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ÜNİTE

PsİkoLojİ BİLİMİ

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede, psikolojinin tanımına, psikoloji yakla-
şımlarına ve temel farklarına, psikolojinin uzmanlık alanlarına ve araş-
tırma yöntemlerine dikkat etmek gerekir.

Önceki sınavlarda Çıkan soru Adedi

Ara sınav Dönem sonu

5 2

Psikoloji, davranışı ve davranışın altında yatan fizyolojik ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. 
Psikoloji, insan doğasını anlayabilmek için insanların ne yaptığını, diğer bir ifade ile insan davranışlarını 
içinde bulundukları sosyal ve kültürel çevre çerçevesinde incelemektedir. Davranış açık ve gözlenebilir bir 
tepki olup, organizma tarafından yapılan bir etkinliktir. Psikologlar hayvan davranışlarını etkileyen faktörleri 
daha fazla kontrol edebildikleri için hayvanlarla çalışmayı tercih edebilmektedirler. Aynı zamanda hayvan 
davranışları insan davranışlarını anlamada önemli bilgiler ve ipuçları da verebilmektedir.

Psikoloji davranışın yanısıra ilişkili zihinsel süreçlere de odaklanmaktadır. Zihinsel süreçler düşün-
celer, duygular, arzular, hayal etme, planlama, akıl yürütme, hafıza gibi birçok zihinsel etkinlikleri kap-
samaktadır. Bu etkinlikler bireye özgü olup, doğrudan gözlenememektedir. Psikoloji davranışın altında 
yatan fizyolojik süreçlerle de ilgilenmektedir. Bu kapsamda psikologlar beyin, sinir ve endokrin sistemin 
işleyişi ve genetik kodların davranışlar üzerindeki etkilerini de incelemektedirler.

Psikoloji, bir bilimsel alandır. Psikolojinin bir bilimsel alan olması ve tarihsel süreç içerisinde ge-
lişmesi diğer bilimlerde olduğu gibi bilimsel düşüncenin dikkate alınması ve bilginin bilimsel yöntemin 
basamaklarının izlenerek bilimsel araştırmalar ile ortaya konması sonucunda gerçekleşmiştir.

Psikoloji, bilimin anlama, açıklama ve kontrol temel işlevleri çerçevesinde insan davranışına ilişkin 
bilgi elde etmek için bilimsel yöntemi kullanır. Psikoloji alanında yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda 
bir bilgi birikimi oluşmuş, bireylerin davranışını açıklamak ve kontrol etmek için genel ilkeler, farklı bakış 
açıları ve kuramlar ortaya çıkmıştır. Kuram, kendi içinde birbiri ile tutarlı veya çelişkisiz bilgiler bütünüdür.

PSİKOLOJİ BİLİMİNİN TARİHSEL SÜRECİ
Psikolojinin tarihsel sürecinde Alman araştırmacılar Helmholtz, Weber, Fechner ve Wundt’un araş-

tırmaları oldukça önemli ve dikkate değerdir.
Psikolojinin bir bağımsız bilim dalı olarak ortaya çıkmasında Wilhelm Wundt araştırmaları öncü bir 

rol oynamıştır. Wundt, diğer çalışma alanlarında kullanılan teknikler ile de zihinsel süreçlerin araştırılabi-
leceğinden hareketle Almanya’da ilk psikoloji laboratuvarını 1879 yılında kurmuştur. Dolayısıyla, psiko-
loji biliminin tarihsel sürecinde Wundt’un ilk psikoloji laboratuvarını kurması psikoloji biliminin başlangıcı 
olarak düşünülmektedir.

Psikoloji alanında izleyen süreçte Wundt gibi diğer araştırmacılarda insan zihninin yapısını ve işle-
yişini incelemişlerdir. Zihinsel yapı üzerine yapılan bu açıklamalar doğrultusunda, bu bakış açısı “yapı-
salcılık” olarak nitelendirilmiştir.

Yapısalcılık zihinsel yapıların ve aktivitelerin temel zihinsel bileşenlerini ortaya çıkarmaya çalışır. 
İnsan zihninin temel bileşenlerini “içebakış” olarak adlandırdıkları teknik ile belirlemeye çalışır.

Wundt’un çalışmaları diğer araştırmacıları da etkilemiş ve onlarında psikoloji laboratuvarı kurmala-
rına ve araştırmalar yapmalarına yol açmıştır. Örneğin, Edward Tichener bilincin temel bileşenlerinin, 
zihnin yapısını biçimlendirmek için bir araya gelmiş temel duyumlar ve duygular olduğunu, bilincin du-
yumlardan oluştuğunu ve zihinsel süreçlerin doğasının içebakış yöntemi ile çözümlenir ise bireyin içsel 
yaşamının da anlaşılabileceğini belirtmiştir. Ancak, yapısalcı bakış açısı ise sadece duyumları ele aldığı 
ve öznel olduğu için eleştirilmiş ve yapısalcılığa tepki olarak işlevselcilik ve gestalt psikolojisi adında yeni 
yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.

ÜNİTE
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James “Psikolojinin Prensipleri” isimli kitabı ile psikoloji alanını etkilemiş ve böylece insanların alış-
kanlıkları, duyguları ve bilinç gibi konulardaki işlevselci bakış açısını ortaya koymuştur. İşlevselcilik ola-
rak nitelendirilen bu bakış açısı, zihinsel yapının bileşenlerinden (duyum ve düşünce) daha çok zihinsel 
aktivitelerin işlevleri (öğrenme ve algılama) üzerine odaklanmıştır. Bu bakış açısına göre zihinsel yapıyı 
oluşturan her bir bileşenin bir işlevi bulunmaktadır ve insan zihni çevreden gelen yeni bilgilere sürekli 
olarak uyum sağlamaktadır. James, zihinsel aktivitelerin işlevleri üzerinde odaklaşan ve işlevselcilik 
olarak bilinen bir yaklaşım ileri sürmüştür.

Max Wertheimer zihnin farklı gestaltlerine, organize olmuş bütünlüklerine odaklanarak zihnin bu tür 
deneyimleri nasıl yaşadığını incelemiştir. Bu çerçevede, Gestalt psikoloji algının nasıl düzenlendiğini 
incelemiş ve “bütün, onu oluşturan parçaların toplamından farklıdır” görüşünü ileri sürmüştür.

PSİKOLOJİ BİLİMİNDE BAKIŞ AÇILARI
Psikodinamik Bakış Açısı
Psikodinamik bakış açısına göre her davranışın nedeni bulunmaktadır. Bu neden bir güdüden kay-

naklanmaktadır. Bilinçdışı süreçlerin yanısıra geçmiş deneyimler özellikle çocukluk yıllarındaki yaşantı-
lar davranış üzerinde yaşam boyunca etkilerini sürdürmektedir. Bu nedenle, davranış üzerinde bireyin 
kontrolü ve farkındalığının çok az olduğu savunulmaktadır.

Psikodinamik bakış açısının temel ilkeleri Sigmund Freud’un çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış-
tır. Freud’un geliştirdiği bakış açısına göre, organizma çatışmaları azaltmaya ve ihtiyaçlarını doyuma 
ulaştırmaya çalışmaktadır. Psikolojik bozuklukların tedavisinde psikoanalitik terapi ile saldırganlık, ön-
yargı, öfke, rüya görmek, unutmak gibi olayları anlamada Freud’un psikodinamik düşüncelerinin psiko-
loglara önemli katkılar sağladığı belirtilmektedir.

Davranışçı Bakış Açısı
İnsan davranışını açıklamak için sadece doğrudan gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlarla çalı-

şılması gerektiğini vurgulamaktadır. Davranışçılar, bütün organizmaların benzer psikolojik prensiplere 
göre hareket ettiğini savunmakta ve evrensel “davranış yasalarını” belirlemeye çalışmaktadırlar.

Davranışçı bakış açısı, Amerikalı psikolog John B. Watson tarafından 1920’li yıllarda ortaya konul-
muştur. Watson ve diğer davranışçılar insan davranışlarında çevrenin tamamen kontrolünün mümkün 
olmadığından hareketle çoğunlukla laboratuvar ortamlarında hayvanlar ile çalışmışlardır. Hayvanlarda 
geçerli olan davranış prensiplerinin insanlar için de geçerli olduğunu savunmaktadırlar. 

Davranışçı bakış açısına temel oluşturan çalışmalardan bir diğeri ise İvan Pavlov’un köpeklerle yap-
tığı deneylerdir. Pavlov klasik koşullanma olarak adlandırdığı öğrenme yöntemi üzerinde çalışmalarını 
yoğunlaştırmıştır. Watson, Pavlov’un klasik koşullanma ilkelerinin insanlara uyarlanabileceğini, klasik 
koşullanma ile insanlarda korkuların oluşturulabileceğini ve bu korkuların ortadan kaldırılabileceğini de 
göstermiştir.

Davranışçı bakış açısının bir diğer önemli ismi ise B.F. Skinner’dır. Skinner davranışçılık repertuarı-
na yeni bir kavram olan pekiştirme kavramını kazandırmış ve istenilen davranışı kazandırmak için ödül/
pekiştirme olması gerektiğini belirtmiştir.

Hümanistik Bakış Açısı
1950’li yıllarda psikodinamik ve davranışçı bakış açısına alternatif olarak ortaya çıkmıştır. İnsan 

davranışlarının belirleyicileri ne bilinçdışı süreçler ne de çevredir. 
Hümanistik bakış açısı, bilincin önemini vurgulayarak insanların yaşamları hakkında karar verebilme 

ve kendi davranışlarını kontrol edebilecekleri bir kapasiteye doğuştan sahip olduklarını savunmaktadır. 
Hümanistik bakış açısında görüşleri en etkili olan psikologlar ise Abraham Maslow ve Carl Rogers’dır. 
Maslow, kendini gerçekleştirme kavramını ileri sürmüş ve bireylerin var olan tüm kapasitelerini kullanmaya 
odaklı olduklarını ve bu arzu engellendiğinde güçlükler yaşayacağını belirtmiştir. Ayrıca, Maslow hiyerarşik 
olarak dizilmiş olan ihtiyaçların karşılanması gerektiğini belirtmektedir. Rogers’a göre ise bireyler psikolojik 
gelişmeye yatkındırlar ve bu gelişme bireyin çevresi tarafından desteklenebilir veya engellenebilir. Bu çer-
çevede Rogers koşulsuz olumlu saygı kavramı tanımlayarak, psikolojik gelişimde önemini vurgulamıştır.

Hümanistik bakış açısı günümüz pozitif psikoloji hareketinin de temelini teşkil etmiştir. Pozitif psi-
koloji insanların güçlü yönlerini ve mutluluğun anahtarlarını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yapan 
yeni bir psikoloji alanıdır.
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Bilişsel Bakış Açısı
Davranışçı bakış açısına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bilişsel bakış açısı içerisinde yer alan 

psikologlar davranışçıların kara bir kutu olarak nitelendirdikleri zihnin, bilimsel yöntemlerle incelenmesi 
gerektiğini savunmuşlardır. Bilişsel psikologlar bireyin düşünme yollarının ve bilgi işleme süreçlerinin 
davranışlarını nasıl etkilediğini açıklamaya çalışmaktadırlar. Bu kapsamda da algı, hafıza, dil kullanımı, 
düşünme, problem çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri incelemektedirler.

Sir Frederick Bartlett ve Jean Piaget insanların, şemaları yoluyla bilgiyi anladıklarını ve yorumladık-
larını belirtmektedirler. Farklı şemalara sahip bireyler farklı davranışlar ortaya koymaktadırlar. Günü-
müzde bilişsel bakış açısının zihinsel süreç odaklı olması, bir çok psikolog tarafından en yaygın görüş 
olarak benimsenmesini sağlamıştır.

Biyolojik Bakış Açısı
Her davranış beynin, sinir sisteminin, endokrin sisteminin ve genlerin bir etkinliği sonucu oluştuğu 

ilkesi üzerine temellendirilmiştir.
Evrimsel Bakış Açısı
Evrimsel psikoloji, zihinsel becerilerin tıpkı fiziksel özelliklerimiz gibi milyonlarca yıl içinde geliştiği 

ve evrimin bir ürünü oldukları fikrini savunmaktadırlar. Kadın ve erkek cinsiyet rolleri, eş seçimi, aile 
ilişkileri, komşuluk, dil kullanımı, şiddet, çocuk yetiştirmede, günümüze kadar geçirilen psikolojik adap-
tasyonların nasıl çalıştığını araştırmaktadırlar.

sosyo-kültürel Bakış Açısı
Neden ve sonuçlarında kültürlerarası farklılıkların olduğuna yöneliktir. Sosyo-kültürel bakış açısına 

sahip psikologlar, davranışa yönelik evrensel ilkelere karşı çıkarak, bu ilkelerin tüm insanlarda mı yoksa 
belli kültürler için mi geçerli olduklarını araştırmaktadırlar. Bu nedenle genellemelere karşı çıkarak, kül-
türel çeşitliliğe vurgu yapmaktadırlar. 

PSİKOLOJİ BİLİMİNİN UZMANLIK ALANLARI
Psikolojinin hem bir bilim dalı hem de bir meslek olarak uygulama alanlarına sahip olması birçok 

uzmanlık alanının ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Deneysel psikoloji, çevresel koşulların davranışı nasıl ve ne kadar belirlediğini ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Bu kapsamda deneysel psikologlar, duyu, algı, duyum, öğrenme, motivasyon gibi 
süreçleri incelemek için laboratuvar ortamında genellikle insan olmayan deneklerle çalışmaktadırlar. 
Fizyolojik psikoloji ise beyin ile sinir ve endokrin sistemin işleyişinin davranışlar üzerindeki etkilerini be-
lirlemeye odaklanan bir alandır. Bu alanda yapılan çalışmalardan elde edilen bilgiler bu alanın bir alt dalı 
olarak psikofarmakolojiyi ortaya çıkarmıştır. Psikofarmakoloji ise ilaçların, davranışları nasıl etkilediğini 
incelemektedir.

Gelişim psikolojisi insanlarda döllenmeden itibaren fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim alanların-
da yaşla birlikte ortaya çıkan değişimleri ve bu değişimlerde kalıtımsal ve çevresel faktörlerin rollerini 
belirlemeye odaklanmaktadır. Bilişsel psikoloji ise zihinsel süreçleri incelemektedir. Bilişsel psikologlar, 
algı, hatırlama, düşünme, dil kullanımı, problem çözme, karar verme süreçlerinin nasıl gerçekleştiğini 
açıklamaya çalışmaktadırlar. Sosyal psikoloji insan davranışlarının diğer insanlar tarafından nasıl etki-
lendiğini incelemektedirler. Sosyal psikologlar, önyargı, akran baskısı, değerler, saldırganlık, hoşlanma, 
ikna etme, boyun eğme süreçlerini açıklamaya çalışmaktadırlar. 

Kişilik psikolojisi kişiliğin nasıl geliştiğini ve bu süreçte kalıtım ve çevresel faktörlerin etkilerini ortaya 
koymaya odaklanmaktadır. Danışma psikolojisi insanların kendilerini tanımaları, var olan potansiyelleri-
ni ortaya koyabilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri, günlük yaşam stresleri ile baş etmede problem çöz-
me ve karar verme becerilerini kullanabilmelerine nasıl yardım edilebileceğine yönelik konular üzerinde 
çalışmaktadırlar. Eğitim psikolojisi öğrenme ve öğrenme yetersizliklerinde psikolojik süreçler ile psiko-
lojik bilgilerin eğitim ortamlarına uygulanmasını incelemektedir. Endüstri ve örgüt psikolojisi işyerindeki 
insan davranışları ve iş doyumu, üretimde verimlilik ve çalışanlar arası uyuşmazlık gibi konular üzerinde 
çalışmaktadır. Klinik psikolojisi psikolojik bozuklukların teşhis ve tedavisine yöneliktir.

Son yıllarda ortaya çıkan uzmanlık dalları ise;
 ➣ Sağlık psikolojisi, 
 ➣ Spor psikolojisi, 
 ➣ Çevre psikolojisi, 
 ➣ Adli psikolojisi, 
 ➣ Trafik psikolojisi’dir.
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PSİKOLOJİ BİLİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Betimsel Yöntemler
Betimsel araştırma yöntemleri, incelenmesi hedeflenen değişken/değişkenlere ilişkin verilerin topla-

narak, bu değişken/değişkenlerin mevcut var olan durumunun belirlenmesini, ortaya konmasını amaçlar.
Gözlem  
Doğal gözlem, gözlemcinin gözlemek istediği davranışın gerçekleştiği ortama herhangi bir müdaha-

lede bulunmaksızın, davranışın doğal ortamında ortaya çıktığı gibi mevcut durumunu planlı bir biçimde 
gözleyerek betimlemesini ve kaydetmesini içerir. Psikolojide doğal gözlemin yanısıra bazen de doğal 
olmayan gözlemler yoluyla da nitel araştırmalar gerçekleştirilebilir. Bunun içinde, gözlemci gözlenilecek 
ortama müdahale eder, önceden yapılandırır, düzenler veya bir deneysel çalışma biçiminde gerçekleş-
tirebilir.

Görüşme ve Anket
Görüşme, bireylerin kendisinden veya onun hakkında bilgi verebilecek kişilerden belirlenmiş bir 

amaç doğrultusunda önceden hazırlanmış sorular veya o anda amaca uygun yöneltilen sorular yardımı 
ile sözlü olarak bilgi elde edilmesini içerir.

Anket bireylerin kendisinden veya onun hakkında bilgi verebilecek kişilerden belirlenmiş bir amaç 
doğrultusunda önceden hazırlanmış bir dizi yazılı sorulara içten yanıtların verilmesini gerektirir.

standart Testler
Psikolojik testler olarak adlandırılan bu testler, belirli bir özelliği temsil edecek kapsamda ve nitelikte 

çeşitli yazılı veya sözlü ifadeler veya sorular içerir. Bu testler, ölçmek istediği özelliği amacına uygun 
(geçerlilik) ve tutarlı bir biçimde bir biçimde ölçebilme gücüne (güvenirlilik) sahiptirler.

olay İncelemesi
Olay incelemesi veya vak’a incelemesi, bir birey veya küçük bir grup hakkında tüm bilgi toplama 

araçları kullanılarak bilgi toplanmasını ve bu bilgiler çerçevesinde detaylı bir biçimde derinliğine ince-
lenmesini amaçlar.

Deneysel Yöntem
Deneysel yöntemde araştırmacı sebep-sonuç ilişkisini ortaya koyacak biçimde değişkenler arası iliş-

kileri inceler. Bu amaçla, hakkında bilgi elde etmek istediği bağımlı değişken olarak adlandırılan değiş-
keni veya davranışı belirler. Bu bağımlı değişken ile ilgisi/nedeni olduğu düşünülen diğer bir değişkeni 
(bağımsız değişkeni) yeniden düzenleyerek bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki rolünü, 
etkisini belirler.

Deneysel yöntemde ortaya çıkan sonucun gerçekten deneysel işlemden kaynaklandığını söylemek 
için ise iki veya daha fazla farklı grup kullanılması gerekir. Deney grubu olarak adlandırılan bir gruba 
deneysel işlem belirli bir süre uygulanırken, kontrol grubu olarak adlandırılan diğer gruba ise bu sürede 
herhangi bir işlem uygulanmaz. Sonrasında, iki grup uygun ölçme araçları veya standart testler kullanı-
larak karşılaştırılır.

Gelişimsel Yöntemler
Psikolojide geçmişten günümüze insan davranışının veya özelliklerinin zamana bağlı olarak değişi-

mini veya gelişimini anlamak, açıklamak ve buna yönelik uygulamalar sağlamak istenmiştir.
Gelişimsel araştırmalar kesitsel yöntem, boylamsal yöntem ve her ikisinin birleşimi olan kesitsel-

boylamsal yöntem biçiminde planlanarak bireyin özelliğinin yaşa bağlı değişimini ortaya koymaya ça-
lışırlar. Kesitsel yöntem, belli bir özelliğin zaman içerisinde veya yaşa bağlı değişimini ortaya koymak 
için farklı yaş gruplarını temsil eden bireylerin belirlenmesini ve bu belirlenen yaş gruplarındaki bireyler 
incelen özellik açısından aynı zamanda karşılaştırılmasını gerektirir.

Boylamsal yöntem belirli bir yaş grubundaki bireylerin belirlenerek, bu bireylerin incelenmek istenen 
özellik açısından gelişimlerinin belirli zaman süresince incelenmesini içerir.

Kesitsel ve boylamsal yöntemlerin yöntemsel sınırlılıkları nedeniyle araştırmacılar, bu iki yöntemi 
bir arada kullanarak bu sınırlılıkları ortadan kaldırmaya çalışırlar. Kesitsel-boylamsal yöntem olarak ad-
landırılan bu yöntemde araştırmacı, bir yandan kesitsel yöntem ile farklı yaş gruplarını incelerken diğer 
yandan boylamsal yöntem ile belli bir yaş grubunu belli bir zaman aralığında inceleyerek bu grupların 
karşılaştırmalarını yapabilecektir.
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AÇIkLAMALI soRULAR

1. İnsan doğasını anlayabilmek için insan 
davranışlarını içinde bulundukları sosyal 
ve kültürel çevre çerçevesinde inceleyen 
bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikoloji 
B) Sosyoloji
C) Antropoloji 
D) Ekonomi
E) Biyoloji

AÇIkLAMA
Psikoloji, davranışı ve davranışın altında yatan fiz-
yolojik ve zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalıdır.

YANIT: A

2. Aşağıdakilerden hangisi psikologların il-
gilendiği zihinsel süreç etkinlikleri arasın-
da yer almaz?

A) Duygular 
B) Sinir sistemi
C) Hafıza 
D) Planlama
E) Akıl yürütme

AÇIkLAMA
Beyin, sinir ve endokrin sisteminin işleyişi ve ge-
netik kodların davranış üzerindeki etkisi “fizyolojik 
süreç” kapsamında incelenir.

YANIT: B

3. Aşağıdaki olaylardan hangisi psikoloji bi-
liminin başlangıçı olarak kabul edilir?

A) Weber’in Protestan Ahlakı kavramını ta-
nımlaması

B) W. James’in “Psikolojinin Prensipleri” 
adlı eserini yayımlaması

C) Pavlov’un laboratuvar ortamında yaptığı 
deney

D) Wundt’un psikoloji laboratuvarını kurma-
sı

E) Wertheimer’ın zihinsel yapı bileşenlerini 
ortaya koyması

AÇIkLAMA
Wundt’un Almanya’da 1876 yılında kurmuş oldu-
ğu ilk psikoloji laboratuvarı psikoloji biliminin baş-
langıcı kabul edilir.

YANIT: D

4. İşlevsellik yaklaşımını ileri süren düşünür 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wundt
B) James
C) Weber
D) Watson
E) Freud

AÇIkLAMA
James, zihinsel aktivitelerin işlevleri üzerinde 
odaklaşan ve işlevselcilik olarak bilinen yaklaşımı 
iler sürmüştür.

YANIT: B

5. Algı ve düşünmeye tek tek parçalardan zi-
yade bütüncül yaklaşım içerisinde odak-
lanan psikoloji bakış açısı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Davranışçılık
B) İşlevselcilik
C) Gestalt
D) Edimselcilik
E) Fonksiyonalizm

AÇIkLAMA
Wertheimer tarafından ortaya konan gestalt psi-
koloji “bütün, onu oluşturan parçaların toplamıdan 
fazladır” görüşünü ileri sürmüştür.

YANIT: C
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6. İnsan davranışını açıklamak için sade-
ce doğrudan gözlenebilen ve ölçülebilen 
davranışlarla çalışılması gerektiğini vur-
gulayan psikoloji bakış açısı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Davranışçı
B) Hümanistik
C) Psikodinamik
D) Bilişsel
E) Biyolojik

AÇIkLAMA
Davranışçı yaklaşım, davranışın çevresel güç-
ler tarafından belirlendiği ve sadece gözlenebilen 
– ölçülebilen davranışlarla çalışılması gerektiğini 
savunur.

