tutumlara ilişkin tutum cümleleri kullanmıştır. 

Likert ölçekleri: Likert tipi ölçek, Spearman’nın faktör teorisinden kaynağını alır. Bu teoride psikolojik ölçüm yapmayı 
sağlayan ölçekler, kişilere ilişkin iki temel faktörden etkilenir. Biri tüm testlerde ortak olan genel faktör, diğeri ise teste 
veya bireye özgü spesifik bir faktördür. 

Guttman ölçekleri: Bu ölçme tekniğinde birkaç tutum cümlesinin bir tek tutumu ölçüp ölçmediğini saptamak amaçlan-

maktadır. 

Duygusal anlam ölçeği: Bir objeye yönelik tutumların ölçümünde üç ayrı özellik ele alınmaktadır: Değerlendirme, güç 

ve faaliyet. 
 

Tutumlar, içinde bulunan öge sayısına göre basit ve karmaşık tutumlar olarak nitelendirilir. (DS 2015), (DS 2013) 

 Basit tutumlar, bilişsel, duygusal ya da davranışsal ögelerden yalnızca birisi ile ilişkili tutumlardır. 

 Karmaşık tutumlar, bilişsel, duygusal ve davranışsal ögelerden en az ikisi ile ilişki içinde olan tutumlardır. 
 

Bir tutumun meydana getirdiği sadece bir davranış eğilimi ya da sadece bir duygu değil, düşünce-duygu-davranış eği-
limi bütünleşmesidir. Bu üçlü aynı zamanda literatürde tutumun ögeleri olarak incelenmiştir. (DS 2013) 
 

Tutumların İşlevleri: Tutumların çeşitli işlevleri vardır: 

 

İlk olarak tutumlar, bilgilere bir düzen getirir ve dünya hakkında bir fikir oluşturmayı sağlar.  

 

Buna ek olarak bireyler, diğerleri ile ortak olan, paylaşılan ve benzer tutumları sayesinde kendilerini sosyal bir 
grubun bir parçası hissederler. Değer yargılarımız ve kendilik algımız tutumlarımıza da yansır.  

 

Son olarak da tutumlar, bireyin kendilik değeri için tehdit oluşturan durumlara karşı koruyucudur, bu da tutumların 
“ego savunma işlevi” olarak adlandırılır.  

(DS 2015), (DS 2013) 
 

Tutum Gelişimini Etkileyen Unsurlar: 

 Tutum objesiyle doğrudan deneyim 

 Anne-babalar ve arkadaşlar 

 Medyanın etkileri 

 

PLANLANMIŞ DAVRANIŞ KURAMI 
 

Ajzen ve Fishbein, davranışların bir nedene dayandığını, yani davranışların belli bir niyet sonucu oluştuğunu ortaya 
koymuşlardır. Bu varsayım planlanmış davranış kuramının temel varsayımıdır. Bu kurama göre davranışı belirleyen şey, 
doğrudan tutum değil, davranışı gerçekleştirme konusundaki niyettir. Bu kurama göre davranışı belirleyen üç öge vardır.  

İlki, kişinin davranışa yönelik tutumudur. İnsanlar, tutumlarını davranışın olası sonuçlarını değerlendirerek oluştururlar.  

 

İkinci öge öznel değerlerdir. Burada kişinin davranışlarıyla ilgili sosyal bir içerikten bahsedilmektedir. Kişinin başkaları-
nın onun davranışları hakkında ne düşüneceğiyle ilgili algıları ve kişinin başkalarının kendisiyle ilgili beklentilerine ne öl-
çüde uymak istediği niyeti etkiler.  
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Son olarak da fark edilen davranışsal kontrol, bazı davranışların diğerlerinden daha fazla kontrol altında olması ile ilgi-
lidir. Burada önemli olan kişinin kontrolle ilgili algısıdır. Yani kişi bir olayın sonucunun çok fazla kendi kontrolünde olma-
dığına inanıyorsa bu olaya yönelik çabası çok da işe yaramayacaktır. 

(DS 2014) 
 

Kalıpyargılar: Kalıpyargılar, bir toplumsal gruba (cinsiyet grubu, azınlık grubu, etnik grup, yaşlı, çocuk vb.) ilişkin inanç-
lardır. 
 

Kalıpyargıların bir sonucu ayrımcılıktır. Ön yargı, tutumken ayrımcılık bir davranıştır ve bütün bir grup insana yada bir 
grubun tek tek üyelerine karşı yöneltilmiş haksız eylem ya da eylemlerdir. 

 


