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ÜNİTELER
• Psikolojinin Temel Kavramları, Amacı, Alt Dalları ve

Yaklaşımları

• Sosyal Hizmet’te Psikolojinin Önemi

• Psikolojide Araştırma Yöntemleri

• Gelişim (Bilişsel, Ahlak, Kişilik, Psikososyal)

• Öğrenme (Algı, Bellek, Klasik, Edimsel, Sosyal
Öğrenme)

• Zeka, Motivasyon, Duygu ve Stres

• Adli ve Sosyal Psikoloji

• Psikolojik Bozukluklar
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Psikolojinin Tanımı ve İçeriği

Psikoloji, gözlenen ve gözlenemeyen insan ve
hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır.

Bu konudaki en önemli adımlardan biri, Alman
fizyolog Wilhelm Wundt’un 1879 da ilk psikoloji
laboratuarını kurmasıdır.



Organizma Davranış Bilim

İnsan

Hayvan

Gözlenebilen

Konuşma

Yazma

Yürüme

Koşma

Her bilimin alanı vardır.

Psikolojinin alanı davranışlardır.

Her bilim güvenilir yollarla 

bilgilerini toplar.

Psikoloji bilimsel metotlarla

bilgilerini toplar.

Her bilim bilgilerine göre

teorilere ulaşır.

Psikoloji davranışa ilişkin

bilimsel araştırmalara göre

teorilere ulaşır.

Her bilim, uygulanabilinecek 

sonuçlar verir.

Psikolojinin bulgularından tıp,

eğitim, endüstri ve ticarette

Yararlanılır.

Özel teknik ve   araçlarla

kaydedilebilen 

Öğrenme

Düşünme

Unutma

Yargılama

Psikolojinin tanımı



İnsan davranışlarını tanımlama

Psikoloji, bilimsel yöntemlerin kullanılması ile insan 

davranışlarının daha güvenilir şekilde tanımlanabileceğini 

öngörmektedir.

İnsan davranışlarını anlama ve 

açıklama

Psikoloji, konu edindiği insan davranışlarını genel bir 

şekilde anlamak ve açıklamak ister.

İnsan davranışlarını önceden 

kestirebilme

Psikoloji, içinde bulunduğu koşullarda gelecekle ilgili 

tahminlerde bulunur.

İnsan davranışlarını etkileme ve 

kontrol

Psikolojinin Amaçları

Psikoloji, insan davranışlarını etkileyerek kontrol altına 

alır. 



Psikoloji ve Diğer Bilimler

Matematik

Felsefe

Psikoloji

Sosyal Bilimler

Antropoloji

Sosyoloji 

Sosyal Coğrafya

Tarih

Fiziksel Bilimler

Fizik

Kimya

Anatomi

Fizyoloji



Psikolojinin Alt Dalları
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Klinik Psikoloji

Bu alan, duygusal davranış bozukluklarının tanınması ve tedavi

edilmesi ile uğraşır. Bu daldaki psikologlar, kişiliği etkileyen faktörler

ile davranış bozuklukları üzerinde araştırma yaparlar. Bireyin

psikolojik durumunda bir rahatsızlık olursa, beden sağlığı olumsuz

yönde etkilenir Bu nedenle, psikolojinin bulguları tıp alanında

kullanılır.

Eğitim Fen-Ed(Psi.) Tıp (Psikr.) Eğitim  (PDR) Sağlık (SHU)

Derece Psikoloji 

Bilim 

uzmanlığı

Psikiyatride 

Uzmanlık  (Tıp 

Doktoru)

Psikolojik 

Danışma ve 

Rehberlik Bilim 

uzmanlığı

Sosyal Hizmet  

Bilim uzmanlığı

Uygulama ilaç tedavisi 

yapmaz

İlaç tedavisi 

yapar

ilaç tedavisi 

yapmaz

ilaç tedavisi 

yapmaz

Psikoterapi Psikoterapi Psikoterapi Psikoterapi Psikoterapi



Eğitim Psikolojisi

Öğrencilere rehberlik yapan, testler veren danışman psikologlara

genel olarak okul psikologları denir. Bir okul psikologu en çok, özel dikkat

gerektiren öğrencilerle ilgilenir. Örneğin gözlemler sonucunda, okuma

güçlükleri belirlenen bir öğrencinin ayrı bir okuma sınıfına alınmasını

önerebilir, uyum problemleri olan öğrencilere danışmanlık yapabilir. Okul

psikologları, yeni öğrencilerin seçiminde kullanılan testleri uygulama ve

değerlendirme görevini yaparlar. Eğitim psikolojisi, okul psikolojisini de

içine alır. Eğitim psikologları, öğrenme ve güdülenme hakkındaki bilgilerin

kullanılması yolu ile, okulda eğitim ve öğretimin etkililiğini arttırmağa

uğraşırlar.

- Çocuğun gelişimi

- Bireyin kişilik gelişiminin incelenerek, olumlu karaktere sahip olması

- İyi bir öğrenme ortamının hazırlanması 

- Öğrenme ve gelişiminin ölçülüp, değerlendirilmesi 

- Öğrenciye yeteneklerine göre bir meslek sahibi olabilmesi için rehberlik 

edilmesi 

- Ruh sağlığını koruyucu önlemlerin alınması

- Çevreye başarılı uyum için yardım edilmesi 



Endüstriyel Psikoloji

Bu alan, çalışanların işlerinde daha başarılı olmalarına, işlerine uyum 

yapmalarına yardım eder. 

Meslekler için insan yetiştirme 

Personeli denetleme

Kişiler ve kurumlar arası iletişimi geliştirme 

Çalışanlara danışmanlık 

Pozitif Düşünme Seminerleri 

Verimin arttırılması 

Çalışanların uyumunun sağlanması 

Hizmet içi eğitim 

Endüstri psikologlarının görevleri



PSİKOLOJİDE YAKLAŞIMLAR

1. Yapısalcı (Strüktüralizm) Yaklaşım

2. İşlevsel (Fonksiyonalizm) Yaklaşım

3. Davranışsal (Bihevyorizm) Yaklaşım

4. Psikoanalitik (Psikodinamik) Yaklaşım

5. Gestalt (Bütüncül) Yaklaşım

6. Hümanist (İnsancıl) Yaklaşım

7. Bilişsel Yaklaşım

8. Nörobiyolojik Yaklaşım



Yapısalcı (Strüktüralizm) Yaklaşım
Kurucusu W. Wundt (1832–1920)’dur.

Bu yaklaşıma göre psikoloji “ne” sorusunu cevaplamalıdır. Zihni
yapı bakımından incelemişlerdir. Zihin, yapı bakımından algı,
düşünce, irade, bellek gibi çeşitli öğelere ayrılır. Psikolojinin
amacı zihnin bu öğelerini ve bu öğeler arasındaki ilişkileri
belirlemektir.

İnsan bilinci (zihni) bir bütün olarak değil, bilinci oluşturan
unsurlar en küçük birimlerine kadar tek tek ele alınmalıdır.
Bireyin kendi duygu ve düşüncelerini aktarması içebakış
yöntemini oluşturur. Bu yaklaşım içe bakış (iç gözlem)
metodunun kullanılması gerektiğini savunur. Ayrıca deney
metodunu da kullanmışlardır.



İşlevsel (Fonksiyonalizm) Yaklaşım

Temsilcileri W. James (1842-1910), John Dewey (1859-1952), J. R.
Angel (1869-1949), R.S. Woodworth (1869-1962)’dır.

Onlara göre bilincin ne olduğundan çok, ne için olduğunu bilmek
önemlidir. Bu nedenle bu yaklaşım zihni yapı bakımından çok
işlevleri yönüyle ele almıştır. Zihin ne içindir? Ne gibi işlevleri
vardır? sorularına cevap aramışlardır. İşlevselci yaklaşıma göre,
zihnin işlevi “çevreye uyumu sağlama”dır. Bu bakımdan zihin
öğelerinin (algı, düşünme, irade, bellek gibi) işlevlerini
incelemişlerdir.

Bu yaklaşıma göre psikolojinin amacı algı, düşünme, duygulanma
gibi içsel eylemlerin, hayatta karşılaşılan problemlerin
çözümlenmesine nasıl yardım ettiğini açıklamak olmalıdır. Bu
yaklaşımın benimsediği metot içebakış ve gözlemdir.



Davranışsal (Bihevyorizm) Yaklaşım
Kurucusu John Watson (1878–1958)’dır.

Bu yaklaşıma göre psikolojinin konusu; organizmanın
gözlenebilen ve ölçülebilen davranışları olmalıdır. Bu nedenle
içebakış metodunu reddederek, Yapısalcı ve İşlevselci yaklaşıma
karşı çıkmışlardır. Psikolojinin metodunun deney ve dış gözlem
olması gerektiğini savunurlar.

Davranışların öğrenme yoluyla kazanıldığını savunurlar. Aynı
zamanda insan davranışlarını daha iyi anlamak için, hayvan
davranışlarının da incelenmesi gerektiğini savunmuşlardır.
Davranışçı psikologlar, uyarıcıların cinsi, şiddeti ve tekrarı ile
davranışların türü ve kuvveti arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır.
Onlara göre, her davranış daima dışarıdan gelen bir etki sonucu
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, bu yaklaşım psikologlarına
Uyarıcı-Tepki (U-T) psikologları da denmiştir.



Psikoanalitik (Psikodinamik) Yaklaşım
Kurucusu Sigmund Freud (1856–1939), temsilcileri Alfred Adler
(1870–1937), C. Jung (1875–1961), K. Horney (1885–1952), E.
Fromm (1900–1980), E. Erikson (1902–1994)’dur.

Freud’a göre bugünkü davranışların nedenlerini anlayabilmek
için, bireyin geçmiş yaşantılarını (özellikle 0–6 yaş arası çocukluk
yaşantısını) incelemek gerekir. Freud’a göre insan doğuştan
saldırganlık (ölüm) ve cinsiyet (cinsellik) diye iki temel güdüye
sahiptir. Bu güdüler toplumca hoş karşılanmadığı için farkında
olmadan bilinçaltına itilir. Özellikle çocukluk döneminde
bilinçaltına bastırılan bu güdüler kişiliğin oluşmasında etkili olur.

Psikolojinin psikanaliz yöntemiyle (hipnoz, rüya analizi ve serbest
çağrışım yollarıyla) bilinçaltına itilmiş bu şeyleri bilinç düzeyine
çıkartılabileceğini savunur. Yöntem olarak vaka (örnek olay)
incelemesini de kullanmıştır. Freud, insan bilincini İd, ego ve
süperego olmak üzere üçe ayırır.



Gestalt (Bütüncül) Yaklaşım
Kurucusu M. Wertheimer (1880–1943)’dır.

Parçacı (öğeci) yaklaşımlar nesnelerin algılanmasını, bunların
ayrı ayrı öğelerin algılanması olarak açıklar. Oysa herhangi bir
durumun öğeleri birbiri ile ilgilidir ve bunların her biri ancak
bütünlük içinde anlam kazanır. Bütün onu oluşturan parçaların
toplamından farklıdır. Davranışlarımız da basit öğelerin
birleşiminden oluşur. Davranışlar bütün ve karmaşık olaylardır.
Bu yaşantılar ve davranışlar fiziksel, ruhsal ve çevresel gibi
birçok faktörün belli biçimlerde veya oranlarda
örgütlenmesinden/birleşmesinden oluşan bütünlerdir. Bugün
bir kimsenin okuma-yazma öğrenirken harfleri değil de
kelimeleri öğrenmesi, bu görüşün eğitime uygulanan örneğidir.
Bu yaklaşım özellikle sezgi metodunu kullanır. Ayrıca içebakış,
dış gözlem ve deneysel metotlarından da yararlanmaktadırlar.



Hümanist (İnsancıl) Yaklaşım
Temsilcileri J.P. Sartre (1905–1980), Maslow (1908–1970), C.
Rogers (1902–1987)’dır.