YANIT: A

7. Aşağıdaki psikologlardan hangisi davra-
nışçı bakış açısı kapsamında çalışmalar-
da bulunmuştur?

A) Pavlov
B) Freud
C) Rogers
D) Maslow
E) Piaget

AÇIkLAMA
Davranışçı psikologlar; Pavlov, Watson ve 
Skinner’dır. Rogers ve Maslov hümanistik bakış 
açısını, Freud ise psikodinamik bakış açısını sa-
vunur.

YANIT: A

8. Bireyin düşünme yollarının ve bilgi işle-
me süreçlerinin davranışlarını nasıl etki-
lediğini açıklamaya çalışan psikolojik ba-
kış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyolojik
B) Davranışçı
C) Psikodinamik
D) Bilişsel
E) Hümanistik

AÇIkLAMA
Bilişsel psikologlar, algı, hafıza, düşünme, dil, 
problem çözme ve karar verme gibi zihinsel süreç-
leri incelemektedir.

YANIT: D

9. Atalarımızdan miras aldığımız bazı özel-
liklerin insan davranışlarını nasıl etkiledi-
ğin inceleyen psikoloji bakış açısı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Biyolojik
B) Evrimsel
C) Hümanistik
D) Psikodanimk
E) Sosyo – Kültürel

AÇIkLAMA
Her davranışın beynin, sinir sisteminin, endokrin 
sisteminin ve genlerin bir etkinliği sonucu oluştu-
ğunu savunan biyolojik bakış açısıdır.

YANIT: A

10. Psikoji, biliminin uzmanlık alanlarından 
hangisi beyin, sinir ve endokrin sistemi-
nin işleyişinin davranışlar üzerideki etki-
lerini belirlemeye odaklanmaktadır?

A) Deneysel
B) Fizyolojik
C) Gelişim
D) Klinik
E) Kişilik

AÇIkLAMA
Fizyolojik psikoloji sinir, beyin ve endokrin sistemi 
ile davranışlar arasındaki etkileri incelemektedir.

YANIT: B

11. Önyargı, saldırganlık, akran baskısı, hoş-
lanma, boyun eğme süreçlerini açıklama-
ya çalışan psikoloji uzmanlık alanı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Klinik
B) Danışma
C) Bilişsel
D) Sosyal
E) Eğitim

AÇIkLAMA
Sosyal psikoloji insan davranışlarının diğer insan-
lar tarafından nasıl etkilendiğini incelemektedir.

YANIT: D
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12. İncelenmesi hedeflenen değişkenlere iliş-
kin verilerin toplanarak, bu değişkenlerin 
mevcut var olan durumunun belirlenmesi-
ni amaçlayan psikoloji araştırma yöntemi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Betimsel
B) Deneysel
C) Gelişimsel
D) Fiziksel
E) Sosyal

AÇIkLAMA
Betimsel araştırma yöntemleri incelenecek değiş-
kenlerin mecut var olan durumunu belirlemeye ça-
lışır.

YANIT: A

13. Davranışın doğal ortamında ortaya çıktığı 
gibi mevcut durumunu planlı bir biçimde 
gözleyerek betimlemesini ve kaydetmesi-
ni içeren araştırma yöntemi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Anket
B) Görüşme
C) Test
D) Olay incelemesi
E) Doğal gözlem

AÇIkLAMA
Doğal gözlem, gözlemcinin gözlemek istediği dav-
ranışın gerçekleştiği ortama herhangi bir müdaha-
lede bulunmaksızın gerçekleştirdiği bir yöntemdir. 

YANIT: E

14. Psikolojik testlerin ölçmek istenilen özel-
liği amaca uygun olarak ölçmesine ne ad 
verilir?

A) Geçerlilik
B) Güvenirlilik
C) Nesnellik
D) Doğruluk
E) Tutarlılık

AÇIkLAMA
Ölçme aracının amacımıza uygun olmasına ge-
çerlilik adı verilir.

YANIT: A

15. Belirli bir özelliğin zaman içerisinde veya 
yaşa bağlı değişimini ortaya koymak için 
farklı yaş gruplarını temsil eden bireylerin 
belirlenmesi ve karşılaştırmasını içeren 
gelişimsel yöntem aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Mülakat
B) Anket
C) Boylamsal yöntem
D) Kesitsel yöntem
E) Olay incelemesi

AÇIkLAMA
Kesitsel yöntem farklı yaş gruplarındaki farklı za-
manlarda ve koşullarda doğmuş bireyleri aynı za-
manda ölçerek karşılaştırır.

YANIT: C
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME soRULARI

 
1. Duygular, düşünceler, arzular, planlama, 

akıl yürütme gibi bireye özgü olan, doğ-
rudan gözlenemeyen etkinlikler psikolog-
lar tarafından hangi süreçte ele alınmak-
tadır?

A) Davranışsal süreç
B) Fizyolojik süreç
C) Zihinsel süreç
D) Bilinçaltı süreci
E) Sosyal zeka süreci

2. Zihinsel yapıların ve aktivitelerin temel zi-
hinsel bileşenlerini ortaya çıkarmaya ça-
lışan psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yapısalcılık
B) İşlevselcilik
C) Davranışçılık
D) Fonksiyonalizm
E) Edimselcilik

3. Psikodinamik bakış açısının temel ilkeleri 
hangi düşünürün çalışmaları sonucunda 
ortaya çıkmıştır?

A) Watson B) Skınner
C) Rogers D) Maslow
E) Freud

4. Bilincin önemini vurgulayarak insanların 
yaşamları hakkında karar verebilme ve 
kendi davranışlarını kontrol edebilecekle-
ri bir kapasiteye doğuştan sahip oldukla-
rını savunan psikolojik bakış açısı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Psikodinamik
B) Biyolojik
C) Davranışsal
D) Bilişsel
E) Hümanistik

5. kendini gerçekleştirme kavramını ileri sü-
ren ve bireylerin var olan tüm kapasitele-
rini kullanmaya odaklı olduklarını, bu ar-
zu engellendiğinde güçlükler yaşayacağı-
nı savunan psikolog kimdir?

A) Maslow
B) Freud
C) Pavlov
D) Piaget
E) Skinner

6. İnsanların döllenme anından itibaren fi-
ziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim 
alanlarında yaşla birlikte ortaya çıkan de-
ğişimleri inceleyen psikoloji uzmanlık ala-
nı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişilik
B) Bilişsel
C) Gelişim
D) Klinik
E) Sosyal

7. Aşağıdaki psikoloji uzmanlık alanlarından 
hangisi insanların kendilerini tanımaları, 
kendilerini geliştirebilmeleri, günlük ya-
şam stresi ile baş edebilmeleri gibi konu-
ları üzerine çalışmaktadır?

A) Danışma
B) Klinik
C) Eğitim
D) Çevre
E) Sosyal

8. Aşağıdakilerden hangisi betimsel araştır-
ma yöntemleri arasında yer almaz?

A) Gözlem
B) Görüşme
C) Anket
D) Olay incelemesi
E) Deney
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9. Ölçme testinin tutarlı bir biçimde ölçebil-
me gücüne sahip olmasına ne ad verilir?

A) Güvenirlilik
B) Geçerlilik
C) Objektilik
D) Doğruluk
E) Öznellik

10. Bireylerin kendisinden veya konu hakkın-
da bilgi verebilecek kişilerden, önceden 
hazırlanmış sorular yardımıyla sözlü ola-
rak bilge elde edilmesi şeklindeki psikolo-
ji araştırma yöntemi aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Testler
B) Deneysel yöntem
C) Gözlem
D) Görüşme
E) Kesitsel yöntem

11. Deneysel yöntemde “neden” olduğu düşü-
nülen değişkene ne ad verilir?

A) Bağımsız değişken
B) Bağımlı değişken
C) Deney değişkeni
D) Kontrol değişkeni
E) Otonom değişken

12. TV izlemenin başarı oranı üzerindeki etki-
sinin incelendiği bir araştırmada bağımlı 
değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) TV izleme süresi
B) Başarı oranı
C) TV izleme
D) İzlenen TV programı
E) Başarı kriteri

13. Yapısalcılığın bilinç deneyimlerini tek tek 
algısal öğelere ayırma çabasına bir kar-
şılık olarak doğan yaklaşım aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Davranışsal
B) İşlevselci
C) Bilişsel
D) Gestalt
E) Psikoonalitik

14. Davranışçı yaklaşımın kurucusu aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Freud
B) Watson
C) James
D) Rogers
E) Piaget

15. İnsan davranışları hakkında derinlemesi-
ne bilgi edinmek istendiğinde kullanıla-
cak olan yöntem aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Gözlem
B) Anket 
C) Görüşme
D) Deney
E) Vak’a incelemesi
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
soRULARI YANITLARI

1. C Psikoloji bilimi davranışın yanısıra ilişkili 
zihinsel ve fizyolojik süreçlere de odalan-
maktadır. Duygu, düşünce, hafıza, akıl 
yürütme, hayal etme, planlama gibi ko-
nular zihinsel süreçlerde incelenmekte-
dir.

2. A Wundt’un bakış açısı olarak bilinen ya-
pısalcılık insan zihninin temel bileşenle-
rini “içebakış” olarak adlandırdığı teknik 
ile belirlemeye çalışır.

3. E Freud tarafından temelleri oluşturan psi-
kodinamik bakış açısına göre her davra-
nışın nedeni bilinçdışı bir güdüden kay-
naklanmaktadır.

4. E Hümanistik bakış açısı psikodinamik ve 
davranışçı bakış açısına alternatif olarak 
ortaya çıkmıştır.

5. A Maslow, hiyrarşik olarak dizilmiş olan ih-
tiyaçların karşılanması gerektiğini savu-
nur. En üst basamakta kendini gerçek-
leştirme ihtiyacı yer alır.

6. C Gelişim psikoloji insanların yaşla birlikte 
ortaya çıkan değişimleri ve bu değişim-
lerde kalıtımsal ve çevresel faktörlerin 
rollerini belirlemeye odaklanır.

7. A Danışma psikoloji insanların kendilerini 
gerçekleştirmesini sağlamada, problem 
çözme ve karar alma gibi konularda ça-
lışma yapmaktadır.

8. E Betimsel araştırma yöntemleri, gözlem, 
anket – görüşme, standart testler ve olay 
incelemesidir.

9. A Güvenirlilik, ölçme aracının tutarlı bir bi-
çimde ölçme gücüne sahip olmasıdır.

10. D Görüşme yöntemi ile psikologlar önce-
den hazırlanmış sorular yardımı ile bilgi 
toplarlar.

11. A Deneysel yöntemde bağımlı değişkenin 
nedeni olduğu düşünülen değişkene ba-
ğımsız değişken denir.

12. B Bağımlı değişken hakkında bilgi elde 
edilmek  istenen davranıştır. Araştırma-
da ölçülmek istenen “başarı oranı” ba-
ğımlı değşikendir.

13. D Gestalt yaklaşımı bütüncül yaklaşım içe-
resinde odaklanmaktadır.

14. B Yapısalcı ve işlevselci yaklaşımlardan 
kopuşu ifade eden davranışçı yaklaşımın 
kurucusu Watson’dur.

15. E Davranışlarla ilgili derinlemesine bilgi 
edinme yöntemi vaka incelemesi (olay 
incelemesi) yöntemidir.
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ÜNİTE

ALGILAMA

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Algının tanımına, biçim algısının ör-
gütlenme ilkelerine, hareket algısının nasıl gerçekleştiğine, derinlik ve 
uzaklık algısına, algıda değişmezliğe ve psikososyal faktörlerin algıya 
olan etkilerine dikkat edilmelidir.

Önceki sınavlarda Çıkan soru Adedi

Ara sınav Dönem sonu

5 2

ALGININ TANIMI VE DOĞASI
Algı ve duyum, birbirinden farklı kavramlardır; duyum olmadan algı gerçekleşmez. Duyum, daha 

genellenebilirken, algı, bireye özgüdür. Duyum nesnelerin rengi, parlaklığı, tadı gibi temel özelliklerinin 
farkına vardığımız süreçtir. Algı, uyarıcıların daha karmaşık özelliklerinin farkına varmamızdır.

Ayrıca, algının öğrenmeye dayalı olmasına karşın duyumun doğuştan getirilen fizyolojik mekaniz-
malara bağlı olduğuna inanılır.

Algı, duyumsal deneyimlerin aksine daha yüksek zihinsel süreçlere bağlı görünmektedir. Algılayı-
cının algılarda sadece duyumladığı uyarıcılara değil, bu uyarıcılara ait yorumlarına da bağlıdır. Algının 
ham maddesi duyumlardır. Duyum olmadan algının gerçekleşmesi mümkün değildir.

Algı; kültürden deneyimlerden, beklenti ve güdülerden etkilenen bir süreçtir. Bu nedenle insanlar 
aynı uyarıcıyı farklı şekilde algılayabilirler.

Algı, algılayıcının aktif olarak uyarıcıyı inşa ettiği bir süreçtir. Diğer bir deyişle uyarıcıyla karşılaş-
tığında, algılayıcı o uyarıcıdan aldığı duyumsal mesajları en mantıklı biçimde nasıl yorumlanacağına 
karar vermek zorundadır. Bilişsel psikologlar, analiz-sentez kuramı çerçevesinde bu süreci hipotez test 
etme olarak adlandırırlar. Kurama göre, hipotez ile şema örtüştüğünde algısal süreç başarıyla tamam-
lanmış olur.

BİÇİM ALGIsI
Algıda iki temel örgütlenme ilkesi vardır: İlki şekil-zemin ilişkisi, diğeri nesneleri belirli özelliklerine 

göre gruplandırmadır.
Şekil, belirli biçimi olan ve uzayda yer kaplayan bir nesnedir. Zemin, herhangi bir biçime sahip de-

ğildir. Zemin, önünde gördüğümüz şeklin yerini belirlememize yardım eder. Bir nesnenin şekil ya da 
zemin olma hâli nesnenin sabit bir özelliği değildir, algılayıcının uyarıcıya verdiği bir tepkidir. Dolayısıyla 
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.

Gruplama İlkeleri
 ➣ Yakınlık İlkesi: Yakınlık ilkesi, uzayda birbirlerine yakın olan nesneleri bir grup olarak algılama 
eğilimini ifade eder.

 ➣ Benzerlik ilkesi: Benzerlik ilkesine göre, insanların, çeşitli açılardan birbirine benzer nesneleri 
bir grup olarak algılama eğilimi vardır. Nesneler şekilleri, büyüklükleri ya da renkleri açısından 
benzer algılanabilir.

 ➣ Tamamlama İlkesi: Tamamlama ilkesi, duyusal girdilerde boşluk olsa bile şekil bir bütün algıla-
ma eğilimini yansıtır.

 ➣ Süreklilik İlkesi: Süreklilik ilkesine göre, insanlar nesneleri düz bir çizgi ya da düzenli bir eğri 
üzerinde yerleştirerek bir birim olarak algılama eğilimindedirler.

 ➣ Ortak Kader İlkesi: Ortak kader ilkesi harekete dayanır. Aynı yönde hareket eden nesneler bir 
grup algılanır.

2

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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HAREkET ALGIsI
Hareket algısı, çevrede hareket eden uyarıcının varlığında gerçek hareket olarak deneyimlenir. İki 

tür hareket algısından söz etmek mümkündür. Gerçek hareket ve Görünürdeki hareket. 
Gerçek Hareket
Karşıdan gelen arabayı gözünüzle takip ettiğinizi varsayın. Gözünüzü arabaya odakladığınızda, ara-

banın retinadaki imgesini sabitlemiş olduğunuz hâlde, arabanın hareket ettiğini algılarsınız. O hâlde, 
hareket algısından sadece göz hareketleri sorumlu değildir. Psikologlar, hareketi algılamak için verili bir 
anda neyin durduğuna neyin hareket ettiğine karar vermek gerektiğini ileri sürerler.

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.
stroboskopik Hareket: Stroboskopik hareket, resimleri hareketlendirmeyi mümkün hâle getirir. Ha-

reket, sabit nesne imgelerinin hızlı bir biçimde arka arkaya sunulmasıyla yaratılır.
Fi Fenomeni: Fi Fenomeni stroboskopik hareketin basit hâlidir. Her ikisi de süreklilik ilkesinden 

ortaya çıkarlar. Yani, arka arkaya gelen resim ya da ışık noktalarının bir birim olarak algılanması sonucu 
hareket hissi yaşanır.

DERİNLİk VE UZAkLIk ALGIsI
En önemli algısal olgulardan biri derinlik ve uzaklık algısıdır. Bu algısal beceri olmaksızın, günlük 

hayatta, görünüşte çok basit davranışlara kaynaklık eden algısal yargılara ulaşmak mümkün olamazdı. 
Her defasında hiç düşünmeden elimizdeki çatalı tam bir isabetle ağzımıza götürebilmemiz bu algısal 
beceri sayesinde gerçekleşir. Derinlik ve uzaklık algısını çalışan psikologlar, derinlik ve uzaklık algısının 
iki tür ipucuna bağlı gerçekleştirildiğini ileri sürerler: Tek göze bağlı ip uçları ve çift göze bağlı ipuçları.

Tek Göze Bağlı İpuçları
Görsel alandaki derinliği yakalamak için bazı durumlarda tek göze bağlı ip uçları 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 niteliği.

Göreli Büyüklük: Eğer iki nesne aynı büyüklükteyse, büyük görünen nesne gözlemciye daha yakın 
olarak değerlendirilir.

Doğrusal Perspektif: Doğrusal perspektif, doğrusal çizgilerin uzaklaştıkça birbirlerine kavuşacak-
mış gibi görünmesidir.

Görsel Alanda Yükseklik: Görsel alandaki nesnelerin birbirlerine göre yukarıda ya da aşağıda 
durmaları uzaklığı algılamak 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 yaratan ipuçlarından biridir. Görsel alanda tüm ayrıntılarının görülebildiği nesneler daha 
yakında algılanırken, ayrıntıları kaybolan, sıklaşan ve silikleşen nesnelerin uzak olarak algılanma eğilimi 
vardır.

Çift Göze Bağlı İpuçları
Derinlik ve mesafeyi algılamak için çift göze bağlı iki ipucu kullanmaktadır. Bunlar retinal ayrıklık ve 

kavuşma derecesidir.
Retinal Ayrıklık: Sadece insan ve aslan, kaplan gibi avcı hayvanların anatomik yapılar derinliği 

algılamada iki gözün iş birliği yapmasına izin verir. Bu canlılar gözler kafanın önündedir ve aralarında 
mesafe vardır. İnsanda 6 cm. olan bu mesafeye “retinal ayrıklık” denir. Retinal ayrıklık nedeniyle bir 
nesneye bakıldığında, iki göz nesneye ait birbirinden biraz farklı olan iki imge görür. Sağ göz, nesnenin 
sağ yanı, sol göz nesnenin sol yanı hakkında daha fazla bilgi alır. Birbirinden biraz farklı olan bu iki 
imge beyinde örtüştürülür ve nesnenin üç boyutlu algılaması gerçekleşir. Stereoskopik görme olarak 
da tanımlanan bu görme biçimi at, geyik gibi avcı olmayan hayvanlarda gerçekleşmez. Çünkü gözleri 
başlarının iki yanındadır, iki gözün gördüğü alan birbiriyle örtüşmez. Ayrıca tek gözü kör olan insanlar 
da bu görmeyi yapamaz. Fakat iki gözü görenler kadar keskin ve net olmasa da derinliği algılayabilirler.



15

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

kavuşma Derecesi: Uzaktaki nesnelere bakılmadığında gözlerin görüş çizgileri neredeyse para-
leldir. Yani birbirlerine kavuşmazlar. Fakat yakındaki nesnelere bakıldığında, gözler birbirine döner ve 
görüş çizgileri birbirine kavuşur. 

Derinlik ve uzaklık algısı insanın yaşamında çok önemlidir. Evrimci psikologlar, insanların bu geliş-
miş algı sisteminin onların hayatta kalmalarına ve üremelerine yardımcı olduğunu ileri sürmektedirler.

ALGIsAL DEğİŞMEZLİk
Algısal sistem, tanıdık nesnelerin ne kadar farklı koşullarda olursa olsun aynı nesne olarak algıla-

maya devam eder. Algısal değişmezlik olgusu olmasa, görsel durumlarda hiç durmaksızın devam eden 
değişme nedeniyle dünya sabit olarak algılanamazdı. Farklı ışık, perspektif ve farklı uzaklık koşulların-
da nesneden göze gelen retinal imge de farklı olacağı için insan, aynı nesneyi her seferinde yeniden 
tanımak zorunda kalırdı. 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.

Algısal değişmezlik olgusuna sahip olmamak, hafızamızın olmamamıza benzetilebilir.
Büyüklük Değişmezliği: Bir nesneye farklı mesafelerden bakıldığında nesnenin retinal imgesi de 

farklı büyüklüklerde olur.
Renk Değişmezliği: Renk değişmezliği farklı ışık koşullarında bir nesneyi aynı renk ve parlaklıkta 

algılamaya devam etmektedir.

ALGIDA PsİkososYAL FAkTÖRLER
Descartes ve Kant gibi filozoflar, algısal yeteneklerin doğuştan var olduğunu iddia ederken, Berkeley 

ve Locke gibi filozoflar, algısal yeteneğin deneyimler yoluyla öğrenildiğini iddia etmişlerdir. Algıyı etkile-
yen deneyimler çeşitli psikososyal faktörleri içermektedir. Bu faktörler kültür, bağlam ve kişisel özellikler 
başlıkları altında incelenebilir.

 ➣ Algıda Kültürün Etkisi: Kültürel açıdan farklı olan grupların deneyimleri de farklılık gösterir. 
Mbuti pigmelerin deneyimleri verilebilir. Yaşamları boyunca yağmur ormanlarından çıkmayan 
insanlar, uzaktan nesne görme deneyimine sahip değillerdir ve buna bağlı olarak büyüklük de-
ğişmezliği deneyimini mümkün kılacak uzaklık yargıları yoktur. Bu yüzden, bir pigme, antropolog 
eşliğinde yağmur ormanlarından düz araziye çıktığında uzakta gördüğü küçük siyah noktaların 
sığır olduğuna inanmamıştır. Siyah noktalar yaklaştığında onların sığır olduğunu gören pigme, bu 
kez de onların bir büyüyle büyütüldüğüne inanmıştır.

 ➣ Müller-Lyer yanılsaması: Gerçekte birbirine eşit olduğu halde, endüstrileşmiş ülkelerde yaşa-
yan insanlar alttaki çizgiyi yukarıdakinden daha uzun algılarlar.

 ➣ Algıda Bağlamın Etkisi: Algının sadece uyarıcının özellikleriyle sınırlı bir bilişsel süreç olmadığı, 
bağlamın algı üzerindeki etkisiyle de kolayca anlaşılabilir. Uyarıcının içinde yer aldığı bağlam, 
aygılayıcının o uyarıcıyı nasıl yorumladığını ve dolayısıyla nasıl algılandığını da büyük ölçüde 
belirler.

 ➣ Algıda Kişisel Özelliklerin Etkisi: Algıyı etkileyen kişisel özelliklerden biri, algılayıcının bireysel 
ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların yarattığı güdülenme durumudur. Güdülerle birlikte beklenti, değer ve 
ilgiler gibi diğer kişisel özellikler, kişinin algısını seçici bir biçimde düzenler. Dikkat adı da verilen 
seçici algı, kısmen psikososyal faktörlerin etkisi altında iş görür. Yukarıda da ifade edildiği üze-
re dikkat; önemli ölçüde kişisel beklentiler, değerler, ilgiler ve tutumlar tarafından yönlendirilir. 
Örneğin kalabalık bir ortamda, pek çok sesin arasında çocuğunun sesini kolayca ayırt eden bir 
annenin durumu kişisel ilgiye örnek olarak gösterilebilir. 
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AÇIkLAMALI soRULAR

1.  Aşağıdakilerden hangisi algının özellikle-
rinden biri değildir?

A) Zihinsel süreçlere bağlıdır.
B) Hammaddesi duyumlardır.
C) Kültürden, deneyimlerden ve beklentiler-

den etkilenir.
D) Aynı uyarıcı farklı şekilde algılanabilir.
E) Nesnelerin temel özelliklerinin farkına al-

gıyla varılır.

AÇIkLAMA
Nesnelerin temel özelliklerinin farkına algıyla değil 
“duyum”la varılır.

YANIT: E

2. Herhangi bir biçime sahip olmayan, önün-
de gördüğümüz şeklin yerini belirlememi-
ze yardım eden kavram nedir?

A) Şekil B) Yüzey
C) Zemin D) Biçim
E) Düzlem 

AÇIkLAMA
“Zemin”, şeklin yerini belirlememize yardım eder. 
Bir nesnenin şekil ya da zemin olma hali nesne-
nin sabit bir özelliği değildir, algılayıcının uyarıcı-
ya verdiği tepkidir.

YANIT: C

3. Aşağıdakilerden hangisi gruplama ilkele-
rinden biri değildir?

A) Yakınlık ilkesi
B) Benzerlik ilkesi
C) Tamamlama ilkesi
D) Süreklilik ilkesi
E) Şekil - zemin ilkesi

AÇIkLAMA
Şekil-zemin, biçim algısının örgütleme ilkesidir. 
Gruplama ilkeleri içerisinde, ortak kader ilkesi de 
vardır.

YANIT: E

4. Uzayda birbirine yakın olan nesneleri bir 
grup olarak algılama eğilimine ne denir?

A) Yakınlık
B) Benzerlik
C) Ortak kader
D) Süreklilik
E) Tamamlama 

AÇIkLAMA
“Yakınlık” ilkesinin tanımı yapılmıştır.

14
2
4
3

14
2
4
3

14
2
4
3

Bir blok olarak 
algılanır

İkili sütun ola-
rak algılanır

Üç satır, üç sütun 
olarak algılanır

YANIT: A
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5. İnsanların çeşitli açılardan birbirine ben-
zer nesneleri bir grup olarak algılama eği-
limine ne denir?

A) Yakınlık ilkesi
B) Benzerlik ilkesi
C) Tamamlama ilkesi
D) Süreklilik ilkesi
E) Şekil - zemin ilkesi

AÇIkLAMA
Benzerlik ilkesinin tanımı yapılmıştır.
  

Renklerine 
göre benzerlik

. .
Şekle göre 
benzerlik

YANIT: B

6. Duyusal girdilerde boşluk olsa bile şekli 
bir bütün olarak algılama eğilimini yansı-
tan ilkeye ne denir?

A) Yakınlık
B) Benzerlik
C) Ortak kader
D) Süreklilik
E) Tamamlama 

AÇIkLAMA
Tamamlama ilkesinin tanımı yapılmıştır.
  

Aradaki boşluk 
algı tarafından 
tamamlanır.

YANIT: E

7. İnsanların nesneleri düz bir çizgi ya da 
düzenli bir eğri üzerinde yerleştirerek bir 
birim olarak algılama eğilimine verilen 
isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süreklilik
B) Ortak kader
C) Tamamlama
D) Benzerlik
E) Yakınlık 

AÇIkLAMA
İnsanların nesneleri düz veya düzenli bir eğri üze-
rinde yerleştirerek algılama eğilimine süreklilik de-
nir.

YANIT: A

8. Aşağıdakilerden hangisi “Görünürde Hare-
ket” algısıdır?

A) Otokinetik etki
B) Hız ve yön etkisi
C) Retina etkisi
D) Uyarıcı etkisi
E) Dikkat etkisi

AÇIkLAMA
Otokinetik etki görünürde hareket algısıdır. Ayrıca 
Stroboskopik hareket ve Fi fenomesi de görünür-
de hareket algılarıdır.

YANIT: A

9. Tamamıyla karanlık bir odada, karşı duvar-
daki sabit ışık kaynağına sürekli bakılırsa, bir 
süre sonra ışığın hareket etmeye başladığı 
görülür.

 Psikolojide bu duruma verilen isim aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Stroboskobik etki
B) Otokinetik etki
C) Fi fenomeni
D) Retina etkisi
E) Kelebek etkisi

AÇIkLAMA
Otokinetik etki olarak adlandırılan bu olgu, psiko-
lojinin çeşitli alanlarındaki deneylerde uyarıcı ola-
rak kullanılır.

YANIT: B
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10. Her defasında hiç düşünmeden elimizdeki 
çatalı tam bir isabetle ağzımıza götürebil-
memiz hangi algısal beceri sayesinde ger-
çekleşmektedir?

A) Şekil - zemin algısı
B) Hareket ard etkisi
C) Algısal seçicilik
D) Derinlik ve uzaklık algısı
E) Hareket algısı

AÇIkLAMA
En önemli algısal olgulardan biri “Derinlik ve Uzak-
lık” algısıdır. Bu algı olmadan günlük hayatta gö-
rünüşte çok basit yargılara ulaşmak mümkün ol-
mazdı.

YANIT: D

11. Tanıdık olan bir nesneye bakıldığında, 
hangi açıdan bakılırsa bakılsın, insan zih-
ninin onu hep aynı nesne olarak algılama-
ya devam etmesi algısal değişmezlik ol-
gusunun hangi özelliğidir?

A) Büyüklük değişmezliği
B) Renk değişmezliği
C) Şekil değişmezliği
D) Koku değişmezliği
E) Zemin değişmezliği

AÇIkLAMA
Nesneye aşinalık yüzünden, algısal sistem onu 
hep aynı nesne olarak algılar. Bu da şekil değiş-
mezliği ile ilgilidir.

YANIT: C

12. 

 Yukarıdaki şekil modern dünyada yaşanı-
lan ama başka toplumlarda yaşanmayan 
hangi yanılsamadır?

A) Kültürel yanılsama
B) Müller-Lyer yanılsaması
C) Bağlamsal yanılsama
D) Modern dünya yanılsaması
E) Sosyolojik yanılsama

AÇIkLAMA
Müller-Lyer yanılsamasına bir örnektir. Modern 
dünyada köşeleri görmeye alışkın insanlar, uzak-
taki nesnelerin kendilerine göründüğünden daha 
büyük olduğu deneyimine sahiptirler.

YANIT: B

13. Aşağıdakilerden hangisi algıyı etkileyen 
kişisel özelliklerinden biri değildir?

A) Güdüler B) Beklentiler
C) İlgiler D) Tutumlar
E) Kültürler 

AÇIkLAMA
Kültür algıyı etkileyen psikososyal bir faktördür.

YANIT: E
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ÇIkmIŞ soRU 2015-ARA sINAV

14. Bir nesneye bakıldığında iki gözün nesne-
ye ait birbirinden biraz farklı iki imge gör-
mesini sağlayan ve insanlarda 6 santimet-
re olan mesafeye ne ad verilir?

A) Şekil değişmezliği
B) Retinal ayrıklık
C) Kavuşma derecesi
D) Fi fenomeni
E) Örtüşme

AÇIkLAMA
Retinal ayrılık insan ile aslan, kaplan gibi avcı hay-
vanların anotomik yapılarından kaynaklanır.

YANIT: B

ÇIkmIŞ soRU 2016-ARA sINAV

15. karelerin ve noktaların aynı kutu içinde 
durduğu bir resimde kareleri bir grup ola-
rak algılamak aşağıdaki gruplama ilkele-
rinden hangisine bir örnektir?

A) Süreklilik
B) Tamamlama
C) Ortak kader
D) Yakınlık
E) Benzerlik

AÇIkLAMA
İnsanların çeşitli açılardan birbirine benzer nes-
neleri bir grup olarak algılama eğilimine benzer-
lik denir.

YANIT: E

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME soRULARI

1. Algının aktif bir inşa süreci olduğunu, günlük 
yaşantımızda süreç çok hızlı olup bittiği için 
farkedemeyiz.

 Aşağıdakilerden hangisiyle bu sürecin 
farkına varmış oluruz?

A) Şekil - zemin algısı
B) Stroboskobik hareket
C) Şekil benzerliği
D) Şekil değişmezliği
E) Necker kübü

2. Aynı yönde hareket eden nesnelerin bir 
grup olarak algılanması gruplama ilkele-
rinden hangisini ifade eder?

A) Yakınlık B) Benzerlik
C) Ortak kader D) Süreklilik
E) Tamamlama

3. Bir şelaleye bir dakika süreyle bakıp daha 
sonra şelalenin yanındaki kayalara baktığı-
nızda kayaları yukarı doğru hareket ediyor-
muş gibi algılarsınız.

 Şelalede yaşanan bu yanılsamaya verilen 
isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hareket ard etkisi
B) Şelale yanılsaması
C) Göz kayması
D) Algıda yanılmasa
E) Şekil - zemin algısı
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4. İki nesnede aynı büyüklükteyse, büyük görü-
nen nesne gözlemciye daha yakın olarak de-
ğerlendirilir.

 Bu durum uzaklık algısına kaynaklık eden 
tek göze bağlı ipuçları içerisindeki hangi 
ipucudur?

A) Doğrusal perspektif
B) Göreli büyüklük
C) Görsel alanda yükseklik
D) Örtüşme
E) Görsel alanın dokum gradyanı ve netlik

 
5. Yandaki şekilde yol 

gitgide daralır ve 
ufuk çizgisinde bir-
leşir.

 Yolu oluşturan iki 
çizgi birbirine ne ka-
dar yakınlaşırsa, 
mesafe o kadar uzak 
algılanır. 

 Bu durum uzaklık algısının hangi ipucuy-
la ilgilidir?

A) Göreli büyüklük
B) Görsel alanda yükseklik
C) Örtüşme
D) Doğrusal perspektif
E) Dokum gradyanı ve netliği

6. Nesnelerin birbirine göre yukarıda ya da 
aşağıda durmaları uzaklığı algılamada 
kullanılan hangi ipucudur?

A) Göreli büyüklük
B) Görsel alanda yükseklik
C) Örtüşme
D) Doğrusal perspektif
E) Dokum gradyanı ve netliği

7. Görsel alanda tüm ayrıntılarının görülebil-
diği nesneler daha yakında algılanırken, 
ayrıntıları kaybolan, sıklaşan ve silikle-
şen nesnelerin uzak olarak algılanma eği-
limine verilen isim aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Göreli büyüklük
B) Görsel alanda yükseklik
C) Örtüşme
D) Doğrusal perspektif
E) Dokum gradyanı ve netliği

8. Aşağıdakilerden hangisi çift göze bağlı 
ipuçlarından biridir?

A) Retinal ayrıklık B) Netlik
C) Yükseklik D) Örtüşme
E) Büyüklük
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9. Algının doğasına ilişkin aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur?

A) Duyum sürecinin başka bir adıdır.
B) Sadece uyarıcının yorumuna dayalıdır.
C) Duyum ve öznel yoruma dayalıdır.
D) Uyarıcı olmadan gerçekleşebilir.
E) Nesnel bir süreçtir.

10. – Dünyanın algılayıcı için tanıdık bir yer ol-
ması

 – Aynı uyarıcı ile her defasında farklı bir 
duygusal deneyim yaşandığı halde, algı-
layıcının o uyarıcıyı aynı olarak algılaması

 Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden han-
gisine aittir?

A) Kavuşma derecesi
B) Derinlik ve uzaklık algısı
C) Algısal değişmezlik
D) Hareket algısı
E) Şekil - zemin algısı

11. Farklı ışık koşullarında bir nesneyi aynı 
renk ve parlaklıkta algılamaya ne ad ve-
rilir?

A) Büyüklük değişmezliği
B) Konuşma derecesi
C) Retinal ayrılık
D) Renk değişmezliği
E) Örtüşme

12. Algısal sistemin gelişimi için deneyim çok 
önemlidir. Deneyimler çeşitli psikososyal fa-
törler içermektedir.

 Aşağıdakilrerden hangisi bu faktörlerden 
biridir?

A) Kültür B) Derinlik
C) Bütünlük D) Toplum
E) Aile

13. Mbuti pigmesi daha önce hiç çıkmadığı yağ-
mur ormanlarından antropolog eşliğinde çı-
kartılır. Bu pigme uzakta nesne görme dene-
yimine sahip olmadığı için uzakta gördüğü 
küçük siyah noktaların sığır olduğuna inan-
maz. Siyah noktalar yaklaştığında ise onla-
rın sığır olduğunu gören pigme, büyüyle bü-
yütüldüğünü düşünür. 

 Bu örnek algının doğasıyla ilgili deneyim-
ler içerisinde hangi psikososyal faktörü 
içermektedir?

A) Kişisel özellik B) Bağlam
C) Kültür D) Soyutlama
E) Dikkat 

14. Modern dünyada yaşanılan ama diğer ba-
zı toplumlarda yaşanmayan algısal yanıl-
sama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şekil - zemin algısı
B) Algıda değişmezlik
C) Müller-Lyer yanılsaması
D) Bağlamsal yanılsama
E) Kültürel yanılsama
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15. Algılayıcı güçlü bir espri anlayışına sahipse, 
konuyla ilgili olmayan birine göre komik un-
surları daha fazla farkedecektir. 

 Bu durum algının hangi kişisel özelliğiyle 
ilgilidir?

A) Beklenti B) Uyarıcı
C) Dikkat D) Zeka
E) Olay

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
soRULARI YANITLARI

1. E 

 Necker kübü egzersizi bize algının aktif 
doğasını gösterir. Necker kübü algı psi-
kolojisi alanında kullanılan çok popü-
ler bir şekildir. Köşedeki noktanın küpün 
içinde bize uzak köşesinde mi yoksa kü-
pün dışında bize yakın köşesinde mi gö-
ründüğü önemlidir.

2. C Ortak kader ilkesine göre, aynı yönde ha-
reket eden nesneler bir grup olarak algı-
lanır.

3. B Bu yanılsamaya şelale yanılsaması denir.

4. B Göreli büyüklükle ilgili ipucudur. Nesne-
lerin aynı büyüklükte olduğunu bildiğimiz 
için, bu durum uzaklığı tahmin etmemize 
de yarar. 

5. D Resim doğrusal perspektifle ilgilidir. Me-
safe değişmediği halde daralmış gibi al-
gılarız.

6. B Görsel alanda yükseklik uzaklığı anlama-
da kullanılan bir diğer ipucudur.

7. E Dokum gradyanı (sıklığı) ve netliği uzak-
lık algısını yaratan ipuçlarından biridir.

8. A Çift göze bağlı ipuçları “Retinal ayrıklık 
ve kavuşma derecesi”dir.

9. C Algı, duyum ve öznel yoruma dayalıdır.

10. C Algısal değişmezliğin özellikleri verilmiş-
tir. Algısal değişmezlik olgusuna sahip 
olmamak hafızamızın olmamasına ben-
zetilmektedir. Algısal değişmezlik olma-
sa dünya sabit olarak algılanamazdı.

11. D Renk değişmezliğinde gerçekte ay-
nı nesneden günün değişik saatlerinde 
farklı açılardan gelen güneşin farklı rengi 
görülür. Ancak algısal sistem nesneyi ay-
nı renkte algılamayı sürdürür.

12. A Algıyı etkileyen deneyimlerin içerdiği psi-
kososyal faktörler içerisinde kültürün ya-
nısıra, bağlam ve kişisel özellikler de var-
dır.

13. C Algıyı biçimlendirmede içinde yaşanılan 
çevre ve kültür önemlidir.

14. C Müller-Lyer yanılsamasıdır. (Eşit olan 
şeyleri uzak ya da yakın, uzun ya da kısa 
görme)         

15. C Dikkatle ilgilidir. Konuyla ilgili olunca algı-
da seçicilik devreye girer.
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ÜNİTE

GÜDÜLER VE DUYGULAR

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Güdülenmenin tanımı ve doğası, Gü-
dülenme kuramları, duyguların ortaya çıkışı ve sınıflandırılması konu-
larına dikkat edilmelidir. Ayrıca optimal uyarılma, iç güdü, dürtü, kendi-
ni gerçekleştirme, ihtiyaç, duygunun dışa vurumu, duygu çemberi gibi 
kavramlara dikkat edilmelidir.

Önceki sınavlarda Çıkan soru Adedi

Ara sınav Dönem sonu

5 2

GÜDÜLENME
Güdülenme, insan davranışlarının nedenlerini anlamak için psikolojinin vazgeçilmez kavramların-

dan biridir. Bireyin amaçlarına ulaşması için belli davranışlar sergilemesi gerekir; bu davranışların kay-
nağında güdülerin önemli bir rolü vardır.

Güdülenme kavramının üç bileşeni vardır: Davranış yönü, davranışın yoğunluğu ve davranışa de-
vam etme ısrarı. Davranışın yönü, izlenen amaç ya da amaçlara işaret eder. Davranışın yoğunluğu, 
davranış için harcanan çaba ve odaklanma düzeyi anlamına gelir. Davranışa devam etme ısrarı, ama-
ca ulaşmak için kişinin gösterdiği sebat (ısrar etme) derecesini gösterir.

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 öz-
güdür ve genetik olarak diğer kuşaklara aktarılır. Örneğin, örümceğin ağ örmesi veya ördek ve kaz 
yavrularının sergilediği basımlama davranışı. Yavru ördekler türe özgü bir davranış olarak yumurtadan 
çıkar çıkmaz gördükleri ilk hareketli nesnenin peşinden giderler, bu davranışa da basımlama denilir.

İçgüdü sinir sistemleri önceden programlanmış eğilimlerdir. William James ve William McDougall, 
insanların hayatta kalmalarını sağlayan ve sosyal davranışlarını teşvik eden iç güdüleri olması gerek-
tiğini ileri sürmüşlerdir. Freud, insan davranışını içgüdülerle açıklamaya çalışır. İçgüdülerin bilinçdışı 
oluştuğunu ifade eden Freud, iki temel içgüdü olarak yaşam ve ölüm içgüdüsü üzerinde durur.

Yaşam içgüdüsü, yaşamı sürdürmek için gerekli tüm içgüdüleridir. En önemlisi cinsellik içgüdüsü-
dür.  Ölüm içgüdüsü, ölüm ve insanın kendisini yıkıma götüren içgüdüleri içerir. Freud’a göre, insanı 
hayatta tutan yaşam içgüdüsü ile kendini yok eden saldırganlığa yönelten ölüm içgüdüsü arasında bir 
çatışma vardır ve genellikle bu çatışma insanın kendini yok etme içgüdüsünü başkalarına yönelterek 
çözülür ve insanın rekabet etme, galip gelme ve öldürme eğilimini açıklar.

İçgüdü yaklaşımları 1920’lerde eleştirilmeye başlandı. Bu eleştiriler iki temel noktada toplanabilir: 
Birincisi, bir davranışın “içgüdüsel” olduğunu ileri sürmek, o davranışın kalıtımsal olduğuna işaret et-
menin ötesinde pek bir açıklama getirmez. İkinci eleştiri, insanın karmaşık ve önceden tahmin edileme-
yen davranışları söz konusu olduğunda, içgüdü yaklaşımının bu tür davranışları açıklamakta başarısız 
olmasıdır. 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.

3

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Dürtü Yaklaşımı
Bu yaklaşım, davranışın içgüdü gibi ölçümü ya da imkânsız olan doğuştan ya da bilinçdışı eğilimler-

le açıklanmasını reddeder. Bunun yerine davranışın çevredeki gözlenebilir etkilerden kaynaklandığına 
vurgu yapar. Bu anlayışa göre, örneğin saldırgan davranan biri, bu davranışı içgüsel olarak değil; geç-
mişte bu davranışı ödülendirildiği için yapıyordur.

İhtiyaç, fiziksel bir yoksunluk durumudur; dürtü ise bu durumun ortaya çıkardığı psikolojik sonuçtur. 
Örneğin ihtiyaç olarak açlık, fizyolojik düzeyde vücut dokularındaki besin yoksunluğudur. Örneğin kan 
şekerinin düşmesi gibi birtakım fizyolojik belirtilerle kendini gösterir.

Dürtü kuramını temsil eden en önemli kuram Dürtü Azalması Kuramıdır, Hull tarafından geliştirilmiş-
tir. Kuram ilk geliştirildiğinde biyolojik ihtiyaçlara odaklanmıştı.

Dürtü azalması kuramının güdülenmeyi açıklama biçimi, açıkça tıptaki homeostaz ilkesine dayanır.
Yalnızlık duyan bir kimsenin bazı gruplara üye olarak arkadaş edinmeye çalışması homeostaz ilke-

sinin psikolojiye yansımış halidir.
Hull, güdüleri birincil dürtüler ve ikincil (öğrenilmiş) dürtüler olarak ikiye ayırmıştır. Birincil dürtüler 

açlık, susuzluk, acı gibi durumlarda organizmada gerilim yaratır ve davranışı harekete geçirir. İkincil dür-
tüler deneyimle kazanılmış, yani öğrenilmiştir. Örneğin insanlardaki para kazanma dürtüsü, öğrenilmiş 
bir dürtüdür. Bu tür dürtüler birincil dürtülerle ilişkilendirildikleri için öğrenilir.

Spence özendirici kavramını Hull’ın kuramına ekleyerek kuramı genişletmiştir. Özendiriciler, dışsal 
uyarıcılardır ve Spence’e göre, özendiriciler de dürtü gibi davranışı harekete geçirir. Ancak dürtüden 
farklı olarak, özendiriciler, öğrenilmiş güdülenme kaynaklarıdır. Ders çalışmak, başkalarına yardım et-
mek ya da kazanmak için rekabet gibi amaca yönelik davranışlar, özendiriciler tarafından güdülenir.

İnsanların dürtülerini azaltacak değil, arttıracak uyarıcılar da davranışlar için güdüleyici olabilir.
Yemeği, açlığımızı gidermek için yemiyor muyuz? Bazıları açlığı gidermek için yemek yemediğimizi 

ileri sürer. Crlson’a (1990) göre, yemek yemek kesinlikle açlığı giderir ama yine de yemek yemenin 
nedeni açlığı gidermek değildir. Gerçekte yemek yemeye başladıktan sonraki ilk etkinin açlık dürtsünün 
azalması değil, artması olduğunu ileri sürer.

optimal Uyarılma kuramı
Genelde dürtünün artmasına yönelik faaliyetler ilginç ve heyecanlı oldukları için ödüllendirici olsalar 

bile, kişi eninde sonunda doygunluk yaşayacak ve bu yüzden bazı zamanlarda sessizliğe ve yalnızlığa 
ihtiyaç duyacaktır. Optimal uyarılma kuramı, insanların kendilerini rahat hissettiklerini uyarılma düzeyini 
sürdürmek için güdülendiklerini ileri sürer. Bu uyarılmışlık düzeyi kişiden kişiye ve aynı kişide zamana 
göre değişebilir. Birinin optimal uyarılmışlık düzeyi, diğerine optimalin altı gelebilir ya da tersi.

Dadson-Yerkes Yasasına göre; bir işteki en yüksek performans, kişi, orta düzeyde uyarılmışlık 
halindeyken elde edilebilir. Bu yasaya göre uyarılma arttıkça performans da artacaktır ama sadece bir 
noktaya kadar. O noktayı geçtikten sonra artan uyarılma düzeyi performansı yine düşürecektir.

İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramı
Abraham Maslow’a göre insan davranışı, mekanik bir biçimde anlaşılamaz. Dolayısıyla davranış, 

sadece hayatta kalmaya ve gerilimi azaltma amacına yönelik değildir. Ona göre, güdülenme kuramları-
nın çoğu açlık, susuzluk ya da kaygıdan kaçınma gibi temel fizyolojik ihtiyaçları açıklayan sınırlı kuram-
lardır. Bu nedenle Maslow, bu kuramların dışarıda bıraktıkları davranışları açıklamak üzere ihtiyaçlar 
hiyerarşisi kuramını geliştirmiştir.