Bu yaklaşım insanı ve insan özgürlüğünü merkeze almıştır.
Hümanist yaklaşım insanı aktif bir varlık olarak görür. İnsanı
gelişme gücünü kendinden alan, kendi kendini var eden varlık
olarak tanımlarlar. İnsan eylemlerinde bilinçli ve aktif bir varlıktır.
İnsanlar her şeyi kendilerine göre algılarlar ve buna göre
davranırlar. İnsanların bu algılamalarında; iç faktörleri, o andaki
duyguları, ihtiyaçları, inançları ve geçmiş yaşantıları etkilidir. Bu
nedenle davranışları incelemek için “Empati” metodu
kullanmalıdır. İnsanı anlamak için insanın iç yaşantılarını
incelemek gerekir. Bunun için en etkili yöntem içebakış
yöntemidir.



Bilişsel Yaklaşım
Temsilcisi Jean Piaget (1896–1980) ve Jerome Bruner (1915)’dır.

Biliş insanın dünyayı tanıma, anlama ve öğrenmeye yönelik
gösterdiği her türlü zihinsel etkinlikleridir. Bilişsel yaklaşıma göre
insan, diğer canlılardan farklı olarak dikkat, algı, düşünme, bellek
gibi zihinsel süreçlerle etkin bir canlı olarak çevresini anlar ve
yorumlar. İnsan davranışlarını anlayabilmek için, dikkat,
düşünme, bellek, algı gibi bilincin hallerini incelemek gerekir.

Bilişsel süreçler insanın gelişim aşamalarına göre sırayla ortaya
çıkar. Piaget, zihinsel süreçleri incelerken deneysel metotlardan
yararlanır. Bu yaklaşıma göre, insanı diğer canlılardan ayıran en
belirgin özellik, onun dıştan gelen uyarıcıları işleyebilme ve
anlamlandırabilme yeteneğidir. Bu nedenle psikoloji dışarıdan
gözlenemeyen zihinsel süreçlerin türü ve yapısıyla, gözlenebilen
davranışların türü ve özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmalıdır.



Nörobiyolojik Yaklaşım
Temsilcisi Adolf Meyer (1866–1950)’dir.

Bu yaklaşım sinir sistemi, iç salgı bezlerinin yapı ve işleyişleri,
bireyin beslenme düzeni ve kanın kimyasal yapısının davranışlar
üzerinde etkili olduğunu savunmuştur. Temelde tüm psikolojik
olayların beynin ve sinir sisteminin etkinliği sonucu ortaya
çıktığını, bu nedenle beyin ve sinir sistemi ile davranışlar
arasındaki bağları araştırarak davranışları incelememiz
gerektiğiniz savunur. Ayrıca iklimle ilgili etkenlerin bedendeki
nöro-kimyasal süreçleri etkileyerek davranışları da etkilediğini
savunur. Yapılan birçok deneyde davranışların biyolojik yapıdan
bağımsız olmadığı ortaya koyulmuştur. Mesela; beynin bazı
bölümlerine hafif elektrik uyarımları verildiğinde; öfke, zevk, acı
gibi duyumların oluşmasına ve hatta geçmişte yaşanmış bazı
anıların tekrar hatırlanmasına neden olmuştur.



Sosyal Hizmet’te Psikolojinin Önemi 
Sosyal Hizmet: İnsanların yardımsız karşılayamadığı

ihtiyaçlarının karşılanması ve çözemedikleri
sorunlarının çözülmesi amacı ile sosyal hizmet
uzmanları tarafından gerçekleştirilen profesyonel
faaliyetlerdir.

• Yoksulluk,                      işsizlik,               göç,

• madde bağımlılığı,       suçluluk,           sokak çocukları,

• korunmaya muhtaç çocuklar,               yaşlılık,

• ihmal ve istismar vakaları,                    engellilik,

• hastalık
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Psikolojide Araştırma Yöntemleri
1) Betimsel Yöntemler
a) Gözlem
b) Test
c) Anket
d) Vaka İncelemesi

2) Deneysel Yöntem
3) İstatistiksel Yöntemler

a) Korelasyon
b) Farkların Önem Derecesi Yöntemi

4) Gelişimsel Yöntemler
a) Boylamsal Yöntem
b) Kesitsel Yöntem
c) Sırasal Yöntem



1) Betimsel Yöntemler

*Betimsel yöntemler, dışarıdan hiçbir müdahalede bulunmadan
var olan durumun betimlenmesi, fotoğrafının çekilmesidir.

a) Gözlem

* Psikoloji ile ilgili olan olgu ve olayların gözlemlenerek
raporlaştırılması işlemidir. Yapılış şekline göre doğal ve sistematik
gözlem olarak ikiye ayrılır.

* Doğal gözlemde olgu veya olay doğal ortamında,
araştırmacının etkisi en aza indirilerek yapılır.

* Sistematik gözlemde ise olay araştırmacı ilgilendiği davranışı
sadece kendi belirlendiği koşullar altında inceler. Gözlenecek
davranış önceden belirlenir ve sadece ona odaklanılarak gözlem
yapılır.



b) Test

*Testler, belli davranışları betimlemek amacı ile daha
önceden belirlenmiş standart soruların uygulanmasına dayalı
bir yöntemdir. Zeka, ilgi, tutum, kişilik v.b testleri örnek
olabilir.

c) Anket-Görüşme

*Kişilerin belli konular hakkındaki görüşlerini almak amacı
ile kullanılan tekniklerdir.

* Anketin testten en önemli farkı toplam puanların elde
edilmesi ve değerlendirmelerin soru bazında yapılmasıdır.

d) Vaka İncelemesi

* Vaka incelemesinde, davranışları açıklamak için geçmiş
yaşantıların derinlemesine incelenmesi söz konusudur.



2) Deneysel Yöntem

* Deneysel yöntemde araştırmacı kontrol ettiği
değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkisini inceler.

* Değişken, farklı gözlemlerde farklı değerler alabilen
özelliklerdir.

* Bağımsız değişken, neden-sonuç ilişkisi içinde neden
konumunda yer alan değişkendir.

Bağımlı değişken ise bağımsız değişkenden etkilenerek
farklı değerler alabilen değişkendir.

Kontrol değişkeni, bağımlı değişkeni etkileme ihtimali
bulunan ve kontrol edilerek bağımlı değişkeni etkilemesi
engellenen değişkendir.

*Deney grubu, bağımsız değişkenin değişikliğe
uğratıldığı gruptur.

Kontrol grubu ise bağımsız değişkenin sabit tutulduğu
gruptur.



Deneysel Yöntem

• Değişken : 1. bağımlı 
2. bağımsız

• Deney Grubu-Kontrol Grubu
Örnek: 
Her yönden eşitlenmiş (zeka, vs.) 2 grup öğrenciden biri sesli bir 

ortamda diğeri ise sessiz bir ortamda ders görüyorlar ve 
buna göre başarı durumları ölçüldüğünde sessiz ortamdaki 
grubun başarısının yüksek olduğu görülüyor.

Bu deneyde; 
Kontrol grubu        (normal koşullardaki) sessiz ortamdakiler
Deney grubu sesli ortamdakiler
Bağımsız değişken (neden)                    ses seviyesi
Bağımlı değişken (sonuç) başarı-başarısızlık

(sese bağlı olarak değişen)



• Coğrafya dersinde fiziki haritalardan yararlanmanın 

öğrencilerin coğrafya öğrenmesindeki başarısına etkisi ölçmek 

isteniyor.1. sınıf dersi düz anlatımla,2.sınıfta ise ders 

haritalardan yararlanılarak anlatılmıştır.Ders sonunda 

yapılan mini sınavla iki grubun öğrenme başarısı 

karşılaştırılmıştır.

• Bağımsız Değişken: Harita

• Bağımlı Değişken: Öğrencilerin öğrenme başarısı

• Deney Grubu: Haritalardan yararlanılarak ders anlatılan grup

• Kontrol Grubu: Düz anlatımla ders anlatılan grup



3) İstatistiksel Yöntemler

a) Korelasyon

*Korelasyon, iki yada daha fazla değişken arasından bir ilişki
olup olmadığını, eğer ilişki varsa bu ilişkinin yönünü sayısal
olarak belirlememize yarayan istatistiksel yöntemdir.

*İki değişken arasındaki ilişkinin değerinin sayısal olarak veren
katsayısı ise “KORELASYON KATSAYISI”’ dır.

*Korelasyon katsayısı -1,00 ile +1,00 arasında değerler alır.

*Korelasyon Katsayısı;

(*) +1,00 a yaklaştıkça iki değişken arasında aynı yönde
ilişki artar.

(*) -1,00 a yaklaştıkça iki değişken arasında ters yönde
ilişki artar.

(*) 0,00 a yaklaştıkça iki değişken arasındaki ilişki azalır.



Zeka                                                               mutluluk

Başarı             sigara

Korelasyon: İki değişken arasındaki ilişkidir.

cimrilik

şişmanlık



Korelasyon Katsayısı

Ör: Sigara içme ile sağlık arasında arasındaki 
ilişkide r = -0.75 bulunsun. Bu durum; sigara 
içme davranışı arttıkça sağlık düzeyinin 
düştüğünü göstermektedir.

Ör: Boy uzunluğu ile akademik başarı arasındaki 
ilişki katsayısı 0.05 olsun. Bu durum; boy ile 
akademik başarı arasında neredeyse hiç ilişki 
olmadığını gösterir.



Yapısal Nitelikler

Ölçme araçlarının nitelikleri değişik
kaynaklarda farklı biçimlerde ele
alınmasına rağmen, nitelikler başlıca üç
başlık altında ele alınmaktadır.

Geçerlilik, 

Güvenirlilik

Kullanışlılık 



Geçerlilik

Bir ölçme aracının her şeyden önce,
ölçülecek özellik ya da özellikleri tam ve
doğru olarak ölçmesi ve ölçülmesi söz
konusu olmayan başka özelliklerle
karıştırılmadan ölçülebilmesidir. İçerik ön
plandadır. Geçerliliği kestirme, genellikle
korelasyon tekniğine dayanır. “-1” ile “+1”
arasında değerler alır. +1’e yaklaşması
yükselmesi, +1’den uzaklaşması ise düşmesi
anlamına gelir.



Geçerlilik türleri

1) Kapsam geçerliliği

2) Bir ölçüte dayalı Geçerlilik: İki türü vardır:

Yordama Geçerliliği, Uygunluk (uyum) Geçerliliği

3) Yapı Geçerliliği

4) Görünüş geçerliği



Güvenilirlik
Ölçümlerin hatasızlık derecesi ya da gerçeği 
yansıtma derecesi olarak algılayabiliriz.

0 ile 1 arasında değerler alan bir korelasyon 
katsayısıdır

Belli bir özellik, bir ölçme aracı ile değişik 
zamanlarda ölçüldüğü zaman aynı ya da hiç 
olmazsa yaklaşık olarak aynı ölçümleri 
vermelidir. Yani güvenilirlik, aracın ölçtüğü 
şeyi tutarlı bir biçimde ölçmesidir.



Güvenilirliğin üç özelliği:

Duyarlılık: Hatası az olan ölçmedir.

Tutarlılık: Aynı özelliğin farklı araçlarla ya da 
farklı kişiler tarafından ölçülmesi durumunda 
ölçme sonuçlarının benzer olmasına denir.

Kararlılık: Bir nitelik aynı araçla birden fazla 
ölçüldüğünde, birbirinden farklı olmayan 
sonuçlar çıkarsa, ölçme aracı kararlıdır.



Güvenilirliği sağlama yöntemleri
1) Test-tekrar test yöntemi: Test aynı gruba belirli bir aralıkla iki 
kez uygulanır. 

2) Eşdeğer (Paralel) formlar yöntemi: Testin iki kez 
uygulanmasından kaynaklanan olumsuzlukları gidermek için 
eşdeğer formlar geliştirip uygulanır.