Bu ihtiyaçlardan en önemli olanı kendini gerçekleştirmedir ve Maslow; insanı hayvandan ayıranın, 
insanın kendini gerçekleştirme kapasitesi olduğunu söyler. Maslow, insanın ihtiyaçlarını temel ihtiyaçlar-
dan başlayıp daha karmaşık ihtiyaçlara doğrudan yükselen bir hiyerarşi içinde sıraya koymuştur.
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Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin sıralanışı:
 ➣ Nefes alma, yeme, içme, uyuma, cinsellik (Fizyolojik ihtiyaçları)
 ➣ Kendini, ailesini, toplumunu güven ve emniyet içinde ve tehlikeden uzak hissetmek (Güvenlik 
ihtiyaçları)

 ➣ Başkaları ile ilişki kurmak, kabul edilmek ve bir yere ait olmak (Ait olma ve sevgi ihtiyaçları)
 ➣ Prestij, başarı, yeterli olmak ve başkalarınca benimsenip tanınmak (Değer, statü, saygı ihtiyaç-
ları)

 ➣ Kişisel tatmin, kişisel başarı, kişinin potansiyelini ortaya çıkarmak (Kendini gerçekleştirme ihti-
yaçları)

Maslow’un kuramına göre, insan fizyolojik ihtiyaçlarını ve güvenlik ihtiyaçlarını giderdiğinde, daha 
üst düzeyde ihtiyaçlar ortaya çıkacaktır.

Hiyerarşinin en tepesinde kendini gerçekleştirme ihtiyaçları yer alır. Kendini gerçekleştiren insan, 
kendini kabul etmiş, yaratıcı nüktedan (espirili), empati kurabilen, kültürel etkilere karşı çıkabilen, 
demokratik kişilik yapısına sahip insan olarak betimlenir. Maslow’a göre Abraham Lincoln ve Albert 
Einstein’ı kendini gerçekleştirmiş insan olarak görür. Kendini gerçekleştiren insanların daha fazla zirve 
deneyimi yaşadığını savunur. Zirve deneyimi; yoğun mutluluk, şaşkınlık, coşkulu duygularını hissedildiği 
an olarak betimlenebilir.

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

 ➣ Biyolojik uyarılma,
 ➣ Zihinsel değerlendirme ya da bilişsel bileşen,

Davranışsal dışavurumlar.  Bir duygu ne kadar yoğunsa, bu üç bileşen arasındaki koordinasyonun 
da daha fazla olması beklenir. Örneğin, kişinin memnuniyet hissettiği bir durumda yaşayacağı biyolojik 
uyarılma, coşkun bir sevinç hissettiği duruma göre daha az olacaktır.

Duygunun Fizyolojik Bileşeni (Biyolojik Uyarılma)
İnsanlar herhangi belirgin bir duygu hissetmedikleri durumda bedenleri; enerji depolamak, besinleri 

sindirmek ve atıkları ayırmak yoluyla homeostazı sürdürür. Ancak belirli bir duygusal yaşantıda, özellikle 
de korku gibi hoş olmayan duygusal yaşantıda bu homeostaz bozulur ve beden biyolojik olarak uyarı-
lır. Uyarılma sırasında gerçekleşen fizyolojik değişikliklerden otonom sinir sisteminin sempatik bölümü 
sorumludur.

Duygunun Bilişsel Bileşeni
Duygunun bilişsel bileşeni, bir uyarıcı ya da durumun zihinsel bir değerlendirmesini içerir. Kişi, uya-

rıcıyla karşılaştığında genellikle ilk yaptığı değerlendirme, o uyarıcının kendisiyle ne kadar ilişkili olup 
olmadığını saptamaktır. Bir kez uyarıcının kendisiyle ilişkili olduğuna karar verdikten sonra, uyarıcı ya 
da uyarıcılara dair başka değerlendirmeler devreye girer.

Duygunun Davranışsal Bileşeni
Duygunun davranışsal bileşeni dendiğinde, duyguların dışavurumu ya da çeşitli yollarla ifade edil-

mesi anlaşılır. Duyguların dışavurumu sözlü ya da sözsüz iletişimle gerçekleşebilir.
Bireyler, duygularını her zaman birebir davranışlarına aktaramayabilirler. Örneğin amirimizden çok 

nefret etsek bile, onunla birlikteyken bu duyguyu gizleyecek davranışlar sergileyebiliriz.
Bu yüzden psikologlar, duyguların ifade edilme biçimi olarak sözsüz iletişime, özellikle de yüz ifade-

lerine odaklanmışlardır.
Amerikalı psikolog Paul Ekman 1972’de, yüz ifadelerinden az sayıda duygunun ayırt edilebileceği so-

nucuna varmıştır. Bu duygular mutluluk, şaşkınlık, öfke, üzüntü, korku ve hor görme ile karışık tiksintidir.
Duyguların yüz ifadeleriyle dışavurumunun evrensel olması, yüz ifadelerinin evrimsel sürecin bir 

ürünü olduğuna işaret eder. Örneğin dişleri sıkmak, Darwin’e göre evrensel olarak öfkenin dışavuru-
mudur.
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Duyguların sınıflandırılması
Plutchik, duyguları birincil duygular ve ikincil duygular olarak ikiye ayrılır.
Plutchik, sekiz tane birincil duygu saptamıştır: Öfke, iğrenme, üzüntü, şaşırma, korku, güven, neşe 

ve beklenti. Plutchik’in psikoevrimsel duygu kuramına göre, birincil duygular temel duygulardır ve bunlar 
evrenseldir.

Plutchik önceleri duyguları üç boyutlu bir model üzerinde göstermiş, renk çemberi fikrinden esinle-
nerek duygu çemberi modelini geliştirmiştir. Plutchik’in bu modeli duygulara ait dört özelliği temel alır:

 ➣ Duygular, duygu çemberine rastgele yerleştirilmemiştir.
 ➣ Karşı uçlarda yer alan iki zıt duygu aynı anda yaşanamaz.
 ➣ Aynı duygunun en hafif halinden en şiddetli haline doğru geçişi simgeler. (Hiddet, ihtiyat, coşkun-
luk, hayranlık, dehşet, hayret, yas, nefret gösterir.) Yas, temel bir duygudur. Yasın daha az yoğun 
hali üzüntü, en az yoğun hali dalgınlıktır.

 ➣ Renklerde olduğu gibi, iki duygu bir araya gelerek başka bir duyguyu oluşturabilir. Onay, endişe 
ile biraraya gelince itaat duygusu oluşur. Onay, huzur ile biraraya gelince sevgi duygusu oluşur.

DUYGU kURAMLARI
james-Lange kuramı
Sağduyu sahibi olan insanlar, içsel olarak hissedilen duygunun fizyolojik uyarılmaya yol açtığını ve 

bunun da davranışı güdülediğini düşünürler. Yani çevredeki bir uyarıcı duyguyu tetikler, duygu da fizyo-
lojik uyarılmaya yol açar. Ancak bu kuram, bu sağduyusal düşüncenin tam tersini iddia eder. Bu kurama 
göre insanlar öyle hissettikleri için öyle davranmazlar, öyle davrandıkları için öyle hissederler. Örneğin; 
üzüldüğümüz için ağlamayız, ağladığımız için üzülürüz. Korktuğumuz için titremeyiz, titrediğimiz için 
korku duygusu hissederiz. Bu kurama göre, duygusal uyarılma yaratan bir uyarıcının algılanması, be-
densel bir uyarılmaya yol açar. Bu bedensel uyarılma beyne gönderilir ve beynin geri bildirimiyle duygu-
sal yaşantı deneyimlenir. Her duygunun kendine özgü fizyolojik bir tepki örüntüsü olduğunu varsayar. 

Cannon-Bard kuramı
Cannon, bedende gerçekleşen fizyolojik değişikliklerin tüm duygusal durumlarda aynı olduğunu id-

dia eder. James-Lange kuramını eleştiren Cannon, meslektaşı Philip Bard ile farklı bir duygu kuramı 
geliştirdi. Cannon-Bard kuramı olarak bilinen bu  kuram, temel olarak duygusal hislerin ve otonom sinir 
sistemine bağlı uyarılmanın aynı zamanda duygunun ortaya çıkmasında anahtar rolü oynar. Uyarıcıdan 
gelen duyumlar, talamusa geçer. Talomus bilgiyi iki beden kısmına aynı anda gönderir. Bu iki kısım, 
öznel duygusal yaşantıyı oluşturan serebral korteks ve otonom sinir sistemi yoluyla duyguya ait fizyolojik 
tepkileri üreten beden iç organlarıdır. Böylece, bu kuramda fizyolojik değişmeler duygulara eşlik eder, 
James Lange kuramında olduğu gibi onları üretmezler. 

Bilişsel kuramlar
Bilişselciler, duygunun, olayın kendisinden değil; olay hakkındaki yorumlarımızdan ortaya çıktığını 

iddia etmişlerdir. Bilişsel kuramlardan ilki Schachter ve Singer’ın iki faktörlü duygu kuramı dır. Ku-
ramcılar, James Lange kuramı gibi fizyolojik uyarılmanın duygudan önce geldiğini varsayarlar. Fakat 
bu kuramdan farklı olarak fizyolojik uyarılmanın doğrudan duyguya yol açmadığını, insanların fizyolojik 
uyarılmayı bağlam içinde değerlendirerek, bir anlam yüklediklerini iddia ederler.
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AÇIkLAMALI soRULAR

1. Bireyin amaçlarına ulaşması için sergile-
diği davranışların kaynağına ne denir?

A) İçgüdü
B) Duyum
C) Güdülenme
D) Hareket
E) İstek 

AÇIkLAMA
Güdülenme, insan davranışlarını anlamak için psi-
kolojinin vazgeçilmez kavramlarından biridir.

YANIT: C

2. Çevre ve birey etkileşiminin önemi üzerin-
de durarak çevredeki uyaranlara yönelik 
tepkilerimizin davranışlarımızı biçimlen-
dirdiğini söyleyen akım aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yapısalcı Akım
B) İşlevselci Akım
C) Bağlamsal Akım
D) Davranışçı Akım
E) Bilişsel Akım

AÇIkLAMA
1920’lerde ABD’de Davranışçı Akımın güçlenme-
siyle birlikte psikolojide içgüdülere yönelik ilgi kay-
boldu.

YANIT: D

3. Aşağıdakilerden hangisi Freud’un içgüdü 
yaklaşımıyla ilgili doğru bir ifade değildir?

A) İçgüdülerin kökeni bilinçdışıdır.
B) Cinsel içgüdüler önemli bir yere sahiptir.
C) Yaşam ve ölümle ilgili içgüdüler çatışır.
D) İnsanın her davranışı için ayrı bir içgüdü 

vardır.
E) İçgüdü yaklaşımı evrim kuramından etki-

lenmiştir.

AÇIkLAMA
Freud’un içgüdü yaklaşımında “insanın her davra-
nışında ayrı bir içgüdü yoktur: İki temel içgüdü var-
dır: Yaşam ve ölüm içgüdüsü.

YANIT: D

4. Freud’a göre, aşağıdakilerden hangisi ya-
şam içgüdüsü ile ölüm içgüdüsünün ça-
tışmasıyla ve bu çatışmanın saldırganlı-
ğa dönüşürek başkalarına yöneltilmesiyle 
oluşan eğilimlerden biri değildir?

A) Cinsellik B) Rekabet etme
C) Öldürme D) Galip gelme
E) Uzlaşma 

AÇIkLAMA
Yaşam içgüdüsü yaşamı sürdürmek için tüm içgü-
düleri, en önemlisi de cinsellik içgüdüsünü içerir. 
Ölüm içgüdüsü ise, insanın kendini yıkıma götü-
ren içgüdüleri içerir. İki içgüdü çatışır ve saldırgan-
lığa yol açar.

YANIT: E

5. Bireyin yaşamındaki ihtiyaçların karşılan-
mamasının yarattığı psikolojik sonuçlara 
verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçgüdü B) Güdü
C) Dürtü D) Meostaz
E) Suç

AÇIkLAMA
Bireyler sosyal varlıklardır ve diğer bireylerle bir 
arada olmak isterler. Bu durum her bireyin yaşa-
mında bir ihtiyaçtır ve karşılanmamasının yarattığı 
psikolojik sonuçlar yani “dürtüler” farklı davranışla-
rın doğmasına neden olur.

YANIT: C    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI



DAVRANIŞ BİLİMLERİ-II

28

6. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçla dürtü 
arasındaki farktır?

A) İhtiyaç, fiziksel yoksunluk durumudur; 
dürtü ise bu durumun sosyolojik sonucu-
dur.

B) İhtiyaç, isteklerin ortaya çıkardığı bir du-
rumdur; dürtü ise içgüdüsel bir durumdur.

C) İhtiyaç bitmez; dürtü ise sonludur.
D) İhtiyaç fiziksel yoksunluk durumudur; 

dürtü ise bu durumun ortaya çıkardığı 
psikolojik bir sonuçtur.

E) İhtiyaç karşılanmayabilir; dürtü ise mutla-
ka karşılanmalıdır.

AÇIkLAMA
İhtiyaç ile dürtü arasındaki en belirgin fark ihtiya-
cın fiziksel yoksulluk durumu olması; dürtünün ise 
bu durumun ortaya çıkardığı psikolojik bir sonuç 
olmasıdır.

YANIT: D

7. Hull’a göre, organizmada gerilim yaratan 
ve davranışları harekete geçiren dürtüler 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birincil dürtüler
B) İkincil dürtüler
C) Üçüncül dürtüler
D) Dördüncül dürtüler
E) Beşincil dürtüler

AÇIkLAMA
Hull’a göre, gerilim yaratan dürtüler birincil dürtü-
lerdir. Bunlar açlık, susuzluk, acı gibi dürtülerdir.

YANIT: A

8. “Özendirici” kavramını Hull’un kuramına 
ekleyen düşünür aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Carlson 
B) Loftus
C) Spence 
D) Hilgard
E) Huang

AÇIkLAMA
Spence “özendirici” kavramını Hull’un kuramına 
ekleyerek kuramı genişletmiştir.

YANIT: C

9. “Dürtünün artmasına yönelik faaliyetler ilginç 
ve heyecanlı oldukları için ödüllendirici olsa-
lar bile kişi eninde sonunda doygunluk yaşa-
yacak ve bu yüzden bazı zamanlarda sessiz-
liğe ve yalnızlığa ihtiyaç duyacaktır.” diyen 
kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyaçlar hiyerarşisi kuramı
B) Optimal uyarılma kuramı
C) Dürtü yaklaşımı kuramı
D) İçgüdü kuramı
E) Dürtü kuramı

AÇIkLAMA
Optimal Uyarılma Kuramı dürtünün artmasına yö-
nelik faaliyetlerden ve isteklerden bahsetmiştir. 
Kurama göre tam tersi de olabilir. Yani canı sıkı-
lan kişi heyecana ihtiyaç duyabilir.

YANIT: B

10. Duyguların güdüler gibi insanı harekete 
geçiren bileşeni nedir?

A) Duygunun Fizyolojik Bileşeni (Biyolojik 
uyarılma)

B) Duygunun Bilişsel Bileşeni
C) Duygunun Davranışsal Bileşeni
D) Duyguların Sınıflandırılması
E) Duygu Kuramları Bileşeni

AÇIkLAMA
Duygunun fizyolojik bileşeni, duygusal yaşantının 
temel bileşenidir. Örneğin, korku esnasında orta-
ya çıkan fizyolojik değişiklikler: Kalp atışı artışı, so-
lunum, terleme, kan şekerinin yükselmesi, gözbe-
beklerinin büyümesi vb. değişikliklerdir.

YANIT: A    
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11. Bir uyarıcı ya da durumun zihinsel değer-
lendirmesi duygunun hangi bileşenidir?

A) Duygunun Fizyolojik Bileşeni (Biyolojik 
uyarılma)

B) Duygunun Bilişsel Bileşeni
C) Duygunun Davranışsal Bileşeni
D) Duyguların Sınıflandırılması
E) Duygu Kuramları Bileşeni

AÇIkLAMA
Duygunun bilişsel bileşeni uyarıcı ya da durumun 
zihinsel değerlendirmesidir.

YANIT: B

12. kaç duygu olduğunu ve bunların arasın-
daki ilişkiyi, doğasını araştıran psikolog 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) James
B) Longe
C) Plutchik
D) Darwin
E) Bard

AÇIkLAMA
Bu konudaki araştırmacı Plutchik’dir. Renkler gi-
bi duygular da birincil duygular ve ikincil duygular 
olarak 2’ye ayrılmıştır.

YANIT: C

13. Fizyolojik uyarılmanın doğrudan duygu-
ya yol açmadığını, insanların fizyolojik 
uyarılmayı bağlam içinde değerlendirerek 
bir anlam yüklediklerini iddia eden kuram 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Schachter - Singer Kuramı
B) James-Lange Kuramı
C) Cannon-Bard Kuramı
D) Lazarus’un Bilişsel Değerlendirme Kuramı
E) James-Bard Kuramı

AÇIkLAMA
Schachter ve Singer, insanların ne hissettiklerini 
açıklamak için çevrelerinde ipucu aradıklarını söy-
ler. Örneğin; – Nasılsın? – Üzgünüm. Annem risk-
li bir operasyon geçirmek zorunda.

YANIT: A

ÇIkmIŞ soRU 2016-ARA sINAV

14. Güdü kavramının bileşenleri aşağıdakiler-
den hangisinde birlikte ve doğru olarak 
verilmiştir?

A) Davranışın yönü, davranışın yoğunluğu 
ve davranışa devam etme ısrarı

B) Davranışın yoğunluğu, davranışın hedefi 
ve davranışa yönelik istek

C) Davranışın anlamı, davranışın yoğunlu-
ğu ve davranışın hedefi

D) Davranışın amacı, davranışın süresi ve 
davranışın nedeni

E) Davranış için harcanan çaba, davranış 
niyeti ve davranışın amacı

AÇIkLAMA
Davranışın yönü, davranışın yoğunluğu ve davra-
nışa devam etme ısrarı güdülenme kavramının bi-
leşenlerini oluşturur.

YANIT: A

ÇIkmIŞ soRU 2014-ARA sINAV

15. spence, dürtü gibi davranışı harekete ge-
çiren dışsal uyarıcılara ne ad vermiştir?

A) İçgüdü
B) İhtiyaçlar hiyerarşisi
C) Optimal uyarılma
D) Homeostaz
E) Özendirici

AÇIkLAMA
Spence özendirici adını verdiği dışsal uyarıcıların 
aynı dürtü gibi davranışı harekete geçirdiğini svu-
nur.

YANIT: C    
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME soRULARI

1. Davranış için harcanan çaba ve odaklan-
ma düzeyi, güdülenme bileşenlerinden 
hangisidir?

A) Davranışın yönü
B) Davranışın yoğunluğu
C) Davranışa devam etme ısrarı
D) Davranışın çekiciliği
E) Davranışın algılanışı

2. Evrimci görüşe göre, pek çok hayvan belirli 
durumlarda belirli biçimde tepki vermek üze-
re sinir sistemleri önceden belirlenmiş eğilim-
lerle doğar.

 Bu eğilimlere verilen isim aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Güdü
B) Güdülenme
C) İçgüdü
D) İhtiyaç
E) Yaşama savaşı

3. Freud’a göre insanı hayatta tutan yaşam 
içgüdüsü ile kendini yok eden saldırgan-
lığa yönelten ölüm içgüdüsü arasında ne 
tür bir ilişki vardır?

A) Uzlaşma
B) Kabullenme
C) Çatışma
D) Uyarılma
E) Tehdit 

4. Aşağıdakilerden hangisi “Dürtü Yaklaşımı” 
nın dayandırıldığı kavramdır?

A) Güdü
B) İstek
C) İçgüdü
D) İhtiyaç
E) Yaşama savaşı

5. “Dürtü Azalması Kuramı” nı geliştiren psi-
kolog kimdir?

A) Wortman
B) Hull
C) Bowlby
D) Loftus
E) Warmer

6. “Hayatı devam ettiren gerekliliklerin yoksun-
luğu biyolojik ihtiyaçlara yol açar ve bu da or-
ganizmada gerilim ve hoş olmayan durumlar 
yaratır” diyen kuram aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Dürtü Azalması Kuramı
B) İhtiyaçlar Kuramı
C) Duygular Kuramı
D) İstekler Kuramı
E) Bilinç Kuramı

7. Hull’a göre, deneyimle kazanılmış yani 
öğrenilmiş dürtüler aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Birincil dürtüler
B) İkincil dürtüler
C) Üçüncül dürtüler
D) Dördüncül dürtüler
E) Beşincil dürtüler

8. Optimal uyarılma kuramı işteki performansa 
da uygulanır.

 Dodson-Yerkes yasasına göre bir işteki 
en yüksek performans ne zaman elde edi-
lir?

A) Alt düzeyde uyarılmışlık halindeyken
B) Orta düzeyde uyarılmışlık halindeyken
C) Üst düzeyde uyarılmışlık halindeyken
D) Uyarılma durumu yokken
E) Maksimum uyarılmış halindeyken
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9. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi üçgeni-
ne göre en alt basamakta hangi ihtiyaç 
yer alır?

A) Kişisel tatmin, kendini gerçekleştirme
B) Prestij, başarı, yeterli olmak
C) Başkaları ile ilişki kurmak 
D) Kendini, ailesini güvende hissetmek
E) Cinsellik, nefes alma, uyuma, yeme, 

içme

10. Dünyanın olduğu gibi bir bütün olarak 
deneyimlendiği; yoğun mutluluk, şaş-
kınlık gibi duyguların hissedildiği “an”a 
Maslow’un verdiği isim aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nirvana
B) Meditasyon
C) Zirve deneyimi
D) Haz
E) Kendini yaratma

11. Duyguların dışavurumu konusunda en 
çok çalışma hangi konuda gerçekleştiril-
miştir?

A) Yüz ifadeleri
B) Şiddet
C) Konuşma
D) Buluş
E) Sevgi 

12. “Üzüldüğümüz için ağlamayız, ağladığımız 
için üzüntü hissederiz ya da korktuğumuz 
için titremeyiz, titrediğimiz için korkarız.” di-
yen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duygu Kuramı
B) James-Lange Kuramı
C) Bilişsel Değerlendirme Kuramı
D) Cannon-Bard Kuramı
E) Duygu Çemberi Kuramı

13. Duygusal hislerin ve otonom sinir siste-
mine bağlı uyarılmanın aynı zamanda ger-
çekleştiğini savunan kuram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Duygu Kuramı
B) James-Lange Kuramı
C) Bilişsel Değerlendirme Kuramı
D) Cannon-Bard Kuramı
E) Duygu Çemberi Kuramı

14. “Derin bir nefes aldığımızda ve bozulmuş bir 
etin kokusunu içimize çektiğimizde, beden 
kusma tepkisi vermeden önce iğrenme duy-
gusu yaşar.” diyen kuram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Duygu Kuramı
B) James-Lange Kuramı
C) Bilişsel Değerlendirme Kuramı
D) Cannon-Bard Kuramı
E) Duygu Çemberi Kuramı

15. Duygunun, olayın kendisinden değil; olay 
hakkındaki yorumlarımızdan ortaya çık-
tığını iddia eden kuram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Duygu Kuramı
B) James-Longe Kuramı
C) Cannon-Bard Kuramı
D) Bilişsel Kuramlar
E) Zihinsel Kuramlar
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
soRULARI YANITLARI

1. B Davranış yoğunluğu, davranış için har-
canan çaba ve odaklanma düzeyini ifade 
eder.

2. C “İçgüdü” eğilimlere verilen isimdir. Bu 
eğilimler türe özgüdür ve genetik olarak 
kuşaktan kuşağa aktarılır.

3. C Freud’a göre; yaşam içgüdüsü ile ölüm 
içgüdüsü çatışır ve saldırganlık doğar. 
Bu çatışma insanın kendini yok etme iç-
güdüsünü başkalarına yönelterek çözülür.

4. D Dürtü “ihtiyaç” kavramına dayandırılır.

5. B Kuram ABD’li ünlü psikolog Hull tarafın-
dan 1930-40’lı yıllarda geliştirilmiştir.

6. A Saatlerce yemek yemezsek açlık adı ve-
rilen nahoş bir durum yaratır. Dürtü Azal-
ması Kuramı, açlığın bir tür dürtü görevi 
gördüğünü ve organizmanın davranışını 
yönlendirdiğini söyler.

7. B Öğrenilmiş dürtüler ikincil dürtülerdir. 
Bunlar içinde para kazanma dürtüsü, 
sosyal onay dürtüsü öğrenilmiş dürtüye 
örnek olarak verilebilir.

8. B Dodson-Yerkes Yasası’na göre işteki en 
yüksek performans, kişi orta düzeyde 
uyarılmışlık halindeyken elde edilir.

9. E Maslow’un hiyerarşisinde en altta nefes 
alma, yeme, içme, uyuma, cinsellik vardır.

10. C Maslow, yoğun mutluluk ve şaşkınlık gi-
bi duyguların hissedildiği an için zirve de-
neyimi ifadesini kullanmıştır.

11. A Yüz ifadeleri evrenseldir. Birincil duy-
gular yansır. Örneğin; dişleri sıkmak 
Darwin’e göre öfkenin evrensel dışavu-
rumudur.

12. B Atı arabanın önüne değil, arabayı atın 
önüne koyan bu kuram James-Lange ku-
ramıdır.

13. D Cannon-Bard Kuramına göre beynin ta-
lamus adı verilen kısmı duygunun ortaya 
çıkmasında anahtar rol oynar.

14. D Cannon, duygusal tepkilerin hemen orta-
ya çıktığını fizyolojik tepkilerin ise yavaş 
geliştiğini iddia etmiştir.

15. D 1950 ve 1560’larda Bilişsel yaklaşımlar 
psikolojide güçlenmeye başlamıştır ve 
diğer kuramlardan farklı yaklaşımlar ge-
liştirmişlerdir.
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ÜNİTE

BİLİŞ VE ZİHİNsEL YETENEkLER

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Bilişsel psikolojinin doğasını, kav-
ramların doğasını, işlevlerini ve oluşumunu, Problem çözme stratejile-
rini ve engelleri tespit etme ve Dil ve biliş arasındaki ilişkiyi değerlen-
dirmeye, zeka ölçümlerine ve zeka kuramlarına dikkat etmek gerekir. 
Ayrıca biliş, zaman, dil, problem çözme, algoritmalar, kestirmeler, zi-
hinsel kurulum, zeka, çoklu zeka ve zeka ölçeği gibi kavram ve konu-
lara dikkat ediniz.

Önceki sınavlarda Çıkan soru Adedi

Ara sınav Dönem sonu

5 2

BİLİŞSEL PSİKOLOJİNİN DOĞASI
Bilişsel psikoloji, bireyler arasındaki zihinsel farklılıklara değil, genel/evrensel düzeyde insanın biliş-

sel/düşünme süreçlerine odaklanır.

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 çıkar-
ması kedi kavramını oluşturan ögelerdir. Ve bu ögeler tüm kedileri temsil eder.

Kategorileştirme kavramla yakından ilişkilidir. Mobilya kavramının altında “masa”, sandalye”, “gardı-
rop”, “koltuk” vb. daha az genel olan kavramlar yer alacaktır.

kavramların İşlevleri
Kavramlar çok sayıda bilgiyi başa çıkılabilir birimlere böler böylece insan kaotik bir dünyayla uğraş-

mak zorunda kalmaz. 
kavram oluşturma Modelleri
Özellikler Modeli: Özellikler modeline göre bir nesnenin, bir canlının, bir kişinin, bir olayın ya da 

bir niteliğin kavramın içine girmesi için belirli bir takım özellikleri taşıması gerekir. Özellikler modeline, 
sosyal yaşama dair pek çok kavramı kesin özelliklerle tanımlanamayacağı gerekçesiyle karşı çıkılır.

Prototip Modeli: Rosch kavramların prototipler aracılığıyla oluşturulduğunu iddia etmiştir. Prototip 
modeli, o kategorinin özelliklerini barındıran en iyi örnek yoluyla kavramın oluşturulması sürecine daya-
nır. Prototip bir tür idealize edilmiş kavram biçimidir.

İyi Örnek Modeli: Bazı psikologlar insanların, kavramları propotip gibi soyut yapılarla değil, gerçek 
yaşantıda o kavrama dair pek çok örneği görmekle geliştirdiklerine inanmaktadır. Çocukların meyve, 
sebze, renk ve pek çok hayvan kavramını bu yolla öğrendiği kolaylıkla gözlenebilir. Çocuğa köpeği gös-
tererek, “bu köpek” derseniz, çocuk köpek kavramının olumlu bir örneğini öğrenmiş olacaktır.

PROBLEM ÇÖZME

Problem çözme, düşünme denilen zihinsel faaliyetin en üst düzeyde gerçekleştiği alan olarak görü-
lebilir. Problemden kastedilen bir fizik problemi olabileceği gibi kişilerarası bir iletişim problemi de olabilir.

Problemin Zihinsel Temsili (Anlaşılması)
Probleme çözüm bulma olasılığını ve problem çözümünün hızını etkileyen en önemli faktör problemi 

anlamaktır. Problemi anlamak, büyük ölçüde probleme ilişkin bir bakış açısı geliştirmek anlamına gelir. 

4

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Bir kez problem belli bir bakış açısından anlamlandırıldığında (temsil edildiğinde), artık verili bilgi 
otomatik olarak bu bakış açısına göre yapılandırılır:

Problemi anlamak için farklı zihinsel temsiller geliştirmek ve üç faktörü de hesaba katmak gereklidir:
 ➣ Probleme ait zihinsel temsilin parçalarının birbirine  anlamlı şekilde bağlı olması.
 ➣ Problemin zihinsel temsiline ilişkin öğelerin, dış dünyadaki problemin ögelerine denk düşmesi
 ➣ Probleme uygulanacak ardalan bilgilerinin edinilmiş olması

Problem Çözme stratejileri
İyi bir problem temsili oluşturulsa bile çoğu zaman problem hemen çözülemez. Bu nedenle bazı 

stratejiler kullanmak gerekir. En sık kullanılan problem çözme stratejilerinden ikisi algoritmalar ve kes-
tirme yollardır.

Algoritmalar: Algoritmalar, belirli türde problemleri çözmek için geliştirilmiş özgül problem çözme 
yollarıdır. Algoritma, eğer doğru kullanılırsa problemin çözümüne ulaşmamak imkansızdır. Matematik-
teki Pisagor formülü algoritmalara bir örnek gösterilebilir. Eğer doğru formül uygulanırsa kesinlikle doğru 
çözümler üretilecektir. Algoritmalar, bir problemin olası tüm çözümlerinin gözönüne alındığı sistematik 
bir yaklaşımı temsil etse de her zaman bir problemin çözümünde en etkili yol olmayabilir.

kestirmeler (Heuristics): Pratik deneyimlerden çıkarılmış bu kestirme yollar, problemi basitleş-
tirmeye ve çözmeye yararlar. Geçmiş problem çözme deneyimleri, bu yolların geliştirilmesinde önemli 
bir etkendir. Algoritmaların tersine kestirmeler problemin çözüleceği garantisini vermezler. Kestirmeler, 
problemi en etkili çözme stratejisi değillerdir. Ama işe yaradıklarında diğer stratejilerden daha hızlı çö-
züm üretilmesini sağlarlar.

Kestirme yollardan birisi de alt amaç analizidir. Bu strateji, amacı alt amaçlara bölmek ve her de-
fasında bir alt amaca ulaşmak yoluyla problemin nihai çözümüne gitmeyi içerir. Diğer bir kestirme yol, 
alt amaç analizinin bir türevidir. Araçlar ve amaç analizi denilen bu analiz, amaca ulaşmayı engelleyen 
en önemli faktörü saptamayı ve bu faktörü ortadan kaldırma kararı, içinde bulunulan durumla ulaşılmak 
istenilen durum arasında karşılaştırma yapılarak verilir. Üçüncü bir kestirme yol, geriye doğru çalışma 
yöntemidir. Bu stratejiye en iyi örnek, matematik problemlerinde varılan çözümlerin kanıtlanması olabi-
lir. Çünkü çözümün kanıtlanması, sondan başlayıp geriye doğru ilk başlama noktasına geri dönülmeyi 
gerektirir.

Problem Çözümünü Etkileyen Faktörler
Problem çözümünü kolaylaştıran ya da zorlaştıran faktörler şunlardır: Uzmanlık, zihinsel kurulum 

ve işleve takılma.
Uzmanlık: Bir işte ustalaşmış ya da uzmanlaşmış olanlar, problemleri acemilerden daha etkili bi-

çimde çözerler.
Zihinsel kurulum: Problem çözerken öğrenme sürecinin bir parçası olarak çözüme dair birtakım 

stratejiler geliştirilir. Öğrenilen bu stratejiler, daha sonra benzer problemle karşılaşıldığında tekrar dev-
reye girebilir ve problem çözme sürecini kolaylaştırır. Böylece belirli tip problemlere ilişkin bir mental 
kurulum (zihinsel) edinilmiş olur. Dolayısıyla mental kurulumların problem çözme sürecini kolaylaştıran 
bir faktör olduğu düşünülebilir. Ancak bazen probleme sadece tek bakış açısıyla bakmaya neden olduk-
ları için, doğru çözüme gidecek başka bakış açılarının geliştirilmesine engel olur. Böyle durumlarda da 
zihinsel kurumlar problem çözümü zorlaştıran ya da engelleyen bir faktör haline gelir.

İşleve Takılma: Problem çözümünü olumsuz engelleyen faktörlerden biridir. İşleve takılma, nesne-
leri adları ya da tanıdık işlevleri dışında başka bir bağlamda düşünememe eğilimidir. Bu eğilim, zihinsel 
kurulum gibi nesneleri değişik şekillerde kullanarak problem çözmeyi engeller. Literatürdeki en popüler 
örnek Duncker mum problemidir. Masada kibrit, içinde raptiyelerin olduğu bir raptiye kutusu ve bir mu-
mun olduğu bir odaya girdiğinizi düşünün... Sizden bu malzemeyle mumu duvara koyarak yakmamız 
isteniyor. Bu problemi nasıl çözersiniz? İşleve takılma yüzünden bu problemi çözmek pek çok kişiye zor 
gelecektir. Oysa nesneler alışılmış işlevlerinin dışında düşünüldüğünde problemi çözmek zor olmaya-
caktır. Raptiye kutusu saf olarak düşünülüp raptiyelerle duvara tutturulur ve mum da üzerine konarak 
yakılır.
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DİL
İnsandaki en önemli bilişsel süreç dildir. Dil, insan iletişiminin temelidir. Dilin, onu evrim basamağının 

daha altında yer alan hayvanların iletişim sistemlerinden ayıran pek çok yanı vardır. Birincisi dilin anlam-
lılığıdır. İkincisi dilin sonsuz yaratıcılık özelliği üçüncüsü dil, bulunulan yere bağlı olarak gerçekleşen  bir 
bilişsel süreç olmaması. Dilin düşünceyi ya da aynı anlama gelmek üzere bilişi şekillendirdiği düşünce-
sinin en önde gelen savunucularından biri Whorf’tur. Filipinlerde, kabuklu ya da kabuksuz olmasına ya 
da nasıl pişirildiğine bağlı olarak pirinç için doksan iki sözcük vardır.

ZEKÂ KURAMLARI

Faktör kuramları
Spearman, Thurstone ve Burt gibi kuramcılar zekânın temel bileşenlerini faktör analizi olarak bilinen 

bir istatistik tekniğini kullanarak belirlemeye çalıştılar. Zekaya ilişkin faktör kuramlarından ilki, faktör 
analizi tekniğini de geliştiren Spearman tarafından ortaya konulmuştur. Spearman, her bireyin g faktörü 
olarak adlandırılan genel bir zeka faktörüne sahip olduğunu ileri sürmüştür.

Thurstone, Spearman’ın genel zekâ faktörü kavramlaştırmasına karşı çıkmış, faktör analizi kullanıla-
rak bireyin zekâsının çok sayıda birincil yeteneğe ayrılabileceğini iddia etmiştir. Thurstone, zekayı yedi 
faktörün oluşturduğunu ileri sürmüştür. Bu yedi faktörü içeren Birincil Zihinsel Yetenekler Ölçeği adlı bir 
ölçek oluşturmuştur. Bu faktörler; uzamsal yetenek, algısal hız, sayısal yetenek, sözel yetenek, bellek, 
kelime bilgisi, akıl yürütmedir.

Cattell de faktör analizinden elde edilen kanıtları kullanarak iki tür zekâ saptamıştır: Akıcı zekâ ve 
kristalleşmiş zekâ. Akıcı yetenek ya da akıcı zekâ, yeni durum ya da problemlerle uğraşılırken kullanılan 
zekâ türüdür. Yani sözel olmayan akıl yürütme biçimidir (görsel-uzamsal yetenek veya ezber belleği gi-
bi) Bu zeka türü deneyim ve eğitimden çok az etkilenir. Kristalleşmiş zekâ, daha önce kazanılmış bilgiye 
ve düşünme biçimlerine dayanan zekâ türüdür ve sözel zekaya karşılık gelir. Genel olarak, kristalleşmiş 
zekanın akıcı zekaya bağlı olduğunu söylemek mümkündür ama tersi mümkün değildir.

Modern Zekâ kuramları: Çoklu zekâ kuramı Gardner, zekânın mantıksal akıl yürütme kapasitesi 
olarak görülmesine karşı çıkmıştır. Gardner’e göre, tüm zihinsel kapasitesinin altında yatan bir g faktörü 
yoktur. Çeşitli kombinasyonlarla çalışan çeşitli zekâlar vardır. İnsanların doktor, çiftçi, dansçı vb. gibi çok 
farklı roller almasını sağlayan bu çoklu zekâlardır. Gardner, yedi farklı zekâ ayırt etmiştir:

Dille ilgili zekâ, müzik zekâsı, mantıksal-matematiksel zekâ, uzamsal zekâ, kişiler arası zekâ, be-
den-kinestetikle ilgili zekâ ve içsel zekâ. Gardner göre bir kişinin örneğin müzikle ilgili istisnai derecede 
yüksek ilgisi varken uzamsal zekası çok düşük olabilir.

Bir diğer çoklu zeka kuramı Psikolog Robert Sternberg tarafından geliştirilmiştir. 
Stenberg, üçlü zeka kuramı adı verilen kuramında analitik, yaratıcı ve pratik olmak üzere üç zeka 

türü belirlemiştir: 
Analitik zeka, daha çok akademik yetenek olarak bilinen bir özelliktir ve standart zeka özellikleriyle 

en iyi ölçülen zeka türüdür. 
Yaratıcı zeka, deneyime dayanan, yani durumlarla başa çıkmayı sağlayan ve problemlere çeşitli 

olası çözümler üretme yeteneğini içeren bir zeka türüdür.
Pratik zeka, diğer insanlara ve çevrenin gereklerine adapte olmayı sağlayan zeka türüdür. İşin ge-

rekliliklerine adapte olmak gibi.
Zekânın kökeni: Bireyler arasında zekâ açısından görülen farklılıklardan iki faktör sorumlu tutula-

bilir: Kalıtım ve çevre, Kalıtım, her bir kişinin genetik mirasını içerir. Çevre ise insanların hayatları bo-
yunca deneyimledikleri tecrübelerden oluşur. Genel olarak, genlerin zekanın olası sınırlarını belirlediği, 
çevrenin zeka potansiyelinin (üst) sınırı ne ise oraya ne kadar yaklaşıldığını ya da yaklaşılabileceğini 
belirlediği söylenebilir.
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ZEKÂ ÖLÇEKLERİ

Binet-simon Zekâ Ölçeği
Fransız Psikolog Alfred Binet tarafından 19. yüzyılın sonlarında geliştirilmiştir. 1881’de Fransız 

hükûmeti, eğitimi tüm çocuklar için zorunlu hâle getirince, öğretmenlerin sınıflardaki geniş bireysel fark-
lılıklarla başa çıkmasının zor olacağı fark edilmiştir. Hükûmet Binet’den diğerlerine göre daha yavaş 
öğrenen çocukları ayırdetmesini isteyince, Binet meslektaşı Simon ile birlikte 1905’te bir zekâ ölçeği 
geliştirmiştir. Binet’nin çalışmasında zihinsel yaş kavramı önemli bir yere sahiptir. Zihinsel yaş, çocukla-
rın ölçekte verdikleri doğru cevap sayısıyla belirlenmiş ve çocuğun kronolojik yaşı ile karşılaştırılmıştır.

stanford-Binet Zekâ Ölçeği
Binet tarafından geliştirilen zekâ ölçeği ABD’de Stanford Üniversitesinde Lewis Terman tarafından 

Amerikan okul çocuklarına uygulanmak üzere adapte edilmiştir. Bu ölçeğin son versiyonunda ölçümü 
yapılan dört alan vardır: Sözel akıl yürütme, soyut/görsel akıl yürütme, sayısal akıl yürütme ve kısa süreli 
bellek. IQ zihinsel yaşın kronolojik yaşa oranının 100 ile çarpılması sonucunda elde edilir. Eğer zihinsel 
yaş kronolojik yaşa eşitse IQ 100 olacaktır. Eğer zihinsel yaş kronolojik yaştan aşağıda ise IQ 100’den 
az olacak, zihinsel yaş kronolojik yaştan yüksekse IQ 100’den yukarıda olacaktır.

Wechsler Zekâ Ölçekleri
1939’da David Wechsler yeni bir zekâ ölçeği geliştirdi. Çünkü Stanford-Binet ölçeğinin fazlaca sözel 

yeteneğe dayandığını ve bunun yetişkinler için uygun olmadığını düşünüyordu. Bu ölçek biri sözel ve 
diğeri performans olmak üzere iki alt ölçekten oluşur. Sözel bölüm bilgi sorularını, basit aritmetik sorun-
larını ve yargı sorularını kapsar. Performans bölümü ise birkaç resmin öykü oluşturacak biçimde dizil-
mesi, resimdeki eksik parçanın bulunması gibi problemleri kapsar. Kişi bunlardan hem ayrı ayrı puanlar 
alır hem de hepsinden tek bir IQ puanı alır.

Grup Zekâ Ölçekleri
Hem Stanford-Binet Zekâ Ölçeği hem de Weschler ölçekleri bireysel zekâ ölçekleridir. Bir zaman 

biriminde sadece bir kişiye ve bu konuda özel olarak yetişmiş bir uzman tarafından uygulanabilirler. 
Bireysel zekâ ölçeklerinin tersine grup zekâ ölçekleri aynı anda çok sayıda insana bir uzman tarafından 
uygulanabilir. Ölçekler genellikle kâğıt-kalem ölçekleridir. İlk grup zekâ ölçeği 1. Dünya savaşı sırasında 
ABD’de geliştirilmiştir. Savaş’da ABD ordusundaki çok sayıda askerin sınıflandırılması ihtiyacı ortaya çı-
kınca, Robert Yerkes’in başkanlığını yaptığı kırk kişilik bir psikologlar grubu, grup zekâ ölçeği geliştirmek 
için çalışmalar yapmıştır. Ordu Alfa ve Ordu Beta ölçekleri ortaya çıkmıştır. Beta ölçeği, Alfa ölçeğinin 
anadili İngilizce olmayanlar ve okur-yazar olmayanlar için geliştirilmiş versiyonudur.

Grup zeka ölçeklerinin zaman ve emek maliyetleri bireysel zeka ölçeklerinden daha azdır. Ancak bu 
ölçeklerin bazı dezavantajları vardır. Grup zeka ölçeklerini uygulayan uzman, ölçeği dolduran kişilerin 
yorgunluk gibi kişisel faktörlerini gözlemleyebilir ve verdiği yönergelerin ne kadar anlaşılır olduğunu 
anlamayabilir. Bireysel uygulamaya göre grup uygulamalarında, ölçeğe aşina olmayan bireylerin perfor-
manslarının daha düşük çıkma ihtimali vardır.
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AÇIkLAMALI soRULAR

1. • Bireyler arasındaki zihinsel farklılıklarla 
ilgilenmez

 • Genel, evrensel düzeyde insanın kişisel 
düşünme süreçlerine odaklanır.

 Yukarıdaki özellikler aşağıdaki psikoloji 
dallarından hangisine aittir?

A) Evrensel psikoloji
B) Zihinsel psikoloji
C) Bilişsel psikoloji
D) Düşünsel psikoloji
E) Toplumsal psikoloji

AÇIkLAMA
Bilişsel psikologlar çeşitli zihinsel performansların 
nasıl ortaya çıktığını detaylı bir biçimde açıklama-
ya çalışırlar.

YANIT: C

2. kendisine bağlı üyelerin ortak özellikleri 
aracılığıyla, dünyanın zihinde basitleştiril-
miş bir biçimde temsil edilmesine olanak 
veren bilişsel süreç aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Nesneler canlılar
B) Canlılar 
C) Kavramlar
D) Kategoriler
E) Bağlamlar

AÇIkLAMA
Kavramlar, zihinde bağımsız değil birbirleriyle hi-
yerarşik bir ilişki halinde temsil edilir.

YANIT: C

3. Aşağıdakilerden hangisi “Kavramların” 
özelliklerinden biri değildir?

A) Dünyayı basitleştirirler.
B) Yeni deneyimleri anlamlandırırlar.
C) Uyarıcıları yorumlayarak onlara tepki 

vermeyi belirlerler.
D) İnsanın nasıl davranacağını belirlerler.
E) Ruhsal sıkıntıların yaşanmasına engel 

olurlar.

AÇIkLAMA
Ruhsal sıkıntıların yaşanmasına engel olabilecek 
çalışmaları klinik psikolojisi yapar.

YANIT: E

4. “En doğal görünen kavramlar bile bellekte bir 
özellikler listesi halinde saklanmaz, bunun 
yerine kavramlar prototipler aracılığıyla oluş-
turulur.” diyerek prototip modelini savu-
nan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maslow
B) Spence
C) Rosch
D) Loftus
E) Rathus

AÇIkLAMA
Rosch’a göre prototip modeli bir tür idealize edil-
miş kavram biçimidir. Örneğin; kuş kavramı dendi-
ğinde “devekuşu” diyen olmaz. İlk akla gelen ser-
çe bülbül vs. dir.

YANIT: C

5. Düşünme denilen zihinsel faaliyetlerin en 
üst düzeyde gerçekleştiği alan aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Zihinsel yetenek
B) Duygusal zeka
C) Mantıksal zeka
D) Problem çözme
E) Problem algılama

AÇIkLAMA
Problem çözme, bir matematik problemi olabilece-
ği gibi, iletişim problemi de olabilir.
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6. Aşağıdakilerden hangisi problem çözü-
münü kolaylaştıran ya da zorlaştıran fak-
törlerden biridir?

A) Zihinsel kurulum
B) Düşünsel kurulum
C) Anlamsal kurulum
D) Kısa yol bulamama
E) Matematiksel kurulum

AÇIkLAMA
Problem çözümünü etkileyen faktörler; 
• Zihinsel kurulum
• Uzmanlık
• İşlevsel takılma

YANIT: A

7. Zekaya ilişkin aşağıdaki kavramlardan 
hangisi spearman tarafından ortaya ko-
nulmuştur?

A) “g” faktörü
B) Genelleştirilmiş zeka
C) Akıcı zeka
D) Kristallenmiş zeka
E) Uzamsal yetenek

AÇIkLAMA
Spearman her bireyin “g” faktörü olarak adlandı-
rılan genel bir zeka faktörüne sahip olduğunu ile-
ri sürmüştür.