3) Testi yarılama (eşdeğer yarılar) yöntemi: Testin iki yarısı 
arasındaki tutarlılık araştırılır.

4 ) İç Tutarlılık Katsayısı:

a) Kuder-Richardson yöntemi: Eşdeğer yarılar yönteminde testin 
iki yarısı arasındaki ilişki miktarı hesaplanırken, iç tutarlılık 
katsayılarında testin bütün sorularının birbirleri ile uyumu 
incelenir. Cevapların “1” ve “0” şeklinde puanlandığı araçlarda 
kullanılır.



Güvenilirlik Türleri (devam)

b) Cronbach Alpha (α) Katsayısı: Cevapların “1” 
ve “0” şeklinde puanlanamadığı araçlarda 
kullanılır. Maddeler 0’dan 4’e, 1’den 5’e veya 7’ye 
puanlanır. İç tutarlılık katsayısıdır.

5) Puanlayıcı güvenilirliği: Yazılı, sözlü sınav gibi 
puanlaması subjektif olan araçlarda kullanılır.



b) Farkların Önem Derecesi Yöntemi

* Karşılaştırmaya dayalı ilişkisel tarama modeli de denir.

*Araştırmacı deneysel yöntemde bağımsız değişken
üzerinden ayarlama ve düzenleme yaparak bağımlı
değişken üzerindeki etkilerine bakar.

*Deneysel yöntemde, araştırmacının üzerinde
düzenleme yapamadığı bağımsız değişken söz konusu
olduğu zaman kullanılır.

* Bu değişkenler bireylerin kendilerine özgü
değişkenlerdir. Ör: Yaş, cinsiyet, medeni durum, sosyal sınıf,
aile çevresi ve bazı kişilik özellikleri.

* Bu yöntemde kesin bir sebep sonuç ilişkisi aranmaz,
sadece farklara bakarak bir kestirimde bulunulabilir.

* Sonuç ifadesi olarak “anlamlı bir fark vardır” veya
“anlamlı bir fark yoktur” kullanılır.



4) Gelişimsel Yöntemler

*Yaşa bağlı olarak ortaya çıkan değişimleri konu edinen
araştırmacıların kullandığı yöntemdir.

* Araştırmacılar, zaman içerisinde insanların çeşitli
yönlerinin nasıl geliştiğini anlamaya çalışırlar. Bu nedenle,
insan gelişiminin tüm yönlerini anlamak için yaşı dikkate alan
araştırmalar planlarlar.

* Amaç bireyde yaşa bağlı olarak ortaya çıkan gelişimsel
süreçleri betimlemektir.

* 3 tür gelişimsel yöntem vardır:

- Boylamsal Yön.

- Kesitsel Yön.

- Sırasal Yön.



a) Boylamsal Yöntem

* Bu yöntem, aynı bireyleri geniş bir zaman aralığında
çalışarak onların farklı yaşlardaki belirli davranışlarının
değişimini ortaya koymaya yarayan gelişimsel yöntemdir.

* Böylece araştırmacı belli özelliklerini araştırmak için aynı
yaş grubundaki bireyleri alarak, belli zaman aralıklarında
araştırmaya konu olan özelliğin değişimini inceler.

* Boylamsal araştırmada aynı denekler belli aralıklarla
farklı zamanlarda incelenir.

2 Yaşında 4 Yaşında 8 Yaşında

2008 2010 2014

AHMET AHMET AHMET



b) Kesitsel Yöntem

* Kesitsel yöntem, farklı yaşlardan bireylerin
belirli davranışlarının aynı zaman içinde ölçülerek
veya gözlenerek karşılaştırılmasını gerektiren
yöntemdir.

* Araştırmacı, ilgilendiği yaşlardan her birini
yansıtan birey grupları belirler. Bu gruplardan aynı
zamanda veriler toplar ve karşılaştırır.

2 Yaşında 12 Yaşında 18 Yaşında

15.02.2013 15.02.2013 15.02.2013

Ahmet Ali Can



Gelişimle İlgili Temel Kavramlar

1. Büyüme: Olgunlaşmanın alt boyutu olan büyüme,
insan gelişiminin gözlenebilir boyutudur. Boy, kilo
ve hacimdeki artış, bedensel değişimlerdir.

• Büyüme bedenin hem iç hem de dış organlarında
meydana gelir.

• Büyümenin en hızlı olduğu dönem anne karnındaki
(doğum öncesi) dönemdir. Daha sonra en hızlı olduğu
dönem bebeklik ve ergenlik dönemidir.

2. Olgunlaşma: Organizmanın temelindeki potansiyel
güçlerin görev yapabilecek düzeye ulaşmasını ifade eder.

* Vücut organlarının kendilerinden beklenen
görevleri yerine getirebilecek düzeye gelmesidir.

YAŞAM BOYU GELİŞİM



3. Hazırbulunuşluk: Bireyin herhangi bir organının vazifesi
olan işi yapabilecek düzeye erişmesinin yanı sıra; o iş için
gerekli olan ön bilgi, beceri ve tutuma yani ön öğrenmelere
sahip olmasıdır.
4. Deneyim(Yaşantı): Bireyin çevresi ile etkileşimi
sonucunda kazandıklarıdır.
5. Öğrenme: Bireyin çevresi ile belli bir düzeydeki etkileşimi
neticesinde meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış
değişiklikleridir. Bir davranışın öğrenme olarak kabul
edilmesi için;
Kalıtım

Kalıtım ve Çevre: Kalıtım, bireyin genetik
özelliklerini; Döllenmeden itibaren insanın içinde yaşadığı
ve etkilendiği tüm dış uyarıcılar çevreyi meydana getirir.

* Çevresel faktörler doğum öncesi, doğum anı ve
doğum sonrası olarak toplan 3 grupta toplanır.



Çevresel Faktörlerin 3 Temel Kaynağı

a)Doğum Öncesi: Annenin beslenmesi, yaşı, kan grubu,

zararlı alışkanlıkları, geçirdiği hastalıklar, radyasyon,

ilaçlar, psikolojik sorunlar, kaza, travma v.b.

b)Doğum Anı: Erken veya geç doğum, sağlıksız ortam,

bebeğin oksijensiz kalması, kordon dolanması,

zorlanma v.b.

c)Doğum Sonrası: Beslenme, bebeklik hastalıkları,

iklim, kardeş sayısı, kazalar, eğitim, çocuk yetiştirme

tarzı, kitle iletişim araçları, ekonomik, sosyal ve

kültürel koşullar v.b.



Tarihsel Zaman: Bireyin yaşadığı toplumda o zaman
diliminde meydana gelen olgu ve olaylardan
etkilenmesi tarihsel zaman etkisi olarak nitelendirilir.

ÖR: 1980 yılında meydana gelen Çernobil faciası
,Teknolojik Yenilikler,savaşlar vb.

Kritik Dönem: Kritik dönem; organizmanın farklı gelişim
dönemlerinde öğrenmeye ve gelişmeye en çok
eğiliminin olduğu, istekli ve çevredeki uyarıcılara en
açık ve alıcı olduğu dönemi ifade eder.

* Söz konusu beceri ilgili dönemde kazanılmadığı
zaman, daha sonraki dönemlerde kazanılamaz veya
kazanılması çok zor. Bu tip dönemlere kritik dönem
denir.



GELİŞİM İLKELERİ 

Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür.

Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir.    

Gelişim nöbetleşe devam eder.

Gelişim baştan ayağa, içten dışa doğrudur.

Gelişim, genelden özele doğrudur.

Gelişimde kritik dönemler vardır.

Gelişim bir bütündür.

Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.

Gelişimin hızı, dönemlere göre değişir.



GELİŞİM GÖREVLERİ MODELİ
(HAVİGHURST MODELİ)

Yaşam süreci içerisinde birey belli dönemlerinde 
bir takım gelişim görevlerini yerine getirmek 
zorundadır.

Gelişim görevleri başarıldığında bireyi mutlu 
eden, ve bir sonraki dönemlerde başarıyı 
kolaylaştıran ,  başarısız olunduğunda bireyi 
mutsuz eden ve sonraki gelişim görevlerini 
olumsuz etkileyen görevlerdir. 



GELİŞİM GÖREVLERİ MODELİ

Nefes almayı ve emmeyi öğrenme 
Doğumdan sonra fiziksel çevredeki değişikliklere uyum sağlama
Dönemin sonlarına doğru dışkı kontrolünü gerçekleştirme
Dönemin sonlarına doğru yürümeyi öğrenme
Katı yiyecek yemeyi öğrenme
Belirli zamanlarda uyanık kalmayı ve uyumayı gösterme

El göz Koordinasyonu sağlama

Öz bakım becerilerini (giyinme, yemek yeme vb.) yerine getirebilme

Okuma yazmaya hazır duruma gelme 

Cinsiyet farklılıklarını öğrenme

Toplumsal kurallara dair yanlış ve doğru davranışı ayırt etmeye  ve 

toplumsal rolleri öğrenmeye başlama

BEBEKLİK DÖNEMİ (0-2 YAŞ)

İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİ (2-6) YAŞ



GELİŞİM GÖREVLERİ MODELİ

Zaman kavramını tanıma, okuma,   yazma ve hesaplama ile ilgili üç 

temel beceriyi geliştirme

Cinsiyetine uygun rolleri benimseme

Davranışlarının sorumluluğunu alabilme

Yaşıtlarıyla geçinmeyi ve kişiler arası ilişkilerini geliştirme

Yetişkinleri büyük ölçüde model alarak cinsiyetine uygun roller 

geliştirme

Vicdan ve değerler sistemi geliştirme

Somut düşünmeyi öğrenme

Kişisel bağımsızlığı kazanma

SON ÇOCUKLUK DÖNEMİ (6-12) YAŞ



GELİŞİM GÖREVLERİ MODELİ

Yetişkin cinsiyetinin erkek ya da kadın sosyal rolünü edinme

Aile içinde duygusal bağımsızlığını kazanma

Bedensel özelliklerini kabul edip etkili biçimde kullanma

Bir mesleğe doğru yönelme ve hazırlanma

Akran gruplarına girme

Evliliğe ve aile kurmaya hazırlanma

Kişisel değerlerine göre bir yaşam felsefesi kurma

Toplumsal görevleri yerine getirme ve toplumsal sorumluluklar almaya 

istekli olma

Yaşıtlarıyla olgun ilişkiler kurabilme

ERGENLİK DÖNEMİ GELİŞİM GÖREVLERİ(12-18) YAŞ



GELİŞİM GÖREVLERİ MODELİ

Bir işe başlama 
Eş seçme
Aile kurma girişimi
Yakın ilişkiler kurabileceği arkadaşlar ve sosyal gruplar bulma
Vatandaşlık sorumluluklarını üstlenme
Ev yönetimini ve çocuk sorumluluğunu üstlenebilme

*Toplumsal sorumluluğa erişme.

* Ekonomik standartlara ulaşma.

* Gençlere iyi yetişkinler olması için rehberlik etme

* Boş zamanları değerlendirme.

* Orta yaşın fizyolojik değişikliklerine ayak uydurma

GENÇ YETİŞKİNLİK DÖNEMİ (18-25) YAŞ

ORTA YETİŞKİNLİK DÖNEMİ (30-60) YAŞ



GELİŞİM GÖREVLERİ MODELİ

* Azalan fiziksel güce ve sağlığa uyum sağlama.

* Emekliliğe ve azalan gelire uyum sağlama.

* Eş kaybına uyum sağlama.

* Yaş grubu ile yakınlık kurma.

* Toplumsal ve vatandaşlık yükümlülüklerini yerine getirme.

* Doyurucu fiziksel yaşantı düzeni oluşturma.