YANIT: A

8. Genel zeka faktörü kavramlaştırması-
na karşı çıkıp bireyin zekasının çok sayı-
da birincil yeteneğe ayrılabileceğini iddia 
eden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spearman
B) Thurstone
C) Cettell
D) Rathus
E) Smith

AÇIkLAMA
Thurstone bireyin zekasının çok sayıda birincil ye-
teneğe ayrılabileceğini iddia etmiştir.

YANIT: B

9. Cattell’e göre, “Kristalleşmiş zeka” aşağıda-
kilerden hangisine karşılık gelir?

A) Görsel zeka
B) Sözel zeka
C) Uzamsal yetenek
D) Sosyal zeka
E) Ezber belleği

AÇIkLAMA
Kazanılmış bilgiye ve düşünülme biçimlerine da-
yanan zekaya, kristallenmiş zeka denir ve sözel 
zekaya karşılık gelir.

YANIT: B

10. Aşağıdakilerden hangisi Birincil Zihinsel 
Yetenekler Ölçeğinin içerdiği faktörlerden 
biri değildir?

A) Algısal hız
B) Uzamsal yetenek
C) Kişilerarası zeka
D) Bellek
E) Akıl yürütme

AÇIkLAMA
Yedi faktörden diğerleri sayısal yetenek, sözel ye-
tenek ve kelime bilgisidir. Kişilerarası zeka mo-
dern zeka kuramlarına ait bir kavramdır.

YANIT: C

11. Aşağıdakilerden hangisi sternberg tara-
fından geliştirilen üçlü zeka kuramına gö-
re belirlenmiş zeka türleridir?

A) Sözel yetenek, akıl yürütme, matematik-
sel yetenek

B) Akıcı zeka, kristalleşmiş zeka, sözel zeka
C) Analitik zeka, yaratıcı zeka, pratik zeka
D) Mantıksal zeka, pratik zeka, sözel zeka
E) İçsel zeka, kişilerarası zeka, pratik zeka

AÇIkLAMA
Üçlü zeka kuramı analitik, yaratıcı ve pratik olmak 
üzere üç zeka türü belirlenmiştir.

YANIT: C    
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12. Grup zeka ölçekleri için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Bir zaman diliminde sadece bir kişiye uy-
gulanabilirler.

B) Çok fazla zaman alır.
C) Genellikle kağıt-kalem ölçekleridir.
D) Çok zahmetlidirler.
E) Ordu gibi çok sayıda bireye uygulamak 

için uygun değillerdir.

AÇIkLAMA
Aynı anda çok sayıda insana bir uzman tarafın-
dan uygulanabilirler. Çoğunlukla kağıt-kalem öl-
çekleridir.

YANIT: C

13. Probleme çözüm bulma olasılığını ve proble-
min çözüm hızını etkileyen en önemli faktör 
problemi anlamaktır.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Prob-
lemin Zihinsel Temsili (Anlaşılması) için 
dikkate alınması gereken faktörlerden bi-
ridir?

A) Probleme ait zihinsel temsilin parçaları-
nın birbirine anlamlı şekilde bağlı olması.

B) Probleme ait zihinsel temsilin öğelerinin, 
dış dünyadaki problemin öğelerine tezat 
düşmesi.

C) Problem çözümünde kullanılacak bilgileri 
araştırmamak.

D) Probleme ait zihinsel temsilin öğelerinin 
birbirinden bağımsız ve birbirine ters ol-
ması.

E) Problemi anlamak için farklı zihinsel tem-
siller geliştirmemek.

AÇIkLAMA
Dikkate alınacak 3 faktör vardır. Bunlar: 
• Probleme ait zihinsel temsilin parçalarının bir-

birine anlamlı şekilde bağlı olması.
• Zihinsel temsile ilişkin ögelerin, dış dünyadaki 

problemin öğelerine denk düşmesi
• Probleme uygulanacak ardalan bilgilerinin ed-

nilmiş olması
YANIT: A

ÇIkmIŞ soRU 2015-ARA sINAV

14. Aşağıdakilerden hangisi bir kavramdır?

A) Van kedisi
B) Ankara keçisi
C) Türkiye
D) Ağaç
E) Nemrut dağı

AÇIkLAMA
Kavramlar, tüm nesne, canlı ve olayları gruplandı-
rarak, devasa bir dünyayı zihinde temsil etme ola-
nağı verir.

YANIT: D

ÇIkmIŞ soRU 2016-ARA sINAV

15. Matematikteki pisagor formülü aşağıdaki-
lerden hangisine bir örnektir? 

A) Amaç analizi
B) Kestirme
C) Algoritma
D) Zihinsel tanım
E) Kategorileştirme

AÇIkLAMA
Algoritmalar, belirli türde problemleri çözmek için 
geliştirilmiş özgül problem çözme yollarıdır.

YANIT: C
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME soRULARI

1. Tüm nesne, canlı ve olayları gruplandı-
rarak, devasa bir dünyayı zihninde tem-
sil etme olanağı veren bilişsel sistemin 
en önemli yapı taşı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Doğa
B) Düşünce
C) Kavramlar
D) Kelimeler
E) İsim 

2. Aslan gördüğünde aslanın ne olduğunu, 
kuzu gördüğünde kuzunun ne olduğunu 
öğrenen bir çocuk, hayvan kavramını aşa-
ğıdaki yollardan hangisiyle oluşturmakta-
dır?

A) İyi örnek modeli ile
B) Prototip modeli ile
C) Amaç analiz yoluyla
D) Araç analiz yoluyla
E) Özellikler listesi yoluyla

3. Problemin çözümüne sistematik ve kesin 
adımlarla ulaşılmasını sağlayan stratejiye 
ne denir?

A) Heuristics
B) Algoritma
C) Pisagor
D) Kısa yol
E) Matematik

4. Aşağıdakilerden hangisi zeka üzerindeki 
anlaşmazlık konularından biridir?

A) Zekanın faktörleri
B) Zekanın nasıl kontrol edileceği
C) Zekanın çalışmaya değer bir konu olup 

olmadığı
D) Zekanın ölçülüp ölçülemeyeceği
E) Zekanın ne işe yaradığı

5. “Bu modele göre; bir nesnenin, bir canlının, 
bir kişinin, bir olayın ya da bir niteliğin kav-
ramın içine girmesi için bazı özellikleri taşı-
ması gerekir.”

 Yukarıda tanımı verilen kavram oluşturma 
modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Prototip Modeli
B) İyi Örnek Modeli
C) Algoritmalar
D) Özellikler Modeli
E) Kestirmeler

6. Belirli türde problemleri çözmek için ge-
liştirilmiş özgül problem çözme stratejisi-
ne ne ad verilir?

A) Heuristics
B) Algoritmalar
C) Uzmanlık
D) Kestirmeler
E) Zihinsel Kurulum

7. Algoritmaların tersine problemin çözüle-
ceği garantisini vermeyen, ama işe yara-
dıklarında diğer stratejilerden daha hız-
lı çözüm üretilmesini sağlayan problem 
çözme stratejisi aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Algoritmalar
B) Zihinsel Kurulum
C) Kestirmeler (Heuristics)
D) İşleve Takılma
E) Uzmanlık

8. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme 
stratejilerinden olan kestirme yollarından 
biridir?

A) Algoritmalar
B) İşleve Takılma
C) Prototip
D) Zihinsel Temsil
E) Geriye Doğru Çalışma
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9. Amaca ulaşmayı engelleyen en önemli 
faktörü saptamak ve bu faktörü ortadan 
kaldırmak için, içinde bulunulan durumla 
ulaşılmak istenilen durum arasında karşı-
laştırma yaparak problemi çözmeye çalış-
mak aşağıdaki hangi problem çözme stra-
tejisi ile açıklanabilir?

A) Kestirmeler - Alt amaç analizi
B) Algoritmalar
C) Kestirmeler - Araçlar ve amaç analizi
D) Kestirmeler - Geriye doğru çalışma
E) Mental kurulum

10. Amacı alt amaçlara bölerek, her defasında 
bir alt amaca ulaşmak yoluyla problemin 
nihai çözümüne gitmeye ne ad verilir?

A) Alt amaç analizi
B) Araçlar ve amaç analizi
C) Geriye doğru çalışma
D) Algoritma
E) İşleve takılma

11. Problem çözümünü kolaylaştıran veya 
zorlaştıran faktörler aşağıdakilerden han-
gisinde doğru verilmiştir?

A) İşleve takılma - Uzmanlık - Prototip
B) Uzmanlık - İşleve takılma - Mental (zihin-

sel) kurulum
C) Zihinsel (mental) kurulum - İşleve takılma 

- Kavramlar
D) Kavramar - Dil - Algoritmalar
E) Kavramlar - Kestirmeler - Dil

12. “Elinizde bir kıskaç olduğunu düşünün. Siz-
ce bu kıskaç nesneleri tutmaya yarayan bir 
alet mi, kağıtların üzerine konan bir ağırlık 
mı, yoksa bir silah mı? Kıskaç bunların hepsi 
olabilir ama hemen hemen herkes deneyim-
lerinden dolayı nesneleri tutmaya yarayan 
bir alet olduğunu düşünmeye eğilimlidir.” Bu 
durum problem çözümünü etkileyen han-
gi faktörle açıklayabiliriz?

A) Uzmanlık
B) Zihinsel kurulum
C) Mental
D) İşleve takılma
E) Algoritma

13. Aşağıdakilerden hangisi zekayı yedi fak-
törün oluşturduğunu ve bu yedi faktörü 
içeren Birincil Zihinsel Yetenekler Ölçeği 
adlı bir ölçek oluşturan kuramcıdır?

A) Gardner
B) Sternberg
C) Cattel
D) Spearman
E) Thurstone

14. Yeni durum ya da problemlerle uğraşı-
lırken kullanılan, sözel olmayan (görsel-
uzman yetenek veya ezber belleği gibi) 
deneyim ve eğitimden çok az etkilenen 
Cattel’ın saptadığı zeka türü aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Akıcı zeka (yetenek)
B) Müzik zekası
C) Kristalleşmiş Zeka
D) g faktörü
E) İçsel zeka

15. Zekanın mantıksal akıl yürütme kapasite-
si olarak görülmesine karşı çıkan, tüm zi-
hinsel kapasitenin altında yatan bir g fak-
törü olmadığını söyleyen ve zekayı; dille 
ilgili zeka, müzik zekası, mantıksal-mate-
matiksel zeka, uzamsal zeka, kişiler arası 
zeka, beden-kinestetikle ilgili zeka ve iç-
sel zeka olmak üzere yediye ayıran çok-
lu zeka kuramcısı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Cattel
B) Gardner
C) Spearman
D) Burt
E) Thurstone
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
YANITLARI

1. C “Kedi” bir kavramdır ve dünyadaki tüm 
kedileri temsil eder.

2. A “İyi örnek modeli” kullanarak çocuk hay-
van kavramını öğrenmiştir.

3. B Sistematik ve kesin adımlarla problem 
çözme stratejisine Algoritma denir. Örne-
ğin; matematik formülleri doğru uygulan-
dıkları takdirde doğru çözüm garantidir.

4. C Zeka üzerine büyük anlaşmazlıklardan 
birisi, zekanın çalışmaya değer bir konu 
olup olmadığıdır.

5. D Özellikler modeli, kavram oluşturma mo-
dellerinden biridir. Bu modele göre, kav-
ramlar bir takım özellikleri taşımalıdır. 
Özellikler modeline, sosyal yaşama da-
ir pek çok kavramın kesin özelliklerle ta-
nımlanamayacağı gerekçesiyle karşı çı-
kılır.

6. B Algoritma, eğer doğru kullanılırsa proble-
min çözümüne ulaşmamak imkansızdır. 
Bir problemin olası tüm çözümlerinin göz 
önüne alındığı sistematik yaklaşımıdır.

7. C Kestirmeler, problemin çözüleceği garan-
tisini vermezler. Bu nedenle problemi en 
etkili çözme stratejisi değildir. Ama işe 
yaradıklarında diğer stratejilerden daha 
hızlı çözüm üretilmesini sağlar.

8. E Geriye doğru çalışma bir kestirme yoldur. 
Bu strateji problemlerde varılan çözüm-
lerin kanıtlanmasıdır. Örneğin matematik 
problemleri gibi. Çözümü kanıtlamak için, 
sondan başlayıp geriye doğru ilk başla-
ma noktasına geri dönmek gerekir.

9. C Araçlar ve amaç analizi, amaca ulaşma-
yı en önemli faktörü saptamayı ve bu fak-
törü ortadan kaldırma kararı, içinde bulu-
nulan durumla ulaşılmak istenen durumu 
karşılaştırarak yapılır. Araçlar ve amaç 
analizi kestirme yollardan birisidir. Diğer 
kestirmeler ise, alt amaç analizi ve geriye 
doğru çalışmadır.

10. A Kestirme yollardan birisi olan alt amaç 
analizinde, amacı alt amaçlara bölmek 
ve her defasında bir alt amaca ulaşmak 
yoluyla problemin nihai çözümüne gitme-
yi içerir.

11. B Uzmanlık, bir işte ustalaşmış olanlar 
problemi acemilerden daha etkili biçim-
de çözerler. İşleve takılma, problem çö-
zümünü olumsuz yönde etkiler, engeller, 
Nesneleri adları ya da bilinen işlevleri dı-
şında başka bir bağlamda düşünememe-
dir. Mental kurulum ise problem çözümü-
nü kolaylaştıran bir faktördür. Ancak ba-
zen probleme tek bir bakış açısıyla bak-
maya neden oldukları için doğru çözüme 
gidecek başka bakış açısını engeller. Bu 
durumda da problem çözümünü zorlaştı-
ran veya engelleyen hale gelirler

12. D İşleve takılma, nesneleri adları ya da bi-
linen işlevleri dışında başka bir bağlam-
da düşünememe eğilimidir. Bu nedenle 
problem çözümünü olumsuz etkileyen bir 
faktördür.

13. E Thurstone, zekanın çok sayıda birincil 
yeteneğe ayrılabileceğini iddia etmiştir. 
Zekayı yedi faktörün oluşturduğunu ileri 
sürmüştür. Bu yedi faktörü içeren Birincil 
Zihinsel Yetenekler Ölçeği adlı bir ölçek 
oluşturmuştur. Bu faktörler; uzamsal ye-
tenek, algısal hız, sayısal yetenek, sözel 
yetenek, bellek kelime bilgisi ve akıl yü-
rütme.

14. A Cattel, faktör analizinden elde edilen ka-
nıtları kullanarak iki tür zekâ saptamıştır. 
Akıcı Zekâ ve Kristalleşmiş zekâ ise, da-
ha önce kazanılmış bilgiye ve düşünme 
biçimlerine dayanan sözel zekâ türüdür. 
Genel bağlamda, kristalleşmiş zekanın 
akıcı zekaya bağlı olduğunu söylemek 
mümkündür.

15. B Çoklu zekâ kuramı Gardner, zekanın 
mantıksal akıl yürütme kapasitesi olarak 
görülmesine karşı çıkmıştır. Gardner’a 
göre, tüm zihinsel kapasitenin altında 
yatan bir faktörü yoktur. Çeşitli kombi-
nasyonlarla çalışan çeşitli zekalar var-
dır. İnsanların doktor, çiftçi, dansçı vb. 
çok farklı roller almasını bu çoklu zeka-
lar sağlamıştır. Gardner’a göre yedi fark-
lı zekâ bulunur.    
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ARA DENEME sINAVI - 1

1. Bilincin insan zihninin sadece bir kısmı 
olduğunu, kişiliğimizi oluşturan esas kıs-
mın “bilinç dışı” olduğunu savunan düşü-
nür kimdir?

A) Freud
B) Watson
C) Skinner
D) Pavlov
E) Piaget

2. İnsan davranışlarına rehberlik eden bilgi-
yi edinme, zihinde örgütleme, hatırlama 
ve kullanma yeteneklerinin çalışması ola-
rak tanımlanan psikoloji bakış açısı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Davranışsal
B) Biyolojik
C) Bilişsel
D) Hümanistik
E) Evrimsel

3. Psikolojik bozuklukların teşhis ve tedavi-
sine yönelik araştırmalar geliştiren psiko-
lojik uzmanlık alanı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Klinik
B) Danışmanlık
C) Örgüt
D) Sosyal
E) Adli

4. Aşağıdaki psikologlardan hangisi hüma-
nistik bakış açısı kapsamında çalışmalar-
da bulunmuştur?

A) Wundt
B) Rogers
C) Watson
D) Piaget
E) Freud

5. Deneysel araştırma yönteminde değişim-
lemenin yapılmadığı gruba ne ad verilir?

A) Deney grubu
B) Bağımlı grup
C) Bağımsız grup
D) Kontrol grubu
E) İkincil grup

6. Nesnelerin rengi, parlaklığı, tadı gibi te-
mel özelliklerinin farkına vardığımız süre-
ce ne ad verilir?

A) Algı
B) Sezgi
C) Duyum
D) Duygu
E) Düşünce 

  7. Yandaki şekilde 
hangi Gestalt grup-
landırma ilkesi ge-
çerlidir?

A) Renk benzerliği
B) Süreklilik
C) Yakınlık
D) Tamamlama
E) Şekil benzerliği

8. Binalardaki reklam panoları ya da stad-
yumlardaki skor panoları günlük yaşam-
daki hangi hareket türüne örnek olarak 
verilebilir?

A) Otokinetik etki
B) Stroboskopik hareket
C) Fi fenomeni
D) Görünürde hareket
E) Gerçek hareket    
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9. • İnsan ve aslan, kaplan gibi hayvanlarda 
görülür.

 • İki gözün işbirliği yapması sayesinde ger-
çekleşir.

 • Sağ göz nesnenin sağ yeri, sol göz de 
sol yeri ile ilgili beyne bilgi verir.

 Yukarıda verilen özellikler çift göze bağlı 
ipuçları içerisinde hangisine aittir?

A) Kavuşma derecesi
B) Retinal ayrıklık
C) Derinlik algılama
D) Mesafe algılama
E) Stereoskopik görme

10. Algısal yeteneklerin doğuştan varolduğu-
nu iddia eden filozoflar aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Berkeley ve Locke
B) Descartes ve Kant
C) Atkinson ve Hilgard
D) Uba ve Huang
E) Müller ve Lyer

11. Davranışı bir amaca yöneltmekle kalma-
yıp amaca yönelik davranışın yoğunlu-
ğunu ve ısrarını da belirleyen kavrama ne 
denir?

A) Güdülenme
B) Motivasyon
C) Harekete geçme
D) İstek
E) Hazır olmak

12. Darwin’in evrim kuramından etkilenerek 
insana ait içgüdülerinde olduğunu sapta-
maya çalışan düşünürler içerisinde aşağı-
dakilerden hangisi yoktur?

A) W.James
B) W.Mc. Douguall
C) Wartman
D) Weaver
E) Wundt

13. Aşağıdakilerden hangisi 1920’lerde 
ABD’de yükselen “Davranışçı Akım” ın et-
kisiyle içgüdü yaklaşımına getirilen eleş-
tirilerden biridir?

A) Davranışın içgüdüsel olduğunu söyle-
mek, o davranışın kalıtımsal olduğuna 
işaret etmez.

B) İnsanın karmaşık ve önceden tahmin 
edilebilen davranışları vardır.

C) İçgüdüler bilinç aşamasında da vardır.
D) İçgüdü kalıtımla aktarılmaz.
E) İnsanın karmaşık ve önceden tahmin edi-

lemeyen davranışları olduğunda, içgüdü 
yaklaşımı bu tür davranışları açıklamada 
yetersiz kalır.

14. • Kendini kabul etmiş
 • Yaratıcı
 • Derin bir espri anlayışına sahip
 • Empati kurabilen
 • Kültürel etkilere karşı çıkabilen
 • Demokratik bir kişilik yapısına sahip
 Yukarıda özellikleri verilen insan tipi 

Maslow’a göre nasıl bir insandır?

A) Aydın insan
B) Kendini gerçekleştirmiş insan
C) Olgun insan
D) Eğitimli insan
E) Yaşamına anlam katmış insan

15. Plutchik’in duygu çemberi modeli duygulara 
ait dört temel özelliği gösterir.

 Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri 
değildir?

A) Duygular duygu çemberine rastgele yer-
leştirilmemişlerdir.

B) Sekiz temel duygu iki uçlu bir yapı ser-
giler; bir uçtaki dört olumlu duygunun 
herbirine, diğer uçta dört olumsuz duygu 
karşılık gelir.

C) Üç boyutlu modelde, modelin altından 
yukarıya doğru gidildikçe her duyguya ait 
renk tonu koyulaşır ya da tersi olur.

D) Renklerde olduğu gibi iki duygu bir araya 
gelerek başka bir duyguyu oluşturabilir.

E) En içten en dışa, koyu renkten açık ren-
ge doğru duyguların yoğunluğu aynı olur.
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16. – Zihinsel süreçler
 – Temel zihinsel faaliyetler
 – Kavramların kullanımı
 – Problem çözme
 – Dil
 Yukarıdaki özellikleri verilen konularla il-

gilenen yaklaşım aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Zihinsel Yaklaşım
B) Bilişsel Yaklaşım
C) Kavramsal Yaklaşım
D) Duygusal Yaklaşım
E) Toplumsal Yaklaşım

17. Bir nesnenin, bir canlının, bir kişinin, bir 
olayın ya da bir niteliğin kavramın içine 
girmesi için belirli bir takım özellikler taşı-
masına verilen isim aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A) Özellikler modeli
B) Prototip modeli
C) İyi örnek modeli
D) Sunum modeli
E) Algoritmalar modeli

18. Liseye giden Anıl ve Durukan matematik sı-
navında bir formülü yanlış hatırladıkları için 
sınavdan düşük not almışlardır. 

 Anıl ve Durukan hangi problem çözüm 
stratejisini başarılı bir şekilde kullanama-
mıştır?

A) Alt amaç analizi
B) Kestirmeler
C) Amaç - Araç analizi
D) Zihinsel Kurulum
E) Algoritmalar

19. Thurstone tarafından oluşturulan ve zeka-
yı oluşturan faktörler içeren ölçeğe ne ad 
verilir?

A) Kristalleşmiş zeka ölçeği
B) İkincil zihinsel yetenekler ölçeği
C) Bilişsel zeka ölçeği
D) Birincil zihinsel yetenekler ölçeği
E) Çoklu zeka ölçeği

20. En genel düzeyde bireyler arasında zeka 
açısından görülen farklılıklardan aşağıda-
ki hangi faktörler sorumlu tutulabilir?

A) Eğitim, alışkanlıklar, kalıtım
B) Aile, eğitim, çevre
C) Kalıtım, çevre
D) Kalıtım, eğitim
E) Eğitim, çevre

1. A
2. C
3. A
4. B
5. D

6. C
7. E
8. C
9. B

10. B

11. A
12. E
13. E
14. B
15. E

16. B
17. A
18. E
19. D
20. C

YANITLAR
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ARA DENEME sINAVI - 2

1. kendi içinde birbiri ile tutarlı, çelişkisiz 
bilgiler bütününe ne ad verilir?

A) Kuram
B) Önerme
C) Değişken
D) Hipotez
E) Korelasyon

2. Bilincin temel bileşenlerinin, zihninin ya-
pısını biçimlendirmek için bir araya gel-
miş temel duyumlar ve duygular olduğu-
nu belirten düşünür aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Tichener
B) Skinner
C) Pavlov
D) Fechner
E) Weber

3. Öğrenme ve öğrenme yetersizliklerinde 
psikolojik süreçler ile psikolojik bilgilerin 
eğitimi ortamlarına uygulanmasını incele-
yen psikoloji uzmanlık alanı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Sosyal
B) Danışma
C) Gelişim
D) Bilişsel
E) Eğitim

4. Bir ilacın etkisinin araştırıldığı bir deney-
de bu ilacı çeşitli dozlarda alan gruplara 
ne ad verilir?

A) Bağımlı grup
B) Bağımsız grup
C) Kontrol grubu
D) Birincil grup
E) Deney grubu

5. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin gü-
nümüzde uygulandığı farklı alanlardan bi-
ri değildir?