İLERİ YETİŞKİNLİK(YAŞLILIK)DÖNEMİ (60-65/..) YAŞ



Gelişim   Psikolojisi Kuramları

1.Bilişsel Gelişim
2.Ahlaki Gelişim
3.Kişilik Gelişimi
4.Psikososyal Gelişim



Piaget ‘in Zihinsel Gelişimi Kuramı
1. Temel Kavramlar

* Şema/Özümleme/Uyumsama
* Adaptasyon (Uyum Sağlama)
* Denge
* Örgütleme

2. Bilişsel Gelişimi Etkileyen Faktörler
* Olgunlaşma
* Deneyim
* Sosyal Geçiş
* Dengeleme
* Örgütleme

3. Zihinsel Gelişim Dönemleri
* Duyu – Hareket (Duyusal – Motor) Dönem (0 – 2 Yaş)
* İşlem Öncesi Dönem (3 – 7 Yaş) 
* Somut İşlemler Dönemi (7 – 11 Yaş)
* Soyut İşlemler Dönemi (11 + ….)



1. Temel Kavramlar

a) ŞEMA(Bilişsel Yapılar):

* Şema, çevreyle etkileşim sonucu oluşan, organize olmuş,
kolaylıkla tekrar edilebilen davranış ve düşünce kalıplarıdır.

Bilişsel yapı daha çok yetişkin zihinsel süreçleri, çocuklar için
“Şema” kavramı kullanılır.

* Şemalar en temel bilişsel yapılardır.

* Şema hem davranışsal (balık tutmak) hem de bilişsel (balık
tutmayı bilmek) olabilir.

* Bebeklerin doğuştan getirdikleri emme ve yakalama refleksleri
ilk şemalardır.



b) ADAPTASYON(Uyum Sağlama): Adaptasyon, organizmanın içinde
yaşadığı ortamla daha etkin ve olumlu bir ilişkiye girmesi, ortama
ayak uydurması – uyum sağlamasıdır.

* İki farklı süreci vardır: ÖZÜMLEME ve UYUMSAMA
* Bu iki süreç birbirini tamamlar niteliktedir.

Özümleme(Özümseme - Asimilasyon): Bireyin yeni karşılaştığı
durumları önceden var olan şemaların içine yerleştirmesidir.

ÖRNEK: * İlk kez görülen bir kaplana kedi demek.
* Zebraya çizgili at demek.
* Yumurtaya top demek.

Uyumsama (Uyum Kurma - Akomodasyon): Önceden var olan
şemaların kapsam ve niteliklerini değiştirme veya yeni şemalar
oluşturmadır.

ÖRNEK:* Kaplan vahşi bir hayvan. Onunla kedi gibi oynanmaz.
* Zebra ayrı bir hayvan.
* Yumurta top değil, yere düşerse kırılır.

Özümlemede bilinenlerden yola çıkılarak genelleme yapılırken,
uyumsamada eski ile yeni arasındaki farklılıkları fark etme, ayırt
etme söz konusudur.



c) DENGELEME: Bilişsel gücün temelindeki itici güçtür.

* Bireyin özümseme ve uyumsama yoluyla çevreye uyum
sağlayarak dinamik bir dengeye ulaşması sürecidir.

* Denge – Dengesizlik – Yeniden Denge (Öğrenme)

* Yok Sayma : Yeni durum hiç yokmuş gibi davranılır.

d) Örgütleme (Organizasyon): Çocuk birbirinden bağımsız olarak
öğrendiği bilgileri, birbirinden bağımsız bütünler olarak bırakmadan,
onları birbiri ile ilişkilendirip yeni bir bilgiye ulaşır.

* Böylece daha üst düzey ve daha dengeli zihinsel yapılar oluşur.

* Örneğin: Amcasının babasının kardeşi olduğunu öğrenen çocuk
ikinci bir bilgiye ihtiyaç duymadan dedesinin amcasının babası
olduğunu bilir. Bu durum örgütlemenin ürünüdür.



Bir manken evliliğinin 3.yılında boşanma kararı alır.Sizce
nedeni ne olabilir?

Denge

Dengesizlik

Adaptasyon

Özümleme Uyumsama

Denge



BİLİŞSEL GELİŞİM EVRELERİ

1.Duyusal Motor Dönem (0-2 yaş)

2. İşlem Öncesi Dönem (2-7 yaş)

3. Somut İşlemler Dönemi (7-11 yaş)

4.Soyut işlemler Dönemi (11-18 yaş)



a) Duyuşsal – Motor Dönem (0 – 2 Yaş)

* Dış dünyayı keşfetmede duyular ve motor beceriler kullanılır.

* Refleksif davranışlardan amaçlı davranışlara geçer

* Taklit ve deneme – yanılma öğrenmesi

*Nesne devamlılığı/sürekliliği/kalıcılığı Bebeğin kendi görüş
dışında kalsa dahi nesnelerin var olduğunu bilmesidir. 10 – 12
aylar arasında ortaya çıkar ve 18 aya kadar gelişir.

* Piaget ‘e göre nesne devamlılığı kazanma bebeğin belleğini
kullanmaya başladığına işarettir ve refleksten, bilinçli davranışa
geçişe ilk adımdır.



b) İşlem Öncesi Dönem (2 – 7 Yaş)
•Sembolik Düşünme Evresi(2 – 4 Yaş )
• Sezgisel Düşünme Evresi(4 – 7 Yaş)

* Simgesel İşlev: Simgeleri anlama, oluşturma ve kullanma
yetilerine dayanır.

* Büyüsel ve Doğa Üstü Düşünce.
*Bu dönemde dil gelişimi oldukça hızlıdır.
*Toplu monolog: Çocuklar bir araya geldiklerinde hep bir

ağızdan ve birbirlerini dinlemeden konuşurlar.
*Paralel Oyun : Çocukların bir arada olmalarına rağmen

birbirlerinden bağımsız olarak oyun oynamalarıdır.
* Sembolik Oyun: Örneğin bir çubuğu at veya bir tahta parçasını
tabanca gibi kullanırlar. Gemiler yapıp bu gemileri suda
yüzdürürler.
•Sezgisel Düşünme Evresi

* Sezgisel düşünme, bir problemin, bir kavramın, olgunun
dikkatle incelenmeden; deneye, akla ve mantığa vurulmadan
dolaysız olarak kavranmaya çalışılmasıdır.

Benmerkezci (Egosantrik Düşünme)
* Benmerkezci düşünmede Dünyanın merkezinde kendinin

bulunduğunu düşünür.



•DÖNEMİN ÖZELLİKLERİ
Animizm:

* Güneşin ve ayın canlı olduklarını ve kendini takip ettiklerini
düşünürler.

* Düşerek canının yanmasına neden olan sandalyeye vurması.
* Cansız nesnelerin düşündüğüne inanırlar.

Özelden Özele Akıl Yürütme
* Olayları sadece sadece geçirdiği yaşantılara dayanarak tek yönlü

düşünmedir.
* Akşam televizyon izleyen bir çocuk, TV izlemediğinde akşam

olmadığını düşünebilir.
Tersine Çevirememe

* Çocuklar bir işlemi tersine düşünemezler.
* A = B ‘dir; fakat B = A değildir.
* Değişen bir olayın sürecine yada dönüşümüne odaklanmak yerine

son haline odaklanırlar.
* İnce ve kalın bardakta yer alan aynı miktardaki suyun hangisinin çok

olduğu sorulduğunda ince bardaktaki yanıtını verir.
*Okula gittiği yoldan geri dönemez

Anne:Ahmet kardeşinin adı:Tuba.
Anne:Tuba’nın kardeşinin adı:
Ahmet:…?



•DÖNEMİN ÖZELLİKLERİ

Kişi Değişmezliğini  ve cinsiyet Sürekliliğini kazanma: Kişilerin dış 
görünüşlerindeki değişikliğe rağmen kişinin aynı kalacağı ve cinsiyetin 
dış görünüşten bağımsız olduğunu kavrama.

Nesneleri sadece bir özelliğine göre sıralayabilir ve sınıflandırabilirler.

* Büyüklük, renk, biçim vb. tek bir özelliğe göre nesneleri
sıralayabilir ve sınıflayabilirler.

Korunum İlkesi Kazanılmamıştır.

* Korunum bir nesnenin şeklinin ya da fiziksel özelliğinin
görüntüsel değişiminin etkisinde kalmadan nesnenin aynı kaldığına
olan inançtır.



c) Somut İşlemler Dönemi (7 – 11 Yaş)
* İlköğretimin birinci kademesine denk gelen dönemdir.
* Bu dönemde çocuk benmerkezcilikten uzaklaşır.
* Çocuğun işlemleri muhakeme edişi mantıklı hale gelir.
* Çocuk problem çözme ve muhakeme yapmayı öğrenir.

Dönemin Özellikleri
- Tersine çevrilmesi mümkün olan herhangi bir işlemin tersine

çevrildiğinde sonucunun değişmeyeceğinin bilinmesidir.
- Bir işlemi son aşamasından başlangıç aşamasına götürebilme

yeteneğidir.
- ÖR: Matematikteki sağlama işlemleri. Suyun donduğunda buz

olduğunu, buzunda çözüldüğünde su olduğunu anlama.



Somut İşlemler Dönemin Özellikleri

*KORUNUMU KAZANMA:

- Korunumun kazanılmasına bağlı olarak, düşüncede
önemli ilişkiler kazanılır:

Odaktan Uzaklaşma: Çocuk sadece bir yönüne veya
ayrıntısına odaklanmayıp, diğer ayrıntılara ve

özelliklere odaklanabilir.

Çoklu Sınıflama: Bir nesne birden fazla farklı özelliğine
göre sıralanarak sınıflanabilir.

Dönüşebilirlik: Bir nesnenin görüntüsünü değiştiği
halde tekrar önceki haline dönüşebilmedir.

Telafi/Ödünleme: Bir boyuttaki değişimin diğer 
boyutta da değişim yarattığını bilmedir.

Ayniyet/Özdeşlik: Bir nesneye bir şey eklenip, 
çıkarıldığında nesnenin değiştiğini; herhangi bir şey 
eklenmeyip, çıkarılmadığında da değişmediğini bilmedir.



d) Soyut İşlemler Dönemi (11 – 18 Yaş)
* En üst bilişsel gelişim dönemidir.
* Bu dönemde bireyde soyut kavram ve düşünceler hakkında

mantık gelişir.Üst düzey zihinsel beceriler kazanılır.



Dönemin Özellikleri

*Üst Düzey Akıl Yürütme: (Analiz sentez.birleştirmeci vb.)
*Göreceli (Zamana, Mekana ve Kişiye) Göre Düşünme
*Hipotetik Düşünme: Münazarada kullanılan akıl yürütme biçimi
* Andırma (Anoloji): Benzerlik/Benzetme yoluyla akıl yürütme
*Bütünleştirmeci (Kombinasyonel) Düşünme: Doktorların teşhis

koyarken izledikleri yol
*İleriye ve Geriye Doğru Düşünme Yeteneği: Zaman persfektifi
*Metabiliş Bireyin öğrenme sürecindeki bilişsel etkinliklerini fark

etmesi, bu süreci kontrol etmesi ve denetlemesidir.



Dönemin Özellikleri

Ergen Benmerkezciliği (Egosantrizim)

* Kendi düşünceleri en doğru düşüncelerdir.

* Kimse bir şey anlamıyor.

* Bu insanlar aptal.Hocalar dersi iyi anlatamıyor?Ben zeki
biriyim.Bu sınıfta olmamalıyım?

- Hayali Seyirciler: Ergenler hayali izleyiciler tarafından sürekli
izlendiklerini düşünüler.

- Kişisel Efsane: Ergenler, çeşitli riskler alırken kendilerine bir
zarar gelebileceğini pek düşünmezler.

- Omnipotent Düşünme: Ergenlik döneminde, birey her şeyi
yapabilecek güçte olduğuna dair gerçek dışı düşüncelere sahip
olmaktadır.

**Evden Kaçma

**Hayatı basite alma:Annem babam çok abartıyorlar.



Benmerkezci 
Düşünce

İşlem Öncesi Dönem (2 – 6 Yaş)
•Benim gördüğümü herkes görür.

• Benim bildiğimi herkes bilir.
•Başkalarının bakış açılarını anlayamama.

• Mülkiyet kavramı gelişmemiştir.
• Her şey kendisi için vardır.

Ergenlik Dönemi (11 – 18 Yaş)
•Kendi isteklerini düşüncelerinin en doğru olduğuna 

inanma.
• Kimsenin kendini anlamadığını düşünme.

• Yaşadıklarının sadece kendi başına geldiğini düşünme
• Hayali İzleyiciler ve Kişisel Efsana



Moral (Ahlaki) Gelişim

Kohlberg ve Ahlaki Gelişim İlkeleri
•Gelişim evreleri adım adım birbirini izler.

•Gelişim, herhangi bir evrede sona erebilmektedir.

•Yaş, her zaman gelişimin göstergesi değildir. Gençler
yetişkinlerden daha üst evrelere ulaşabilmektedir.

•Bilişsel gelişim ahlaki gelişim için gerekli, ancak yeterli değildir.

•Ahlaki gelişim, bilişsel gelişime paralele olarak gerçekleşir.

•Ahlaki gelişimi 6 aşama ve 3 düzey halinde incelemiştir.

•Bireyin ahlaki yargısı, ara sıra üst yada alt evreye yoğunlaşabilir,
ancak baskın olarak bir evrede yoğunlaşır.



Kohlberg ve Ahlaki Gelişim Aşamaları

a) Gelenek Öncesi Düzey

1. Dönem: İtaat ve Ceza Eğilimi / Cezadan Kaçınma – Boyun Eğme

•Birey otoritenin gücünden ve cezadan kaçmak için davranır.
Davranışın cezalandırılma durumuna göre o davranışın doğru yada
yanlış olduğuna kara verilir.

•Kurallar ne gerektiriyorsa ve otorite ne diyorsa ona göre davranılır.

•Birey, otoritenin olmadığı durumlarda yasak davranışı yapar.

•Kuvvetli olan kazanır düşüncesi hakimdir.



Kohlberg ve Ahlaki Gelişim Aşamaları

a) Gelenek Öncesi Düzey

2. Dönem: Saf Çıkarcı Eğilim (Araçsal İlişkiler– Bireyselcilik)

•Birey kendi çıkarları için en uygun olan kurallara uyar. Kurallar bireyin
ihtiyacını karşılıyorsa uyulur.

•Temel güdü gereksinimlerin karşılanmasıdır.

•Bireycilik ve karşılıklı çıkara dayalı düşünce görülür.

•Doğru olan, insan ihtiyaçlarını karşılayan karşılıklı alışveriş tir.

•Karşılıklı ilişkilerde birey sürekli kendini düşünür.

•İhtiyacı karşılayan veya ödül getiren davranışlar doğrudur.

•ÖR: * Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.

* Ne ekersen onu biçersin.

* Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.

* Ne kadar verirsem o kadar alırım.

* Sen bana yardım et, ben de sana.



Kohlberg ve Ahlaki Gelişim Aşamaları

b) Geleneksel Düzey

3. Dönem: İyi Çocuk Eğilimi / Bağlılık ve Kişiler arası uyum

•Karşılıklı kişiler arası beklentiler davranışa yön verir.

•Temel güdü «Grup tarafından onay görmek,takdir edilmek ve kabul
görmektir.»

•Birey kendini diğer insanların yerine koyarak, onların beklentilerine
uygun davranır. Başkalarına yardım etmek önemlidir.

•İyi olma altın kural dır.

•İyi olmak (iyi anne, baba, çocuk ve vatandaş), dürüstlük, güvenirlik,
önemlidir.

İyi vatandaş askere gitmelidir, vergi vermelidir. İyi çocuklar ders çalışır.



Kohlberg ve Ahlaki Gelişim Aşamaları

b) Geleneksel Düzey
4. Dönem: Yasa ve Düzen Eğilimi / Toplumsal Sistem ve Vicdan

•Sosyal sistemi sürdürme ve vicdan evresidir.

•Doğru; bireysel ihtiyaçların korunması, var olan toplumsal düzeni
korumak, toplumun ve grubun refahı doğrultusunda davranmaktır.

•Kurallar varsa herkes uymak zorundadır.

•Kanuna ve düzene uyma güdüsü baskındır.

•Kanunlar, sosyal düzenin sürekliliğini

koruduğu sürece değiştirilmesi gerekmez.

•Şeriatın kestiği parmak acımaz

•düşüncesi hakimdir.



Kohlberg ve Ahlaki Gelişim Aşamaları

c) Gelenek Ötesi (Sonrası) Düzey

5. Dönem: Sosyal Anlaşma (Bireysel haklar evresi)

•Bireysel farklılıklar gözetilir ve doğal karşılanır.

•Her bireyin kendi tercihini yapma hakkına sahiptir.

•Doğru; insanların farklı düşünce ve değerler taşıyabileceklerini
bilmek ve bu değerleri korumaktır.

•Yasalar toplum yararına olacak şekilde çoğunluk tarafından
korunmalıdır. Kanunlar oluşturulurken azınlığın hakkı gözetilmeli,
kanunlar dikkatli hazırlanmalıdır.

•Kurallar toplum yararına demokratik olarak değiştirilmelidir.

•İnsan hakları ve evrensel değerler temel ölçüdür.

•Doğru ve yanlış gibi kavramlar hak, adalet, özgürlük kavramlarına
göre belirlenir.

•Her koşul ve durumda insan hakları ön planda tutulmalıdır.



Kohlberg ve Ahlaki Gelişim Aşamaları

c) Gelenek Ötesi (Sonrası) Düzey (15 ve Sonrası Yaşlar)

6. Dönem: Evrensel Ahlak İlkesi

•Birey, tüm insanlar eşittir düşüncesine sahiptir.

•İnsanlar cinsiyet, ırkı, dini, dini ve rengi ne olursa olsun eşittir.
Genel kural kural ve ilkelerin üstünde bir bakış açısı gerektirir.



KİŞİLİK GELİŞİMİ

Kişilik, bireyi diğer 

bireylerden ayırt eden, 

tutarlı olarak sergilenen, 

bireye özgü özellikler 

bütünüdür.

Kişilik= Huy + Karakter



PSİKANALİTİK KURAM

• Sigmun Freud (1856-1939)
• İnsan cinsellik ve saldırganlık 

dürtüleri ile dünyaya gelen kötü 
bir varlıktır.

• Kişilik gelişiminde cinsellik 
önemlidir.

• Davranışın nedeni bilinçaltı 
motifler,çatışmalar, savunmalar, 
erken çocukluk dönemi 
deneyimleri, çözülmemiş 
çatışmalardır



Topografik Kişilik

• Bilinç:Herhangi bir anda 
farkında olunan yaşantıların 
bulunduğu alan.

• Bilinçöncesi:Ancak dikkati 
zorlayarak hatırlanabilen 
yaşantıların bulunduğu alan.

• Bilinçdışı:Bilince çıkarılamayan,
hatırlanamayan olayların bulunduğu 
alan.



Yapısal Kişilik Kuramı

• İd
Kişiliğin ilkel yönüdür. Haz 
ilkesine göre çalışır. 

• Ego
Kişiliğin dengeleyici yönüdür. 
Gerçeklik ilkesine göre çalışır.

• Süperego
Kişiliğin ahlaki yönüdür. Vicdan 
ilkesine göre çalışır.
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Psikoseksüel Gelişim Kuramı

GELİŞİM

DÖNEMLERİ

Oral 

Dönem

(0-1 yaş)

Anal

Dönem

(1-3 yaş)

Fallik

Dönem

(3-7 yaş)

Latent

Dönem

(7-12 yaş)

Genital

Dönem

(12-18 yaş)



SAVUNMA MEKANİZMALARI
• Freudyan psikanaliz

teorisinde bireyin
gerçekleri maniple,
yadsıma ya da çarpıtmak
ve böylece sosyal olarak
kabul edilebilir bir öz-
imajı korumak ve
sürdürmek için bilinçsizce
geliştirdiği psikolojik
stratejilerdir.
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SAVUNMA MEKANİZMALARI

• Bastırma
• Hayal kurma
• Bahane bulma
• Yansıtma
• Yer/yön 

değiştirme
• Karşıt tepki 

oluşturma
• Ödünleme (telafi)

• Yüceltme
• Yapma bozma
• Yadsıma (inkar)
• Saplanma
• Gerileme



PSİKOSOSYAL GELİŞİM KURAMI

• Erik Erikson (1902-1994)
• Kişilik gelişiminde sosyal 

ilişkiler önemlidir.

• Kişilik gelişimi dönemler 
halinde yaşam boyu devam 
eder.

• Her dönemde birey baş 
etmesi gereken bir karmaşa 
ile karşılaşır.



Psikososyal Gelişim Dönemleri
Evre Yaşlar Dönemler Anlamlı ilişkiler

1

0-1 Güvene karşı Güvensizlik Anne

2 2-3 Özerkliğe karşı Utanç ve Kuşku Anne-baba

3 3-6 Girişkenliğe karşı Suçluluk Aile

4 6-12 Çalışkanlık ve Başarıya karşı 
Aşağılık  Duygusu

Okul ve komşular

5 12-18 Kimlik Kazanmaya karşı 
Rol Karmaşası

Arkadaşlar, rol 
modelleri

6 18-35 Yakınlığa karşı Yalıtılmışlık Eş ve dostlar

7 35-60 Üretkenliğe karşı Durgunluk Ev, arkadaşlar ve iş

8 60 ve üstü Benlik Bütünlüğüne karşı 
Umutsuzluk

Tüm insanlar



Marcia’nın Kimlik Statüleri

1. İpotekli Kimlik Statüsü: İpotekli kimlik statüsündeki bireyler 

herhangi bir araştırma yapmadan bağlanma yapar. Bu statüdeki 

bireyler anne baba, akraba ya da diğer önemli kişilerin 

beklentilerine göre kimliğini oluşturur.

2. Dağınık Kimlik Statüsü: Bu statüdeki bireyler gelişigüzel 

araştırmalar  yapar, ancak herhangi bir bağlanmada  bulunmazlar. 

Dağınık kimlik statüsündeki bireyler herhangi bir  şeye 

bağlanmadıklarından, dışarıdan gelecek etkilere açıktır ve bu 

nedenle de ele geçirdikleri fırsatları amaçsızca değerlendirmek 

isterler.



Kimlik Statüleri (Devam)

3. Moratoryum Kimlik Statüsü: Moratoryum kimlik statüsündeki 

bireyler  seçenekleri araştırırlar, denemelerde bulunurlar ancak 

kalıcı herhangi bir  bağlanma yapmazlar.

4. Başarılı Kimlik Statüsü: Başarılı kimlik statüsündeki bireyler

etkin olarak araştırma sürecini yasayıp çeşitli rolleri deneyerek 

bağlanmalar oluştururlar. Başarılı kimlik statüsündeki bireyler 

kimliğe karsı kimlik dağınıklığı çatışmasını basarıyla 

çözümlemişlerdir.



Kimlik Statüleri



İNSANCIL YAKLAŞIMIN TEMEL 
KAVRAMLARI

• Koşulsuz olumlu kabul

• Saygı

• Empati





Benlik Kavramı

Rogers benliğin benlik kavramı ve ideal benlik olmak üzere 

iki alt sistemi olduğunu belirtmiştir:

• Benlik-kavramı; kisinin kendi kimligi, degeri, 

yetenekleri, sınırları, değer yargıları, amaçları, vb. gibi 

kendisi hakkında algılayabildiği  görüşlerinin, duygularının 

ve tutumlarının tamamıdır.

• İdeal benlik ise kişinin kendisini nasıl görmek 

istediğidir;  bireyin ulamsak istediği ve sahip olduğunda 

kendini değerli  hissesedecegi benliktir.



Empati ne değildir?