A) Çevre psikolojisi
B) Adli psikoloji
C) Örgüt psikolojisi
D) Sağlık psikolojisi
E) Doğa psikolojisi

6. Uyarıcıların daha karmaşık özelliklerinin 
farkına aşağıdakilerden hangisiyle varı-
rız?

A) Duygu
B) Düşünce
C) Algı
D) Sezgi
E) Duyum 

 7. Yandaki şekil, bi-
çim algısında kulla-
nılan örgütlenme il-
kelerinden hangisi-
ne uygundur?

A) Süreklilik
B) Tamamlama
C) Şekil - zemin
D) Yakınlık
E) Benzerlik 

8. • Araba kullanmak
 • Basket potasına top atmak
 • Merdiven çıkmak
 Yukarıdaki verilen hareketleri hangi algı 

sayesinde gerçekleştiririz?

A) Şekil - zemin algısı
B) Hareket ard etkisi
C) Algısal seçicilik
D) Derinlik ve uzaklık algısı
E) Hareket algısı
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9. • Uzaktaki nesnelere bakıldığında gözlerin 
görüş çizgileri paraleldir.

 • Yakındaki nesnelere bakıldığında gözler 
birbirine döner.

 Yukarıdaki özellikler çift göze bağlı ipuç-
ları içerisinde hangisine aittir?

A) Kavuşma derecesi
B) Retinal ayrılık
C) Derinlik algılama
D) Mesafe algılama
E) Stereoskopik görme

10. 

 Yukarıdaki şekil algıyı etkileyen deneyim-
lerden hangisine aittir?

A) Müller-Lyer yanılsaması
B) Kültürel yanılsama
C) Algıda kişisel özelliklerin etkisi
D) Algıda bağlamın etkisi
E) Algıda şekil etkisi

11. Aşağıdakilerden hangisi güdülünme kav-
ramının bileşenlerinden biridir?

A) Davranışın yönü
B) İstek
C) Motivasyon
D) Sevgi
E) Çalışma

12. İnsanların hayatta kalmalarını sağlayan 
ve sosyal davranışlarını teşvik eden içgü-
düleri olması gerektiğini ileri süren düşü-
nürler aşağıdakilerden hangileridir?

A) W.James - W.Mc Douguall
B) From - Freud
C) Ebbinghaus - Watson
D) Weber - Wundt
E) Wertheimer - Lorenz

13. Aşağıdakilerden hangisi “Dürtü Yaklaşımı” 
nın özelliklerinden biri değildir?

A) Davranış çevredeki gözlenebilir etkiler-
den kaynaklanır.

B) Saldırgan davranan kişi, bunu içgüdüsel 
olarak değil geçmişte bu davranışı ödül-
lendirildiği için yapar.

C) Güdülenme organizmanın ihtiyaçları 
doğrultusunda ortaya çıkar.

D) Davranışın bilinçdışı eğilimlere dayandı-
rılmasını reddeder.

E) İnsan davranışlarını harekete geçiren 
şey içgüdüdür.

14. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üs-
tünde yer alan ihtiyaç, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kişisel tatmin, kendini gerçekleştirme
B) Prestij, başarı, yeterli olmak
C) Başkaları ile ilişki kurmak 
D) Kendini, ailesini güvende hissetmek
E) Cinsellik, nefes alma, uyuma



DAVRANIŞ BİLİMLERİ-II

48

15. Aşağıdakilerden hangisi Plutchik’in duy-
gu çemberi modeli ile ilgili doğru bir ifa-
de değildir?

A) Duygular yoğunluklarına göre sınıflandı-
rılabilir.

B) Farklı duygular bir araya gelerek yeni bir 
duygu oluşturur.

C) Birincil duyguların kombinasyonundan 
ikincil duygular çıkar.

D) Duygu çemberinde birbirine yakın duy-
gular, benzer duygulardır.

E) Fizyolojik değişiklikler yorumlanarak duy-
gular ortaya çıkar.

16. Bilişsel psikoloji için aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A) Bireysel farklılıklar araştırılır.
B) Tarihi 1800’lere kadar gider.
C) Toplumsal hayatın pratik yönlerinden or-

taya çıkmıştır.
D) Evrensel olarak insanın bilişsel süreçleri-

ne odaklanır.
E) Başlıca çalışma konusu zekadır.

17. Bir köpeğin boynuna 2 m zincir bağlıdır. Kö-
peğin su kabı 3 m ötededir.

 Yukarıdaki verilere göre, köpek su kabına 
nasıl ulaşabilir?

A) Zinciri kırarak
B) Havlayarak
C) Susuzluktan bayılarak
D) İstediği gibi yürüyerek
E) Arka ayaklarıyla uzanarak

18. Deneyimlerden çıkarılan kısa yollara 
problem çözümünde verilen isim aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Heuristics (Kestirmeler)
B) Algoritma
C) Pisagor
D) Kısa yol
E) Matematik

19. Modern zeka kuramları zekayı nasıl gör-
mektedirler?

A) Zihinsel süreçler olarak
B) Faktörlere sahip olarak
C) Çoklu bileşen olarak
D) Yetenekler bütünü olarak
E) Kalıtımsal bir etki olarak

20. Aşağıdakilerden hangisi Gardner’e ait 
çoklu zeka kuramının ayırt ettiği zeka tür-
lerinden biri değildir?

A) Dille ilgili zeka
B) Müzik zekası
C) Pratik zeka
D) İçsel zeka
E) Uzamsal zeka

1. A
2. A
3. E
4. E
5. E

6. C
7. C
8. D
9. A

10. D

11. A
12. A
13. E
14. A
15. E

16. D
17. A
18. A
19. A
20. C

YANITLAR
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ÜNİTE

ÖğRENME PsİkoLojİsİ

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Öğrenme Psikolojisine ilişkin temel 
kavramlara, öğrenmede davranışsal yaklaşımlara ve öğrenme kuram-
larına dikkat ediniz. Ayrıca öğrenme, güdülenme, davranışçılık, sosyal 
öğrenme, bilişsel öğrenme, pekiştirme, ödül, ceza, uyaran, tepki, gi-
zil öğrenme, koşullanma ve bellek türleri gibi kavramlar çok önemlidir.

Önceki sınavlarda Çıkan soru Adedi

Ara sınav Dönem sonu

– 3

ÖĞRENMENİN DOĞASI
Öğrenme, bir organizmanın davranış ya da yeteneklerinde nispeten kalıcı değişim üreten deneyim 

sürecine verilen sınırdır. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine ilişkin çalışmalar da bu konuya farklı bakış 
açılarıyla yaklaşırlar. 

Bu yaklaşımlar temel olarak üç grupta ele alınabilir:
 ➣ Davranışçı Öğrenme Yaklaşımı, Gözlenen davranış üzerine odaklanır. 
 ➣ Sosyal Öğrenme Yaklaşımı, İnsanların grup etkileşimi içinde öğrendiğini ifade eder.
 ➣ Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı, Öğrenmenin bilişsel/nörolojik bir süreç olduğunu savunur.

DAVRANIŞÇI ÖĞRENME YAKLAŞIMI

Davranışçı Öğrenme Yaklaşımı: Davranışçılık, tüm davranışların koşullanmalar yoluyla elde edil-
diğini öne süren bir kurumsal yaklaşımdır. Koşullanma, çevre ile etkileşim sonucu ortaya çıkar. Davra-
nışçılar, çevredeki uyaranlara yönelik tepkilerimizin davranışlarımızı biçimlendirdiğine inanır.

Davranışçılık; düşünme, hissetme veya bilme ile değil nesnel ve gözlenebilen davranışla ilgilenir. 
Tüm davranışçı kuramlar, öğrenme sürecini açıklamak için “uyaran-tepki” mekanizmasının değişik ver-
siyonlarını kullanırlar. İlk davranışçının John Locke olduğu söylenebilir. Locke, insanın dünyaya boş bir 
levha (Tabula rasa) gibi geldiğini ve çevre tarafından üzerine ne yazılırsa o olduğunu söylemiştir. Dav-
ranış, çevreden öğrenilmiş uyaran-tepki bağından ibarettir ve davranışı anlamak için bu bağın kurallarını 
ortaya çıkarmak yeterlidir. Yanlış bir davranış varsa yanlış öğrenilmiş bir davranış vardır. Bu durumda 
çevre koşullarını yeniden düzenleyerek bu kez doğru bir uyaran-tepki bağı kurmayı gerektirir.

Pavlov: klasik koşullanma
Ivan Petrviç Pavlov sindirim sistemi salgılarını incelemek üzere başladığı çalışmalarda 1904 yılında 

Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü’nü almıştır. Bu çalışma sırasında köpeklere et tozu verildiğinde mide ve 
tükürük bezlerine kesi yapılarak konulmuş tüplere akan sindirim salgılarını ölçmüş, ancak bir gün köpek-
lerin sadece önlerine et tozu konulduğunda değil, eti getiren görevlinin ayak seslerini (deneyde zil sesi) 
duyduklarında da tükürük salgısı verdiklerini fark etmiştir. 

Pavlov’un bulgularını tanımlayacak yeni terimler:
koşulsuz uyaran, koşulsuz tepkiyi otomatik olarak başlatan uyarana verilen isimdir. Örneğin et 

tozu, köpeğin tükürük salgısı vermesine neden olan doğal bir uyarıcıdır.
koşulsuz tepki, bir dış uyarıcı tarafından düzenli olarak başlatılan doğuştan gelmiş reflekstir. Et 

önüne konduğunda köpeğin ağzının sulanması böyle bir tepkidir.
koşullu uyaran, koşulsuz uyaranla birlikte sunulan yeni uyarandır. Pavlov’un çalışmalarında, zil 

sesi daha önce öğrenilmiş koşullu uyarıcıdır.

5
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koşullu Tepki, yeni koşullu uyaran tarafından başlatılan öğrenilmiş tepkidir. Örneğin; zilin başlattığı 
tükürük salgısı, etin kendine verilen salgıdan daha azdır.

koşullanma, koşullu uyaran ile koşulsuz uyaranın tekrar edilen birlikteliği sonrasında koşullu tep-
kinin ortaya çıkmasıdır.

Pekiştirme, koşullu uyaran ve koşullu tepki arasındaki bağı sağlamlaştırmak üzere koşulsuz ve ko-
şullu uyaranların birlikte sunulmasıdır. Koşullu uyaran-koşullu tepki bağını kurmak için koşullu ve koşul-
suz uyaran arasındaki bağı canlı tutmak gerekir. Yani koşullu uyarandan (zil) sonra koşulsuz uyaranın 
(et tozu) verilmesi zaman zaman yinelenmelidir. Öğrenmeyi sağlayan da budur.

Sönme, koşullu tepkinin ortadan kalkmasıdır. Bir süre sonra zil sesini et tozu izlemezse tükürük 
salgısı ortadan kalkar. Koşullu uyaranın gücünün azalmasına sönme denir.

Genelleme, koşullu tepki yaratan koşullu uyarana benzeyen başka bir uyarıcı da benzer tepkiye 
neden olacaktır. Köpeğin, zil sesinin farklı tonlarına tükürük salgısı vermesi genellemeye örnektir.

Ayırdetme: İlgili uyaranlar arasındaki farkları algılamaya ayırdetme denir. Farklı tonlardaki zillere 
tepki veren  köpeğin  bir  süre sonra sadece ardından et tozu gelen zil sesine tepki vermesi ayırtetmedir.

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

Watson: klasik koşullanma
Watson, insan davranışını anlamanın tek yolunun onu gözlemek olduğunu söylemiş ve çevreyi 

“İnsan ne öğrenmişse odur.” diyecek kadar önemli görmüştür. Watson, Pavlov’un klasik koşullanma 
kuramını tamamen benimsemiş. İnsan davranışlarının koşullanma yoluyla kazanıldığını savunmuş ve 
bu konuda çocuklarla deney yapmıştır. Örnek: Watson, 11 aylık Albert’a bir köpek, maymun, tavşan ve 
beyaz fare göstermiş ve bebeğin hiç korku tepkisi göstermediğini gözlemiştir. İkinci aşamada asistanı 
Rosalie’nin yardımıyla beyaz fareyi gösterirken çelik bir yüzeye vurarak yüksek ses çıkartan Watson, 
bebeğin ağlamaya başladığını saptamıştır. Albert, giderek genelleme yoluyla benzer uyaranlara ör-
neğin, beyaz kürklü bir kadın, tavşan, noel babanın sakalı, köpek, maymun, tavşan gibi başlangıçta 
hiç korkmadığı objelere de korku tepkisi vermeye başlamıştır. Watson , korku gibi karmaşık bir insan 
duygusunun bile laboratuvarda klasik koşullanma yoluyla yapılandırılabildiğini rapor etmiştir. Watson’a 
göre davranışlarımız; kalıtsal olmayıp sonradan kurulan uyaran - tepki bağlarının sonucunda gelişmiştir.

Guthrie: Bitişiklik İlkesi
Guthrie’nin kuramına göre öğrenme, “tek deneme”de tamamlanır. Bu kuramın temel ilkesi zaman 

olarak yakın uyarıcıların öğrenildiği biçimindedir. Bir uyaran ve tepkinin yan yana gelmesi öğrenme için 
yeterlidir.

Örneğin bilgisayarda yazı yazmayı öğrenen bir kişi bir harfle basmayı tek denemede öğrenecek an-
cak akıcı bir biçimde yazmayı öğrenmek için pek çok farklı tuşa basmayı öğrenmesi gerekecektir. Ceza 
ise canlının kaçınma davranışını öğrenmesini sağlar. 

Guthrie, bitişiklik ilkesinin istenmeyen davranışları değiştirme amacıyla kullanılabileceği üç 
yöntemi şöyle sıralar:

 ➣ Yorma yöntemi: Uyaran, yorgunluk tepkisi ile bitişirse bu uyaranı bir kez daha gördüğünde aklı-
na bu yorgunluk gelecek ve uyaran - tepki bağı kopacaktır.

 ➣ Eşit yöntemi: Yeni uyaranı eskisinin varlığında ekleme ve tepkiyi korumaktır.
 ➣ Zıt tepkiler yöntemi: Uyaran eski tepkiyle yarışan yeni bir tepkinin varlığında sunulduğunda 
uyaran, eski tepki yerine yeni tepkiyle bağlanır. Çocuğun korku davranışını düzeltmek için sevdiği 
bir yemeği yerken köpek yaklaştırılırsa hayvan ve sevilen yiyecek arasında bir bağ kurulacaktır. 
Böylece çocuk köpeği de sevecektir.

Thorndike: Deneme Yanılma Yoluyla Öğrenme kuramı (Bağlaşımcılık)
Edward L, Thorndike (1874 - 1946), pekiştirme ve uyum mekanizmaları arasındaki ilişkiyi keşfeden 

ilk psikologtur. Ünlü Etki Kanunun yaratıcısıdır. Hayvanlarda da insanlarda da öğrenmenin “deneme-
yanılma” ya da sonradan verdiği isimle “seçme-birleştirme” süreciyle gerçekleştiğini söylemiştir.

Etki kanunu: Belli bir durumda tatmin edici bir sonucu izlediği tepki yinelenir.
Thorndike çalışmaları sonunda üç temel kanunun olduğunu öne sürmüştür:

 ➣ Hazıroluşçuluk kanunu: Eğer bir organizma, belli bir konuda tepki vermeye hazırsa öğrenme 
kolay olacaktır. Ancak bu tepkiye hazır olmayan bir organizma öğrenmeye zorlanırsa sorun çı-
kacaktır.

 ➣ Tekrar kanunu: Elde edilen uyaran - tepki bağlarının kalıcı olması bunların kullanılmasına bağ-
lıdır. Ancak tekrar kanunu, etki kanunu ile birlikte anlam kazanır.
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 ➣ Etki kanunu: Etki kanuna göre, eğer bir davranışı tatmin edici bir sonuç (ödül) izliyorsa o dav-
ranış öğrenilir ve güçlenir. Eğer rahatsız edici bir durum, davranışı izlerse (ceza) o davranış 
zayıflar ve tekrar edilmez. Tatmin edici sonuç (ödül), canlının kaçınmadığı ve canlının elde etmek 
için çaba gösterdiği şeydir. Rahatsız edici sonuç (ceza), canlının elde etmek ve korumak için 
bir davranış yapmadığı veya kaçırdığı şeydir. Thorndike’in çalışması, Darwin’in doğal ayıklama 
kuramıyla öğrenme psikolojisi arasında bir köprü kurma açısından büyük önem taşır. Thorndike, 
aynı zamanda öğrenmenin nöronlar arasında oluşan bağ sonunda ortaya çıktığını söylemiştir.

skinner Edimsel koşullanma kuramı
Skinner, klasik koşullanmayı kabul etmiş ancak kendi geliştirdiği modeli ondan farklı bir öğrenme 

biçimi olarak sunmuştur. Klasik koşullanmada iyi bilinen ve doğal olarak tepki oluşturan bir uyaran, yeni 
bir uyaranla yani koşullu uyaranla yer değiştirmektedir. Oysa belli bir uyaran tarafından başlatılmayan 
tepkiler de vardır. Dikiş dikme, resim yapmak, caddenin karşısına geçmek gibi… Bunlar istemli davra-
nışlardır. Bu davranışların sıklık ve gücü, onları takip eden olaya göre değişiklik gösterir. Skinner, bu 
tepkilere “edim” adını vermektedir. Edim, çevre üzerinde değişiklik yapan bir tepkidir. Edimsel koşul-
lanma: Davranışın sonuçları tarafından belirlendiği öğrenme biçimidir. Edimsel koşullanmada koşulsuz 
uyaran canlının ediminden sonra ortaya çıkmaktadır. 

Bir davranış, canlı üzerindeki etkisine bağlı olarak işlem görür. 

Bu davranışın dört olası sonucu:
 ➣ Olumlu pekiştirme: Davranış yapılır, ortaya olumlu bir durum çıkar. Bu davranışın tekrar ola-
sılığını artırır. Çocuğun harçlığının arttırılması olumlu pekiştirmedir. Bu sonucu getiren davranış 
yine yapılacaktır.

 ➣ Olumsuz pekiştirme: Davranış yapılır, olumsuz durum ortadan kalkar. Böylece davranışın tekrar 
olasılığı artar. Diş çektiren kişi olumsuz durumdan kurtulur. Dişi ağrıdığından yine dişçiye gider. 

 ➣ I. Tip Ceza: Davranış yapılır, olumsuz durum ortaya çıkar, davranışın tekrar olasılığı azalır. Ço-
cuğun yanlış bir davranışı için odasına hapsedilmesi böyle bir durumdur.

 ➣ II. Tip Ceza: Davranış yapılır, olumlu durum ortadan kalkar, davranışın tekrar olasılığı azalır. 
Skinner’a göre davranış , pekiştirme biçimleri kullanılarak öngörülebilir, kontrol edilebilir ve açık-
lanabilir. Bir davranışından sonra artmış olan harçlığının yeniden kesilmesi buna örnektir.

Pekiştirme tarifleri ikiye ayrılır:
 ➣ Sürekli pekiştirme: İstenen davranış her ortaya çıktığında pekiştirme alınmasıdır. Bu tarifede 
canlı, davranışı pekiştirme aldığı sürece gerçekleştirecek ve pekiştirme kesildiğinde çok kısa 
sürede sönme ortaya çıkacaktır.

 ➣ Aralıklı pekiştirme: Aralıklı pekiştirmeyle elde edilen davranışlar, sönmeye daha dirençlidir. Ara-
lıklı pekiştirme dörde ayrılır.

sabit zaman aralıklı pekiştirme: Pekiştirmenin ne zaman geleceği belliyse canlı, tepkiyi pekiştir-
menin verileceği zamana doğru vermeye başlar.

Değişken zaman aralıklı pekiştirme: Pekiştirmenin ne zaman verileceği belli değilse canlı istenen 
davranışı tekrarlamaya devam eder çünkü her tepkide düşük ama sabit bir pekiştirme olasılığı vardır.

sabit oranlı pekiştirme: Pekiştirme, tepki sayısına göre elde edildiğinde sabit oranlı pekiştirmeden 
söz edilir.

Değişken oran aralıklı pekiştirme: Bu tarifede kaç istenen davranışa pekiştirme verileceği belli 
değildir.  Her ay daha çok satış yapan elemanı ödüllendiren “ayın elemanı” uygulamasının, oynayanın 
bir türlü bırakmadığı kumar makinelerinin temeli budur. Sönme süresi en yavaş pekiştirme tarifesidir. 
Daha da ötesi pekiştirme oranı daha da seyrekse tepki sıklığı da daha azdır.

Skinner, bu deneyler sırasında batıl inançların ortaya çıkışını da gözlemlemiştir. Örneğin, ilkel bir 
kabile yağmur duası yapıp dans ettiğinde tesadüfen yağmur yağabilir ve davranış oran aralıklı pekişti-
rildiği için tekrarlanır.    
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BANDURA: GÖZLEM VE TAKLİT YOLUYLA ÖĞRENME

Albert Bandura çivi çakmak, yemek yemek, çorap giymek, resim yapma, çamaşır yıkamak gibi sa-
yısız davranışı bize kimsenin özel olarak öğretmediğini, bunların sadece çevre gözlemleyerek ve diğer 
insanların davranışlarının sonucuna göre taklit edilerek öğrenildiğini savunmaktadır. 

Gözlem yoluyla öğrenme ile taklit yoluyla öğrenme birbirinden farklı şeylerdir. Gözlem yoluyla öğren-
mede taklit olabilir veya olmayabilir. Örneğin; çok konuştuğu için azarlanan arkadaşını gözleyen çocuk, 
taklit kullanmaz. Gözleminden çıkardığı sonuca göre istenen davranışı yapar ve susar. Bunlara “Dolaylı 
Pekiştirme” ve “Dolaylı Ceza” denir. Yani modelin davranışının sonuçlarına göre bireyin davranışını 
sıklaştırması (dolaylı pekiştirme) veya azaltması (dolaylı ceza)dır.

Model alma, öğrenmeyi iki yolla sağlar. Birincisi birey diğerinin davranışlarını zihnine not ederek 
yeni tepkiler öğrenir. İkincisi birey, diğerinin davranışlarını zihnine not ederek yeni tepkiler öğrenir. İkin-
cisi gözlediği kişinin (modelin) davranışlarının sonucunu gözleyerek davranışını güçlendirebilir veya 
zayıflatabilir. 

Bu öğrenme kuramında şu süreçler yürürlüktedir:
 ➣ Dikkat etme: Bireyin gözlediği kişinin, yani modelin davranışlarına ve sonuçlarına  dikkat eder. 
Bu öğrenmeyi başlatan en önemli süreçtir.

 ➣ Bilgiyi saklama: Bireyin sonradan gerektiğinde kullanmak üzere bunları zihnine kaydeder ve 
saklar.

 ➣ Davranış oluşturma: Öğrenilen bilgi gerektiğinde performansa dönüşür. Ancak bireyin bazı psi-
komotor becerileri yeterli değilse davranış ortaya çıkmaz.

 ➣ Güdülenme veya pekiştirme: Modelin davranışının pekiştirilmiş olması bireyin bu davranışı tek-
rar etme olasılığını artıracaktır.

 ➣ Modelin özellikleri: Modelin özelliklerinin bireyin özelliklerine benzemesi taklit davranışını artır-
maktadır.

BİLİŞSEL YAKLAŞIM

Wertheimer, bilişsel yaklaşımın öncüsüdür. Biliş kuramcılarına göre tüm davranışlar amaçlıdır. Dav-
ranış, kişinin çevresini algılamasına ve amaçları doğrultusunda yorumlamasına bağlıdır.