• Karşıdakinin duygularının aynısını paylaşmak

• Karşıdakini-duygu boyutunda- yandaş görmek

• Karşıdakinin her duygusuna hak vermek,doğru 
bulmak

• Teşhiste bulunmak,nasihat etmek…



Sempati 

• Karşıdakinin yaşadıklarının aynısını yaşamaya 
çalışma

• Karşıdaki ağlayınca kendisinin hıçkırarak 
ağlaması



Empatinin üç koşulu

1-Etkin Dinleme

Göz,beden dili,jest-mimikler

2-Duygu ve düşünceleri doğru anlamak

Olayın derinliğine inebilmek

3-Geri bildirim(doğru anladığını belirtmek,ifade 
etmek)

Doğru anlayıp anlamadığını test etmek için sözel 
ifadeler kullanma



Öğrenme

1.Sinir Sistemi
2.Algı
3.Öğrenme
4.Öğrenme Kuramları



• SİNİR SİSTEMİ vücudun 

en karmaşık sistemidir ve 

vücut ağırlığına göre oranı 

% 2’dir.

• Çok hücreli canlılarda, sinir 

sistemi ileri derece 

farklılaşmış; bir takım 

iletileri ve işaretleri 

çevreden organizmaya ya da 

vücudun bir kısmından diğer 

kısmına taşımakla görevli 

bir sistemdir.





SİNİR SİSTEMİNİN GÖREVLERİ: 

1- DUYULARI 

ALGILAMA

• İçten gelen uyarıları algılar, 

örnek:midenin doymasını 

algılaması

• Dıştan gelen uyarıları 

algılar, örnek: ele düşen 

yağmur damlasının 

hissedilmesi



2- BİRLEŞTİRME, 

BÜTÜNLEME; algılanan 

duyuların işlenmesi sürecidir

• Bilgiyi çözümler(analiz eder)

• Bazı bilgileri depolar

• Uygun yanıt/tepki için karar verir

• Varsayımda bulunabilir, örnek: 

“bulutların durumuna göre 

birazdan yağmur yağacak”

3-HAREKETİ SAĞLAMA; 
kasların kasılıp-gevşemesi ve 

salgı bezlerinin salgı yapması 

gibi. 

• Algılanan duyuya göre bilgi 

yorumlanarak emir verilir, örnek: 

“yağmurdan kaçmak için 

içeriye/kuru yere gir” gibi.



SİNİR SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ 

• Uyarılabilir: sinir uyarıları 
üreterek(aksiyon potansiyeli) hızlı 
iletişim ve vücut dokularının 
birbiriyle hızlı bir şekilde 
haberleşmesini ve örgütlenmesini 
sağlar

• Vücudun 
dengesinin(homeostazis) 
korunmasına yardımcı olur 

• Algılamalarımızdan, 
davranışlarımızdan ve 
hafızamızdan sorumludur

• İstemli hareketleri başlatır



SİNİR SİSTEMİNİN YAPISI (ANATOMİSİ)

İki bölümde incelenir:

A. Merkezi Sinir Sistemi 
(MSS): Beyin ve 
omurilikten ibarettir.

B. Çevresel (periferik) Sinir 
Sistemi: duyular ve 
hareketten sorumlu, kafa ve 
omurilik (kraniyal ve spinal) 
sinirlerinden oluşur. Bu 
sinirler kasların, 
salgıbezlerinin ve tüm duyu 
algılayıcılarının MSS ile 
bağlantısını yapar.

http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/SSresim/SS1.JPG


• Beynin sağ yarısı ise sol elin 

kontrolü, görme ve hayal, 

müzik ve sanat yeteneği, 

yüzlerin ve üç boyutlu 

şekillerin tanınması ve 

idrakın tamamlanması gibi 

özelliklere sahip motor 

alanlar bulunur





Algılama ve Algılama Yasaları

 Şekil - Zemin İlişkisi

 Yakınlık Yasası

Benzerlik Yasası

Tamamlama Yasası

Devamlılık Yasası



Algılama ve Algılama Yasaları

Şekil-Zemin İlişkisi 

Bütün algılamalarda bir 
şekil ve bir zemin vardır. 

Şekil, bize yakın olandır ve 
arka yüzeyi oluşturan 
zemin içinde anlam kazanır.

Şekil daha etkileyici bir 
izlenim yapar ve daha iyi 
hatırlanır.



Algılama ve Algılama Yasaları

Yakınlık Yasası

Birbirine yakın olan nesneler grup 
olarak algılanır.

2 3    4    5    6    7    8

234 56    78

23 45    678

234    567    8

Şim dibucüm leyiok uman 

ızz orla şacak.



Algılama ve Algılama Yasaları

Benzerlik Yasası

Birbirine benzer birimler bir algısal 
bütünlük kazanır ve gruplamayı 
sağlar.



Algılama ve Algılama Yasaları

Tamamlama Yasası

Bir nesnenin tümü görülmese de 
algılama tam olur. 

Bize gelen bölük pörçük duyuları biz 
tamamlarız.



Algılama ve Algılama Yasaları

Devamlılık Yasası

Algısal alanımızda bulunan ve 
aynı yönde giden birimler 
birbiriyle ilişkili görünür.



Bilişsel Süreçler 
 

Dikkat:  Duyusal kayıta gelen tüm uyarıcılardan 

yalnızca dikkat edilenler  kısa süreli belleğe 
geçer. Birey tüm uyaranları kaydedemez ve 

bazılarına odaklanır. 
 

Bu aşamada üç temel işlem yapılır: 

 
1. Önemli bilgiye karar verilir.  

2. Önemli bilgi üzerinde odaklanılır.  
3. Odaklanan bilgi, işleme alınır. 

  

Öğrencilerin dikkatini çekmek için şunlar 
yapılabilir: 

 
  Görsel, işitsel ve dokunsal uyarıcılar 

kullanılmalıdır. 

  Sınıfta değişiklik yapılabilir, derse farklı 
başlanabilir, v.b. 

  Sonucu belli olmayan ilginç durumlar 
sunularak, öğrenciler şaşırtılabilir. 



Algı Yanılmaları
a) İllüzyon (Yanılsama): Gerçekte var olan bir dış uyarıcının
olduğundan farklı algılanmasıdır. Fiziksel ve psikolojik illüzyon
olmak üzere iki türlüdür. - Fiziksel İllüzyon: Algılanan uyarıcının
kendi özelliklerinden dolayı oluşan algı yanılgısıdır. Bu algı
yanılsamalarının temelinde derinlik ipuçlarının yanlış
yorumlanması yatar. Herkeste aynı yanılgıya neden olur. Mesela;
suya batırılan bir çay kaşığın, suya girdiği noktada kırık gibi
algılanması. - Psikolojik İllüzyon: Uyarıcıyı algılayan kişinin zihinsel
ve kişisel tutumuna göre var olan bir uyarıcının yanlış
algılanmasıdır. Psikolojik illüzyon her bireyde aynı görülmez.
Mesela; karanlıkta yerde duran hortumu yılan sanmak.



FİZİKSEL İLLÜZYONA ÖRNEK RESİMLER



b) Halüsinasyon (Sanrı): Ortada bir uyarıcı yokken kişinin
bir şeyler algıladığını sanmasıdır. Yani gerçekte var olmayan
bir uyarıcının varmışçasına algılanmasıdır. Mesela; kapı
çalmadığı halde zilin sesini duymak, ellerimizin üstünde
böcek olmadığı halde ellerin üstünde böcek var denmesi
gibi. İllüzyon ile Halüsinasyon arasındaki Farklar: İllüzyonda
mutlaka bir dış uyarıcı vardır. Ama Halüsinasyon’da
gerçekte bir dış uyarıcı yoktur. İllüzyon normal her insanda
görülür. Ama Halüsinasyon genelde akıl hastalarında, ateşli
hastalıklarda, alkol ve uyuşturucu bağımlılarında, aşırı-
yetersiz uyarılmada görülür. Fiziksel illüzyonda aynı
uyarıcılar, aynı yanılgıyı oluşturur. Ama Halüsinasyon kişiye
özgüdür. Yani herkes farklı halüsinasyon görür.



Algılama 
 

Duyumların anlamlı hale getirilmesidir. 

 
 Birey duyusal bellekten gelen uyarıcıların 

bazılarına dikkat ettikten sonra, bunları 
tanımaya ve yorumlamaya çalışır. 

 Yorumlama süreci bireyin önbilgilerinden ve 

yaşantılarından etkilenir. 
 Önceden oluşturulan şemalar yeni gelen 

bilginin algılanmasını etkiler. 
 

Örtük ve Açık Tekrar 

 
 Bilginin zihinsel ya da sesli biçimde tekrar 

edilme sürecidir. 
 Tekrar bilginin kısa süreli bellekte tutulma 

sürecini artırmaktadır. 

 Bazı tür bilgiler yeteri kadar tekrar edildiğinde 
uzun süreli belleğe aktarılabilir.  



(Anlamlı) Kodlama 
 

 KSB`teki bilginin USB′teki  bilgi ile 

ilişkilendirilerek,USB′e transfer edilmesi 
sürecidir. 

 Kodlamada, yeni gelen bilgiyi varolan 
bilgilerle tamamlama, anlamlandırma ve 

örgütleme söz konusudur. 

 Anlamlı kodlama hatırlamayı kolaylaştırmakta 
ve bilginin kalıcılığını artırmaktadır.  

 
Bilgiyi Geri Getirme (Hatırlama) 

 

 Uzun süreli bellekte depolanan bilgiler 
kullanılmak üzere kısa süreli belleğe getirilir 

yani bilgi hatırlanır. 
 Geriye getirme, bilginin USB`den bulunarak 

açığa çıkarılması sürecidir. 

  Bilginin KSB`e  geri getirilebilmesi için 
anlamlı bir biçimde kodlanarak depolanması 

gerekir. 



Unutma ve Uzun Süreli Bellek 
 

 Duyusal kayıttan ve KSB`ten atılan bilgi 

kaybolur, unutulur ve hiçbir çaba bu bilgiyi 
geri getiremez. 

 
  USB`deki bilgi, uygun ipuçları ile geri gelir. 



Duyusal 

Kayıt

Kısa Süreli 

Bellek

Uzun Süreli 

Bellek

1. Anısal

2. Anlamsal

3. İşlemsel

Dikkat

Algı (Seçici)

 Anlamlı 
Kodlama

DAVRANIŞ

Hatırlama

Bilginin Alınması, İşlenmesi ve Anlamın Oluşturulması 
(Öğrenme) Süreci



Görsel bilgi

İşitsel Bilgi

Ayrı Süreçler

Çalışan (Kısa Süreli) Bellek

Dikkatin yöneldiği bilgiyi kullanır. Bir defada en fazla 7 
± 2 (5-9) birimlik bilgiyi işleyebilir.

Uzun Süreli Bellek

Değişmez hiyerarşik bir ağ (şema) biçimde depolanan tüm bilgi 
ve becerileri kullanır. Kapasitesi sınırsızdır.



Öğrenme, büyüme ve vücutta değişik etkilerle 
oluşan geçici değişmelerden bağımsız, çevre ile 
etkileşim sonucu ortaya çıkan davranışta ya da 
potansiyel davranıştaki nispeten kalıcı izli 
değişmedir.



DAVRANIŞ

Sonradan kazanılan davranışlar
(Öğrenme ürünü davranışlar)

Doğuştan gelen davranışlar Geçici davranışlar
İçgüdüsel davranışlar (Alkol, ilaç, hastalık vb.
Refleksif davranışlar etkisi ile oluşan davranışlar

İstendik davranışlar İstenmedik davranışlar

Planlı eğitim ürünü

Plansız eğitim ürünü

Olumsuz kültürel koşullar 

Eğitimin hatalı yan 

davranışlar

davranışlar

altında kazanılan davranışlar

ürünü olan davranışlar



Öğrenmenin Temel Özellikleri

• -Davranışta değişme oluşur.
• - Değişme yaşantı ürünü ya da tekrar sonucu gerçekleşir.
• - Davranıştaki değişme, kalıcı izli olur.
• - Öğrenmede birey aktif rol oynar.
• - Öğrenme sonucu birey çevreye uyum sağlar.
• - Öğrenme bireyin daha sonra karşılaşacağı durumlara
• farklı bir yaklaşım göstermesidir.
• - Öğrenme doğrudan doğruya gözlenemez.
• Gözlenebilen bireyin performansıdır.
• - Olgunlaşma öğrenmenin önkoşuludur.



ÖĞRENME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
• Yaşantı, bireyin çevresiyle etkileşimi sonucunda bireyde

kalan izdir.

• Davranış, doğuştan, geçici ve sonradan kazanılan türleri
vardır.

• İçgüdü; doğuştan getirilen türe özgü davranış biçimleridir.
İnsanlarda içgüdü değil, içgüdüsel davranış terimi kullanılır.

• Refleks, bir uyarıcıya karşı meydana gelen istem dışı
tepkidir.

• Alışma ve Duyarsızlaşma: Alışma ya da duyarsızlaşma,
duyu organlarının sürekli olarak bir uyarıcıya maruz kalması
nedeniyle duyumsama yeteneğini geçici olarak
kaybetmesidir.



Karşılık

• Organizmanın herhangi bir tepkisine yönelik 
olarak aldığı karşılık üç çeşittir. 

• 1. Pekiştireç, davranışı yeniden güçlendiren
uyarıcıdır. Organizmanın tepkisini artırmak için
sunulan karşılıktır.

• 2. Ceza, davranışı zayıflatan ve ortadan kaldıran 
uyarıcıdır.

• 3. Karşılık vermeme (görmezden gelme -
pekiştirmeme); davranışı söndürmek ya da 
istenmeyen davranışın sıklığını azaltmak için 
davranışla ilgilenmemedir.



ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
• Öğrenen İle İlgili Faktörler

• a. Türe Özgü Hazıroluş: Bir organizmanın, istenilen davranışı
göstermesi için gerekli biyolojik alt yapıya sahip olması durumu
türe özgü hazıroluş olarak tanımlanır.

• b. Olgunlaşma: Davranışların öğrenilebilmesi için, organizmanın
çevre yaşantılardan bağımsız olarak belli bir gelişimsel düzeye
ulaşması gereklidir. Olgunlaşma öğrenmenin ön koşuludur.

• C. Güdü: Organizmayı harekete geçiren, davranışı bir amaca doğru
yönlendiren, sürdüren ve denetleyen bir iç koşuldur. Güdüler,
organizma içindeki ihtiyaçlardan kaynaklanır.

• d. Genel Uyarılmışlık Hali: Genel uyarılmışlık hali organizmanın
öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, çevrede bulunan uyarıcıları
algılamak ve değerlendirebilmek üzere zihinsel uyanıklık düzeyinde
bulunma durumudur.



• e. Önceki Yaşantılar

• Yeni bir öğrenme oluşurken, eski (önceki) öğrenmelerden
etkilenme olur ve her yeni öğrenme öncekinin etkisinin
üzerine kurulur. Önceki öğrenmelerin sonrakileri etkilemesi,
olumlu ve olumsuz aktarım (transfer) olarak adlandırılır.

• Olumlu aktarma (olumlu transfer), bir alanda öğrenilmiş bilgi
ve becerilerin bir başka alandaki bilgi ve becerilerin
öğrenilmesini desteklemesi ve kolaylaştırmasıdır.

• Olumsuz aktarma (olumsuz transfer), ise önceki
öğrenmelerin daha sonraki öğrenmeleri zorlaştırması
durumudur.

• İleriye Ket Vurma (Engelleme-Bozma-Unutma): Önceki
öğrenmenin yeni öğrenmeyi karıştırması ve zorlaştırmasıdır.

• Geriye Ket Vurma (Engelleme-Bozma-Unutma): Yeni
öğrenmenin önceki öğrenmeyi karıştırması ve zorlaştırmasıdır.



Davranışçı kuramlara göre değişen davranıştır.

Öğrenme bireyin davranışlarındaki gözlemlenebilir bir 

değişmedir. Sunulan uyarıcıya karşı öğrencinin istenen 

tepkiyi göstermesi öğrenme olarak kabul edilir.

Uyarıcı; öğretimle sunulan içerik, tepki ise öğrencinin 

gösterdiği gözlemlenebilen davranıştır.

Davranışçı Öğrenme Kuramları



Klasik Koşullama-Süreç
(Pavlov)

KOŞULLAMADAN ÖNCE

Tepki yokKoşullu Uyarıcı
(Işık)

KOŞULLAMA SÜRECİNDE

KOŞULLAMADAN SONRA

Doğal (Koşulsuz) Uyarıcı
(Et)

Doğal Tepki
(Salya akıtma)

Koşullu Uyarıcı
(Işık)

Doğal (Koşulsuz) Uyarıcı
(Et)

Koşullu Uyarıcı
(Işık)

KoşulluTepki
(Salya akıtma)

Doğal Tepki
(Salya akıtma)



Demokratik bir ortam                              kendini güvende hissetme,          

görüşlerini rahatlıkla

(koşulsuz uyarıcı) açıklama

(koşulsuz tepki)

Demokratik bir ortam + ders                   kendini güvende hissetme, 

görüşlerini rahatlıkla

(koşulsuz uyarıcı) (nötr uyarıcı) açıklama

(koşulsuz tepki)

Ders                                                            kendini güvende hissetme, 

(koşullu uyarıcı) görüşlerini rahatlıkla 

açıklama

(koşullu tepki)



Klasik Koşullama- Temel İlkeler

Sönme

Koşullu uyarıcı ve koşulsuz uyarıcı 

bir süre birlikte verilmezse koşullu 

yarıcı tepki oluşturmamaya başlar.

Yakınlık (Bitişiklik)

Kazanma (öğrenme) için koşullu 

uyarıcı ile koşulsuz uyarıcının birlikte 

verilmesi gerekir. (Önce koşullu uyarıcı 

ve hemen ardından koşulsuz uyarıcı 

verildiğinde en etkili öğrenme 

gerçekleşmektedir.)

Kazanma

Organizmanın doğal (refleksif) olarak tepkide 

bulunduğu bazı uyarıcılar vardır. Bu uyarıcıya 

doğal olarak tepki verilmeyen bir başka uyarıcı 

bağlandığında doğal (koşulsuz) uyarıcıya verilen 

tepki bu uyarıcıya da verilmeye başlanır.



Klasik Koşullama- Temel İlkeler

Geneleme - Ayırt Etme

Başlangıçta her tür ve şiddette ışığa ya da sese (hangisine 
koşullanmışsa) tepki veren organizma daha sonra belirli 
(koşullandığı şiddet hangisiyse) bir ışık ya da sese tepki vermeye 
başlar. 

Ör: Oynarken salıncaktan düşen çocuk, başlangıçta çocuk 
bahçesinden hatta çocuk bahçesine benzer yerlerden korkabilir. 
Zamanla hangi uyarıcının koşullu uyarıcı olduğunu ayırt eden çocuk, 
çocuk bahçelerinden korkmamaya başlar.



Edimsel Koşullama 
(Skinner)

Klasik koşullamadaki tepkisel davranışın tersine,
edimsel davranış insanın çevresindeki olaylara verdiği 
duygusal tepkiler değildir.
Edimsel davranışta, birey ihtiyacını karşılamak için 
çevredeki olanakları kullanır. (Bisiklete binme, tiyatroya 
gitme, resim yapma, arkadaşını ziyaret etme vb edimsel 
davranış örnekleridir.) 
Klasik koşullanma otonom sinir sistemi tarafından
yönetilen davranışlarla; edimsel koşullanma istemli 
kaslarla yapılan bilinçli ve istekli davranışlarla ilgilidir.



Edimsel Koşullama-Süreç

Edim (Operant)                       Tepki                              Davranış

Ödül

Ceza

Organizmanın 
gelişi güzel, 
hangi uyarıcıya 
dönük olduğunu 
belirleyemediğimi
z tepkisi
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Sosyal Öğrenme Kuramı
(Bandura)

Sosyal öğrenme, başkalarını gözlemleyerek
çevreden öğrenme olarak tanımlanabilir.
İnsanlar sadece kendi deneyimlerinden
öğrenmezler, başkalarının yaptıklarını
gözlemleyerek de öğrenirler. Bu şekilde
öğrenmeye ‘model alma’ ya da ‘gözlem
yoluyla’ öğrenme denilmektedir.



Sosyal Öğrenme Kuramı

Sosyal öğrenme kuramı öğrenmeyi, uyarıcı olaylar ve 
insanların bu olaylara verdiği tepkiler ya da bu tepkilerin 
gözlenmesi sonucunda oluşan düşünce ve zihinsel 
süreçlerle açıklamaktadır. 

Model ile gözlemleyen arasındaki etkileşimde bazı 
temel özellikler:
*Yaş                    *Karakter               *Statü          
*Cinsiyet             *Benzerlik              



Gözlem Yoluyla Öğrenme-Süreçler

Dikkat Süreci

Hatırda Tutma Süreci

Davranışı Meydana Getirme Süreci

Güdülenme Süreci



Dikkat Etme Süreci

Gözlemcinin duyu organlarının yeterliliği
Gözlemlenecek etkinliklerin gözlemcinin 

amacına uygun olması
Gözlemcinin geçmişte aldığı pekiştirmeler

Modelin önemli sonuçlar doğuran etkinlikleri
Model alınan etkinliklerin basit, yalın, açık ve 

çarpıcı olması
Modelin yaş, cinsiyet, saygınlık, statü, 

çekicilik, güç, ün vb. özellikleri



Hatırda Tutma Süreci

Gözlem yoluyla öğrenilen bilgiden yararlanabilmek 
için, gözlemcinin modelin davranışlarını hatırlaması 
gerekmektedir. Bu nedenle gözlenen bilgi, 
sembolleştirilip kodlanmakta ve bellekte 
saklanmaktadır.

Sembolleştirme bilginin zihinsel resimlere, 
imgelere dönüştürülmesi 

yoluyla

sözel sembollere dönüştürülmesi 
yoluyla



Davranışı Meydana Getirme Süreci

Bireyin fiziksel ve psiko-motor 

özelliklerinin uygun olması.

İstek ve öz yeterlik inancı

Davranışın zihinsel olarak tekrarı (Kendine 

dönüt verme ve düzeltme)



Güdülenme Süreci

Bireyler yeni davranışları gözlem yoluyla kazanabilirler ancak onu 
yapmaya güdüleninceye ya da ihtiyaç duyuncaya kadar performans 
olarak göstermezler.

Güdülenme süreci öğrenilenlerin performansa dönüştürülmesini 
sağlayan bir süreçtir.

Pekiştirmenin işlevi Pekiştirilme beklentisi

(Dolaylı) Performans için güdüleyici

İçsel Pekiştirme



Zeka, Motivasyon 
ve Duygular



Zeka nedir?

• Zeka mantık kurma, planlama, sorun çözme, 
soyut düşünme, karmaşık fikirleri kavrama, 
hızlı öğrenme ve deneyimden öğrenmeyle 
birlikte bir çok başka şeyi içeren genel

• zihinsel yetenektir.” (Gott- Fredson, 1997, s. 
13)





IQ TESTLERİ

• Stanford–Binet Zekâ Ölçeği

• IQ = zeka yaşı ÷ kronolojik yaş × 100

• Kronolojik yaşı 8 olan bir çocuğun test puanı zeka 
yaşını 10 olarak gösterdiyse, bu çocuğun IQ’ su 
125’tir (10 ÷ 8 × 100 =125), aynı kronolojik yaştaki 
başka bir çocuk testten 6 yaş seviyesinin puanını 
aldıysa IQ’ su 75’tir (6 ÷ 8 × 100 = 75). Kronolojik 
yaşı, testten elde edilen zeka yaşına eşit olan 
kişilerin IQ’ su 100’dur. Bundan dolayı 100 
ortalama IQ olarak kabul edilir.



Wechsler Zekâ Ölçeği



Üstün Zekâlılık



DUYGUSAL ZEKÂ

• Önemli bir görüşe göre, duygusal zekânın dört bileşeni 
vardır (Mayer ve ark., 2008):

• • Doğru ve uygun olarak duyguları algılama, değerlendirme
• ve ifade etme becerisi
• • Düşünmeye yardımcı olmak için duyguları kullanma
• becerisi
• • Duyguları anlama-analiz etme ve duygusal bilgiyi etkili
• bicimde kullanma becerisi
• • Kişinin hem duygusal hem entelektüel gelişimi 

desteklemek için duyguları düzenlemesi





Motivasyon

• Motivasyon, fiziksel ve psikolojik aktiviteleri 
başlatma, yonetme ve devam ettirmeyi 
kapsayan her turlu surec icin kullanılan genel 
terimdir.



İnsan hayatının yaşanması, dengeli olması, 

iyiliği ve rahatlığı için giderilmesi gereken 

eksikliklerdir.  

İhtiyaç, 



Freud’a göre ihtiyaçların giderilmemesinin iki temel

nedeni bulunmaktadır.

1. Engellenme

2. Çatışma



güdü

Engel

Öfke, Kaygı 

Yılgınlık,

İç gerilimler



Çatışma

• Çatışma, insanı birbirine zıt davranışlara sürükleyen
ihtiyaçlar karşısında meydana gelen huzursuzluk hali.

• Güdülerin tatminsiz kalmasının bir nedeni de, içimizde
birbirine ters düşen iki güdünün rekabetidir.



Gelişme 

ihtiyacı

Eğlenme 

ihtiyacı

Kütüphaneye mi gitsem?

Sinemaya mı gitsem?



Kaç tür çatışma vardır?

• Yaklaşma – Yaklaşma

• Kaçınma – Kaçınma

• Yaklaşma - Kaçınma



Yaklaşma  - Yaklaşma

• İkisi de aynı derecede çekici iki seçeneğin etkisinde kalma.
– Beğendiği iki gömlekten birini seçmekte zorlanma

++ Organizma



Yaklaşma - Kaçınma

• İki zıt duygu arasında kalma

• Sabah uykusunu çok seviyor ama işe geç kalmama
gerekiyor.

+

-
Organizma



Kaçınma - kaçınma

• İkisi de aynı oranda itici iki seçenek arasında kalma

• Sevmediği bir dersin sınavına hazırlanmak.

-- Organizma



Maslov’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Grafiği









Temel Duygular

• Psikologlar, yüz ifadeleri üzerinde çalışarak temel 
duyguları belirlemeyi denemiştir. 

• Bu çalışmayla ilgili bir sıkıntı, bazı duyguların 
kolayca yüzümüzde yansımak için çok karmaşık 
olmalarıdır. 

• Günümüzde birçok şirket, çalışanlarına, derin 
duygularını saklayabilmeleri için öfke yönetimi 
eğitimleri vermektedir. 

• Birçok araştırmacı altı temel duygu üzerinde 
hemfikirdir: Öfke, korku, üzüntü, mutluluk, 
iğrenme ve şaşırma.



Temel Duygu Durumlar: 
Olumlu ve Olumsuz Duygulanım

• Olumlu Duygulanım: En yüksek seviyede heyecan, 
kendine güven, neşe gibi duygulardan; en düşük 
seviyede sıkıntı, cansızlık ve yorgunluktan oluşan 
bir duygu durum boyutu.

• Olumsuz Duygulanım: En yüksek seviyede endişe, 
stres ve sinirlilikten; en düşük seviyede ise 
rahatlama, dinginlik ve dengeden oluşan bir 
duygu durum boyutu.





Duyguların ve Duygu Durumların 
Kaynakları

• Kişilik

• Cinsiyet

• Yaş

• Hava Durumu

• Stres

• Uyku

• Sosyal Aktiviteler
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STRES

 Stres, sürekli olarak 
değişen çevremize 
uyum sağlamaya 
çalışırken yaşadığımız 
fiziksel ve duygusal 
zorlanmadır



• Organizmanın dengesini bozan herhangi bir 
durum

St
re

s

Adapted from: Stress Management on 
www.mindtools.com, 2004 and Powell, Trevor, Free 
Yourself from Harmful Stress, 1997.

Tehdit: Talepler Kaynaklar
Meydan okuma: Talepler Kaynaklar

Stres

Beklentiler/ Sorumluluklar/ 

İhtiyaçlar

Kendimizden Beklediklerimiz

Başkalarından Beklediklerimiz

Dünyadan Beklediklerimiz



• Dış etkenler

• Hastalık, yas

• İşsizlik, işten çıkma, yeni işe 
başlama

• Evlenme, boşanma, çocuk

• Başka bir kente taşınma

• Başkalarının olumsuz 
yargıları

• Ekonomik sorunlar

Stres etkenleri

İç etkenler

 Yaşam stili

 Olumsuz iç konuşma

 Zamanı iyi kullanmama

 Karamsar düşünme

 Gerçekçi olmayan 
beklentiler

 Kişilik özellikleri

 Girişken olmama



Olumlu düşünme

“Kardeşim sen düşünceden ibaretsin 

Geriye kalan et ve kemiksin 

Gül düşünür gülistan olursun 

Diken düşünür dikenlik olursun"

MEVLANA



BU SÖZLERDEN VAZGEÇİN! BU SÖZLERİ DAĞARCIĞINIZIN 

BİR PARÇASI YAPIN

YAPAMAM YAPABİLİRİM

İNANMIYORUM                                         İNANIYORUM

ZAMANIM YOK ZAMAN YARATACAĞIM

BELKİ KESİNLİKLE

ACABA MUTLAKA

KORKUYORUM KENDİME GÜVENİYORUM

OLANAKSIZ İNANÇLA HERŞEY MÜMKÜN

EĞER YAPACAĞIM

BİLMİYORUM ÖĞRENECEĞİM

DAHA ÖNCE HEP KAYBETTİM BU SEFER KAZANACAĞIM

SONRA ŞİMDİ-ŞU AN



ADLİ PSİKOLOJİ







• AİLE/ÇOCUK MAHKEMELERİ

• DENETİMLİ SERBESTLİK BÜROLARI

• CEZA İNFAZ KURUMLARI

• EMNİYET/JANDARMA BÜROLARI

• ADLİ TIP KURUMU
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İKİ TEMEL ATIF 
İçsel atıf: İçsel atıfta bulunmak, bir davranışı

davranışta bulunan insanın tabiatına, niyetlerine,
arzularına, kısacası o insanın içsel özelliklerine bağlamaktır.
Örneğin düşen birini gördüğünüzde “sakarın teki, düz
yolda bile yürüyemiyor” derseniz, bu içsel bir atıftır.

Dışsal atıf: Dışsal atıfta bulunmak, bir davranışı
çevresel koşullara, davranışta bulunan kişinin dışında yer
alan birtakım sebeplere bağlamaktır. Örneğin, düşen birini
gördüğünüzde “yerler yeni silinmiş, çok kaygan, kim olsa
düşerdi” derseniz, bu dışsal bir atıftır.



Olayların sebepleri konusunda yaptığımız atıfların kendi
mutluluğumuz ve hatta toplumsal refah açısından önemli sonuçları
vardır. Örneğin “fakirler neden fakir” sorusunu nasıl
cevaplıyorsunuz? Fakirlerin tembel, sorumsuz, beceriksiz insanlar
olduğunu düşünüyorsanız (yani içsel atıfta bulunuyorsanız), bu
insanlara yaklaşımınız ve politik ideolojiniz onların içine doğdukları
sınıf, fırsat eşitsizliği, ülkenin altyapısal sorunları gibi sebeplerden
fakir olduğunu düşünenlerden farklı olacaktır. Ya da diyelim bir
dersten kötü bir not aldınız. “Kafanız basmadığı” ya da tembelin teki
olduğunuz için mi (içsel atıf), yoksa sınavdan önceki gün diş ağ-
rısından çalışamadığınız için mi (dışsal atıf)? Başınıza gelen kötü
olayları içsel (“beceriksizim, yetersizim”), genelleyici (“hayatımda
neyi doğru yaptım ki zaten?”) ve değişmeyeceği düşünülen (“hep
böyleydim, hep böyle kalacağım”) etkenlerle açıklama eğiliminiz
varsa mutsuzluk ve hatta depresyon size daha yakın duracak,
hedeflerinizde başarıya ulaşmanız zorlaşacaktır.



HOŞLANMA VE SEVME

• Psikolog Zick RUBİN sevgi ve

hoşlanmanın birbirinden farklı olduğunu

söyler. Ona göre hoşlanma, bir kişiye

saygı ve sıcak duygular beslemeyi içerir.

Sevme ise bağlanmayı, kişiye önem

vermeyi ve mahremiyeti gerektirir.



Kişiler Arası Çekicilik 
Araştırmalarının Temel Bulguları

1. Benzerlik

2. Çekici Görünümü olanlar (bedensel 

güzellik)

3. Bizden Hoşlananlar

4. Aşinalık

5. Mekan içinde Yakınlık
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Sosyal Psikoloji’de Diğer Kavramlar

• İkna

• Önyargı

• Sosyal Normlar

• Yardımlaşma

• Özgecilik

• Saldırganlık



NORMALDIŞI DAVRANIŞLAR
Sağlıklı bir birey

• Sağlıklı bir birey, günlük hayata ayak
uydurabilendir.

• Sağlıklı bir birey, çevresindekilerle iyi
geçinebilen insandır.

• Sağlıklı birey kendi içinde huzurludur ve kasıtlı 
olarak diğerlerine ya da kendisine acı

• çektirmek amacı gütmez. Kendi kimliği içinde 
huzurludur.





Normal Dışı Davranış Türleri

• Duygu-durum boz.
• Kaygı Bozuklukları
• Psikosomatik Bozukluklar
• Disosiyatif Bozukluklar
• Cinsel bozukluklar 
• Uyku Bozuklukları
• Yeme Bozuklukları
• Kişilik Bozuklukları
• Şizofrenik bozukluklar





Kaygı bozuklukları







KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
Ortak Özellikler

• Davranış örüntülerinin uyum amacı ile 
esneklik göstermeden sürdürülmesi (yapılan 
yanlışlıkların yinelenmesi)

• Topluma aykırı davranışların gösterilmesi

• Çocukluktan ya da ilk ergenlik çağından beri 
devam etmesi

• Bilişsel, duygusal ve düşünce yapısında 
belirgin bozukluk olması



KİŞİLİK BOZUKLUKLARI 
DSM-IV SINIFLANDIRMASI

• A KÜMESİ: Paranoid ve Şizotipal KB

• B KÜMESİ: Antisosyal, Narsistik, Histriyonik ve 
Borderline KB

• C KÜMESİ: Çekingen, Bağımlı ve Obsesif-Kompulsif KB



Şizofrenik bozukluklar

Kişinin

• olağan- alışılagelmiş düşünme ve algılama 
biçimlerine  yabancılaşması 

• toplumdan soyutlanarak, kendi iç dünyasına 
kapanması

• genel işlevselliğinin azalması 

ile karakterize bir ruhsal bozukluktur



belirtileri

– Kendi arasında konuşan sesler

– Yorum yapan sesler 

– Kendi düşüncelerini yüksek 

sesle duyma 

– Düşünce sokulması 

– Düşünce çekilmesi

– Düşünce yayınlanması 

– Bedensel edilgenlik 

– Duygularının bir dış güç tarafından yönlendirildiğini 
düşünme



Dezorganizasyon

Geçeği çarpıtma

Negatif

Pozitif 

düşünce

bozukluğu

Sosyal izolasyon

Apati

Kendini ihmal

Negatif düşünce 

bozukluğu

Hezeyanlar

Hallusinasyonlar

Pasivite 

fenomeni

Bilişsel belirtiler

An Atlas of Schizophrenia. Parthenon Publishing. 2002.

Üç sendrom modeli