Tolman: Gizli Öğrenme kuramı
Edvard Tolman (1886 - 1959), fareler ve labirentler kullanarak yaptığı deneyler nedeniyle davranış-

çılara yakın görülmekle birlikte, yorumları açısından bilişsel kuramcıdır.
Bilişsel Harita: Bir bölgenin mekânsal düzenine ilişkin zihinsel temsildir.
Gizli Öğrenme: Öğrenildiği hâlde bireyin davranışlarında görülmeyen ancak teşvik edici bir ortamda 

ortaya çıkan davranışlardır.
köhler: İçgörüsel Öğrenme
Wolfgang Köhler, 1. Dünya Savaşı yıllarını Kanarya Adaları’nda geçirmiş ve burada şempanzelerle 

çalışmıştır. “Sultan”, Köhler’in en sevdiği maymun olarak çözdüğü problemlerle ün salmıştır. Tavanın-
dan muz sarkan ve ortaya rastgele konmuş iki kutu bulunan bir kafese konan maymun, muzu almak 
için sıçramış, kutunun birisinin üzerine çıkarak uzamış, ancak başaramamıştır. Bir süre başka şeylerle 
uğraştıktan sonra birdenbire iki kutuyu üst üste koyarak muza ulaşmıştır. Benzer bir problemde Sultan 
iç içe geçme özelliğine sahip iki sopayı birbirine geçirip muzu almayı başarmıştır

Bilgi İşleme kuramı
Başta Gagne olmak üzere bu kuramı geliştirenler, çevreden bireye gelen uyarıcıların bireyin zihnin-

de anlamlı verilere dönüştürüldüğü, bu bilgilere göre bir tepki verildiğini ya da bilginin sonradan kulla-
nılmak üzere saklandığını ileri sürmüşlerdir. Bu görüş klasik koşullanmanın tam tersini savunur. İnsan 
beynini, bilgisayar gibi gelen verileri işlemden geçiren ve bu sürece göre tepki veren bir yapıya yani 
bilgisayarı insanlar yaptığı için onun çalışmasını insan beyninin çalışmasına benzetmişlerdir.    
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AÇIkLAMALI soRULAR

1. Bir organizmanın davranış ya da yetenek-
lerinde nispeten kalıcı değişim üreten de-
neyim sürecine ne ad verilir?

A) Olgu
B) Tecrübe
C) Öğrenme
D) Bilgi
E) Değişim 

AÇIkLAMA
Öğrenme, davranışlar üzerinde uzun süreli, kalıcı 
etkilere neden olur.

YANIT: C

2. klasik koşullanma kuramına göre koşul-
suz tepki aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak tanımlanmıştır?

A) Koşullu uyaranın gücünün azalması
B) Benzer uyarıcıya benzer tepkinin veril-

mesi
C) Koşullu tepkinin ortadan kalkması
D) Öğrenilmiş tepki
E) Doğuştan gelen öğrenilmemiş tepki

AÇIkLAMA
Koşulsuz tepki daha çok refleks türü davranış-
tır. Bu yüzden “doğuştan gelen öğrenilmemiş 
tepki”dir.

YANIT: E

3. klasik koşullanma kuramı, aşağıdakiler-
den hangisine aittir?

A) Watson
B) Locke
C) Pavlov
D) Skinner
E) Guthrie

AÇIkLAMA
Klasik koşullanma kuramını Pavlov geliştirmiştir.

YANIT: C

4. Aşağıdakilerden hangisi  Watson için 
doğru değildir?

A) “İnsan ne öğrenmişse odur” demiştir.
B) Nesnel, işlevsel ve deneysel bir yöntem 

geliştirmeyi amaçlamıştır.
C) Pavlov’un kuramını benimsemiştir.
D) Özgün bir öğrenme kuramı geliştirme-

miştir.
E) Korku gibi karmaşık duyguların laboratu-

varda yapılandırılmayacağını söylemiştir.

AÇIkLAMA
Korkunun klasik koşullandırma yoluyla laboratu-
varda yapılandırılabildiğini rapor etmiştir.

YANIT: E

5. Bir atın ehlileştirilmesinde, “atın üzerine, 
her defasında üzerinden attığı eğerin tekrar 
konulması” istenmeyen davranışları değiş-
tirme amacıyla kullanılan hangi yönteme 
örnektir?

A) Yorma yöntemi
B) Tekrar yöntemi
C) Eşik yöntemi
D) Zıt tepkiler yöntemi
E) Zorlama yöntemi

AÇIkLAMA
Uyaran, yorgunluk tepkisi ile bitişirse bu uyaranı 
tekrar gördüğünde aklına bu yorgunluk gelecek ve 
uyaran-tepki bağı kopacaktır. Buna yorma yönte-
mi denir.

YANIT: A    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI



DAVRANIŞ BİLİMLERİ-II

54

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

6. Thorndike’nin kuramı olan deneme yanıl-
ma yoluyla öğrenme kuramı başka hangi 
isimle anılmaktadır?

A) Gizil öğrenme
B) Bağdaşımcılık
C) Koşullayıcılık
D) Gözlem yoluyla öğrenme 
E) Hiçbiri 

AÇIkLAMA
Deneme yanılma yoluyla öğrenme kuramı Bağla-
şımcılık olarak da anılmaktadır.

YANIT: B

7. olumlu pekiştirme nedir?

A) Davranış yapılır, olumsuz durum ortadan 
kalkar.

B) Davranış yapılır, ortaya olumlu bir durum 
çıkar.

C) Davranış yapılır, olumsuz durum ortaya 
çıkar.

D) Davranış yapılır, olumlu durum ortadan 
kalkar.

E) Hepsi

AÇIkLAMA
Olumlu pekiştirmede davranış yapılır, ortaya 
olumlu bir durum çıkar. Bu davranışın tekrarlan-
ma olasılığı artar.

YANIT: B

8. Davranışın yapılıp olumsuz durumun or-
tadan kalkmasına ne ad verilir?

A) Olumlu pekiştirme
B) Olumsuz pekiştirme
C) Sürekli pekiştirme
D) Aralıklı pekiştirme
E) Koşullanma

AÇIkLAMA
Olumsuz pekiştirmede davranış yapılır, olumsuz 
durum ortadan kalkar. Böylece davranışın tekrar 
olasılığı artar.

YANIT: B

9. organizmanın biyolojik ihtiyaçları için 
doğrudan kullanabileceği pekiştirmeler 
ne olarak adlandırılır?

A) İkincil pekiştirme
B) Değişken pekiştirme
C) Sürekli pekiştirme
D) Birincil pekiştirme
E) Aralıklı pekiştirme

AÇIkLAMA
Bu tip pekiştirmeler (su, yiyecek gibi) birincil pekiş-
tirme olarak adlandırılır.

YANIT: D

10. Çivi çakmak, yemek yemek gibi birçok 
davranış, Bandura’ya göre nasıl öğrenil-
mektedir?

A) Birisi özel olarak öğretir
B) Gözlem ve taklit yoluyla
C) Pekiştirmeler yoluyla
D) Ödüllendirme yoluyla
E) Uyaranlar yoluyla

AÇIkLAMA
Sadece çevreyi gözleyerek ve diğer insanların 
davranışlarını taklit ederek pek çok davranış öğ-
renilir.

YANIT: B
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11. Blişsel yaklaşımın öncüsü olan 
Wertheimer’in görüşünü en iyi ifade eden 
“Gestalt” kavramı aşağıdakilerden hangisi-
ni ifade eder?

A) Bütünün parçaları
B) Organize bir bütün
C) Algıda seçicilik
D) Model alma
E) Bilişsel kavrayış

AÇIkLAMA
Gestalt, organize bir bütün anlamına gelir ve bu 
görüşe göre bütün, parçalarından daha fazlasını 
ifade eder.

YANIT: B

12. Bilişsel yaklaşımcılara göre öğrenme na-
sıl gerçekleşir?

A) Dış etkenlerin etkisiyle
B) Bilme, anlama gibi iç etkenlerin kontro-

lünde
C) Model alarak
D) Taklit ederek
E) Tekrarlayarak 

AÇIkLAMA
Bilişsel yaklaşımcılar öğrenmenin bilme, anlama, 
kavrama gibi iç etmenlerin kontrolünde gerçekleş-
tiğini söyler.

YANIT: B

13. Bir bölgenin, mekansal düzenine ilişkin 
zihinsel temsiline ne ad verilir?

A) Gestalt
B) Bilişsel harita
C) Bilgiyi işleme
D) Gizil öğrenme
E) Mekansal temsil

AÇIkLAMA
Bir bölgenin, mekansal düzenine ilişkin zihinsel 
temsiline “bilişsel harita” denir.

YANIT: B

ÇIkmIŞ soRU 2014-DÖNEm soNU

14. oyuncaklarını paylaşınca annesinin onu 
alkışladığını gören bir çocuğun, her alkış 
almak istediğinde daha çok oyuncağını 
paylaşması öğrenme kuramlarından han-
gisi ile açıklanır?

A) Taklit Yoluyla Öğrenme
B) Edimsel Koşullanma
C) Klasik Koşullanma
D) Bitişiklik
E) Bilişsel Öğrenme

AÇIkLAMA
Skinner’in Edimsel Koşullanma Kuramına göre, 
davranışın sıklık ve gücü onları takip eden davra-
nışa göre değişir. Çocuk ödül olarak alkış olmak 
için daha sık oyuncağını paylaşmayı öğrenmiştir.

YANIT: B

ÇIkmIŞ soRU 2015-DÖNEm soNU

15. Daha önceki test sınavında başarısız olan 
bir öğrenicinin sınav sorularının test ol-
duğunu görünce kaygılanması ne tür tep-
kiye örnektir?

A) Koşulsuz
B) Algısal
C) Koşullu
D) Uyaran
E) Refleks

AÇIkLAMA
Koşullu tepki öğrenilmiştir. Öğrenci test sınavında 
başarısız olmayı öğrenmiştir.

YANIT: C
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME soRULARI

1. İnsan davranışlarının gruplandırılması 
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş-
tir?

A) Doğuştan getirilen - Sonradan kazanılan
B) Bilinçli - Bilinçsiz
C) Bilinçaltı - Bilinçüstü
D) Bilinçsiz - Sonradan kazanılan
E) Davranışçı - Bilişsel

2. Davranşıçılık yaklaşımını başlatan Wat-
son, çalışmalarını aşağıdakilerden hangi-
sinin kuramı üzerine yapılandırmıştır?

A) Locke
B) Guthrie
C) Thorndike
D) Skinner
E) Pavlov

3. koşulsuz tepkiyi otomatik olarak başlatan 
uyarana hangi isim verilir?

A) Koşullu tepki
B) Koşulsuz uyaran
C) Koşullama
D) Koşullu uyaran
E) Pekiştiren 

4. Daha önce sadece koşulsuz uyarana ve-
rilen tepkinin koşullu uyarana verilmesi-
ne ne denir?

A) Koşullu tepki
B) Pekiştirme
C) Koşullanma
D) Kendiliğinden tepki
E) Ayırdetme

5. koşullu tepki yaratan koşullu uyarana 
benzeyen başka bir uyarıcının benzer tep-
kiye neden olmasına ve koşullu tepkinin 
ortadan kalkmasına ne isim verilir?

A) Benzetme - unutma
B) Genelleme - sönme
C) Hatırlama - hatırlamama
D) Pekiştirme - genelleme
E) Koşullanma  - uyaran

6. “Limon yerken ağzınız sulanır. Limon sözcü-
ğünü duyunca da ağzınız sulanır.”

 Bu göre koşullu tepki, koşullu uyaran ve 
koşulsuz tepki sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir?

A) Ağza alınan limon - Ağzın sulanması - Li-
mon sözcüğü

B) Limon parçası - Ağzın sulanması - Limon
C) Limon sözcüğünü duyduğunuzda ağzın 

sulanması - Limon sözü - Limon yerken 
ağzın sulanması

D) Ağzın sulanması - Limon parçası - Ağız-
daki limon

E) Limon sözcüğünü duyduğunuzda ağzın 
sulanması - Limon yerken ağzın sulan-
ması - Limon sözü

7. İnsan davranışını anlamanın tek yolunun 
onu gözlemek olduğunu söyleyen aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Watson
B) Pavlov
C) Bandura
D) Tolman
E) Smith
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8. Guthrie’ye göre öğrenmeye mekanik bir 
düzen dışında hiçbir katkıda bulunmayan 
uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ödül
B) Ceza
C) Tekrar
D) Koşullama
E) Yorma

9. Guthrie’ye göre ceza aşağıdakilerden 
hangisini sağlar?

A) Mekanik öğrenme
B) Kaçınma davranışı
C) Uyaran - tepki bağı
D) Koşullanma
E) Pekiştirme 

10. Bitişiklik ilkesine göre öğrenme nasıl ta-
mamlanır?

A) Tekrarlarla
B) Tek denemede
C) Koşullanmayla
D) Kendiliğinden
E) Ödül ve cezayla

11. Davranışın sonuçları tarafından belirlen-
diği öğrenme biçimi aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Edimsel koşullanma
B) Deneme yanılma
C) Gözlem
D) Bağdaşımcılık
E) Taklit 

12. skinner’e göre tepkinin sıklığı ne zaman 
artar?

A) Tepkiden sonra pekiştiricinin ortaya çık-
masıyla

B) Koşullayıcının ortaya çıkmasıyla
C) Ödül ve cezayla
D) Davranış tekrarlarıyla
E) Etkinin büyük olmasıyla

13. skinner için aşağıdakilerden hangisi doğ-
ru değildir?

A) Bilinç, bilinçdışı gibi süreçleri dikkate al-
mıştır.

B) Yanlış veya anormal davranışları kurgu 
olarak değerlendirir.

C) “Kişiliğimiz pekiştirme tarihimizdir.” de-
miştir.

D) Kademeli yaklaşım, davranış biçimlendir-
me gibi tekniklerin gelişmesini sağlamış-
tır.

E) Çevreyi edimsel koşullanma teknikleriyle 
yöneterek düzenleyebileceğimizi söyler.

14. Edward Tolman’ın öne sürdüğü, öğrenil-
diği halde bireyin davranışlarında görül-
meyen ancak teşvik edici bir ortamda or-
taya çıkan davranışlara verilen isim ne-
dir?

A) Davranış oluşturma
B) Model alma
C) Sonradan öğrenme
D) Gizil öğrenme
E) İçgörüsel öğrenme

15. Aşağıdaki modellerden hangisi Davranış-
çı Öğrenme Yaklaşımı’na dahil değildir?

A) Klasik koşullanma
B) Bitişiklik ilkesi
C) Deneme-yanılma
D) Edimsel koşullanma
E) Gizil öğrenme
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
soRULARI YANITLARI

1. A Davranışların bir kısmı doğuştan getiril-
miş, bir kısmı da sonradan kazanılmış 
yani öğrenilmiştir.

2. E Watson, çalışmalarını Pavlov’un deney-
leri ve kuramı üzerine yapılandırmıştır.

3. B Hiçbir öğrenmeye gerek olmadan doğal 
olarak koşulsuz tepkiyi harekete geçiren 
uyarana koşulsuz uyaran denir.

4. C Koşulsuz uyaranla birlikte sunulan ko-
şullu uyarana verilen tepkiye koşullanma 
denir.

5. B Koşullu uyarıcıya benzeyen tepkinin 
benzerlerine de verilmesine genelleme 
denir. Koşullu uyarana verilen tepki kalı-
cı değildir. Bir süre sonra ortadan kalkar, 
buna da sönme denir.

6. C Koşullu tepki, öğrenilmiş tepkidir. Burada 
koşulsuz uyaranla beraber sunulan ko-
şullu uyaran “limon” sözüdür. Koşulsuz 
tepki refleks türü öğrenilmemiş tepkiler-
dir. Bu nedenle limon yerken ağzın su-
lanması, koşulsuz tepkidir.

7. A İnsan davranışını anlamanın tek yolunun 
onu gözlemek olduğunu Watson söyle-
miştir.

8. A Ödül, mekanik bir düzen dışında öğren-
meye katkıda bulunmaz.

9. B Ceza, canlının kaçınma davranışını öğ-
renmesinı sağlar.

10. B Guthrie’nin kuramına göre öğrenme, tek 
denemede tamamlanır.

11. A Davranışların sonuçları tarafından be-
lirlendiği öğrenme biçimi “edimsel 
koşullanma”dır.

12. A Skinner’e göre tepkiden sonra pekiştirici-
nin ortaya çıkmasıyla tepkinin sıklığı ar-
tar.

13. A Skinner bilinç, bilinçdışı gibi süreçleri hiç 
dikkate almamıştır.

14. D Öğrenildiği halde bireyin davranışlarında 
görülmeyen ancak teşvik edici bir ortam-
da ortaya çıkan davranışlara gizil öğren-
me denir.

15. E Gizil öğrenme kuramı, Bilişsel Yaklaşım’a 
dahildir.
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ÜNİTE

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede, kişilik kavramı, kişilik kuramlarının 
temel özellikleri ve farklılıkları ile kişilik testleri dikkat edilmesi gere-
ken konulardır.

Önceki sınavlarda Çıkan soru Adedi

Ara sınav Dönem sonu

– 3

KİŞİLİK
Kişilik, farklı durumlar ve zamanlarda bireyin ayırt edici davranış düzenlerini etkileyen karmaşık ve 

psikolojik nitelikler bütünüdür. Bir diğer tanıma göre ise kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer 
bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimidir. Kişiliğe ilişkin bazı özelliklerden birincisi, 
kişiliğin tutarlı olmasıdır; bugün dışa dönük olan bir kişinin yarın da dışa dönük olmasını bekleriz. İkinci 
özellik ise kişilik içi süreçle ilgilidir. Kişilik içi süreçler, nasıl davranacağımızı ve hissedeceğimizi etkile-
yen ve içimizde gelişen bütün duygusal, güdüsel ve bilişsel süreçleri kapsar. Üçüncüsü, kişiliğimiz bizi 
diğer bireylerden ayırt eder.

KİŞİLİK KAVRAMI İLE YAKIN İLİŞKİLİ KAVRAMLAR
kişilik-karakter
Kişilik ve karakter kavramları farklı anlamlar taşımaktadır. Karakter, bir insanın yaşadığı çevresine, 

başka insanlara, içinde yaşadığı topluma ve genellikle hayatın gereklerine karşı takındığı tavrı anlama-
mızı mümkün kılar. Karakter, doğuştan ya da kalıtımla geçen bir şey değildir; kazanılmış özelliklerdir.

kişilik-Mizaç
Allport mizacı bireyin kendine özgü duygusal doğaya sahip olma olgusu olarak tanımlar. Mizaç, dav-

ranışsal eğilimlerdir. Karakterden farklı olarak mizacın genellikle kalıtımsal olduğu söylenebilir.

KİŞİLİK GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
kalıtım ve kişilik Etkileşimi
Genetik olarak getirdiğimiz özellikler, davranışlarımızın temel itici gücünü oluşturur. Doğumla birlikte 

meydana gelen bireysel farklılıklar, onun çevresiyle etkileşimini de etkiler.
Yetenek ve kişilik Etkileşimi
İnsanların yetenekleri, aslında kişiliklerinin bir parçasıdır ve kişiliğin şekillenmesinde önemli bir et-

kendir. Yetenekler, kişinin tanınmasını sağladığı gibi bireylerin yeteneklerini kullanabilecekleri davranış-
lara güdülenmesini de sağlar.

Aile ve kişilik Etkileşimi
Kişiliğin biçimlenmesinde en önemli çevresel etken ailedir. Aile, özel davranışların kazanılmasında 

toplumsallama ortamının başat kaynağıdır. Aileyle birlikte arkadaşlar, öğretmenler ya da diğer kurum 
ya da gruplar bireyin kişiliği üzerinde etkilidir. Günümüzde tartışmasız en etkili olan faktörlerin başında 
teknoloji ya da internetin geldiğini söyleyebiliriz. Sosyal etkileşimin yerini sanal etkileşimin almasının 
olası negatif etkilerini maalesef gözlemlemeye başladık. Yalnızlaşma, sosyal zeka eksikliği, sapkın dav-
ranışlar geliştirme gibi negatif özellikler.

KİŞİLİK KURAMLARI
PSİKODİNAMİK YAKLAŞIM
Psikoanalitik yaklaşımın kurucusu Sigmund Freud’un 19.yy’da psikiyatrik sorunlar ve bilinçdışı dür-

tülerle ilgili yaptığı öncü çalışmalar, psikodinamik yaklaşımın gelişmesini sağlamıştır. Freud, bireyi anla-
mak için zihnin bilinçaltı yapı ve içeriğini anlamamız gerektiğini ifade eder.

kİŞİLİk 6

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Freud’a göre kişilik üç kısımdan oluşur: İd, Ego ve Süperego. İd (alt benlik), ilkel, kaba, kalıtımsal 
haz ve tutkudan oluşur; id, organizmayı harekete geçiren enerjiyi sağlar. Freud’a göre cinsellik ve sal-
dırganlık en temel içgüdüdür. İd, temel arzularının hemen karşılanmasını ister.

Ego id’i dengeleyen, onu denetim altında tutmaya çalışan ve onun isteklerini karşılamak için uygun 
ortamların oluşmasına çabalayan kısımdır. Ahlaki tutumları neredeyse olmayan egonun temel amacı 
id’e hizmet etmektir. Süper ego (üst benlik) kişiliğe ahlakı ekleyen kısımdır. Freud, kişiliğin beş temel 
psikoseksüel aşamadan geçerek geliştiğini ileri sürmüştür. 

Bu aşamalar;
 ➣ Oral dönem
 ➣ Anal dönem
 ➣ Fallik dönem
 ➣ Latens dönem
 ➣ Genital dönem

oral dönem (0-1 yaş): Bu dönemde bebekler dünyayı ağızlarıyla keşfederler. Ağız, en önemli haz 
kaynağıdır.

Anal dönem (1-3 yaş): Bu dönem tuvalet eğitiminin başladığı dönemdir. Çocuğun ilgisi ve haz 
aldığı bölge anal bölgedir. Tuvalet eğitimi için hazır olmayan çocuğa bu eğitimin verilmesi ileride aşırı 
kontrollü, katı ve kurallara bağlı ya da cimri olmasına neden olabilir. Öte yandan tuvalet eğitimini son 
derece gevşek bir tarzda almış bir kimse ileride dağınık, vurdum duymaz ya da aldırmaz olabilir.

Fallik Dönem (3-6 yaş): Bu dönemde kız ve erkeklerin farklı beden yapılarına sahip olduklarını 
öğrenirler. Haz bölgeleri genital bölgeleridir. Bu aşamada kız ve erkek çocukları karşı cinsten ebevey-
nine cinsel ilgi duyar. Bu çatışmanın çözülmesi ise süper egonun gelişmesi sayesinde olur. Kız çocuk, 
anneye duyduğu ihtiyacın farkında olduğu için onunla savaşmak yerine onunla özdeşleşerek, erkek 
çocuk ise babanın gücünü ve büyüklüğünü bildiğinden baba ile özdeşleşerek bu çatışmayı çözmeye 
çalışır. Freud, kız çocukların içinde olduğu bu duruma elektra kompleksi adını verirken, erkek çocukların 
yaşadığı bu duruma ödipüs kompleksi adını verir.

Latens Dönem (6-11 yaş): Bu dönemde çocuk birçok dürtüsünü frenlemeyi ya da kontrol etmeyi 
öğrenir.

Genital Dönem: Bu dönemde çocuk cinsel olgunluğa erişerek, karşı cinsten olan bir yaşıtıyla yakın 
ilişki kurma çabasındadır.

Freud, özellikle ilk üç yılın kişiliğin gelişiminde önemine dikkat çeker. Biyolojik büyümenin ve dönem-
sel ilerlemenin, kişilik üzerindeki etkileri belirleyicidir. Saplanma, yetişkin aşamalarda ortaya çıkacak 
zevk alma biçimlerinin gelişmesini engeller ve bireyin ileride yaşam doyumunun zayıf olmasına neden 
olabilir.

saplanma
Birey, belli bir aşamadaki hoşlandığı beden faaliyetlerine bağlanır ve bu hoşlanma türü diğerlerinden 

baskın olur. Libido yada yaşam enerjisi o aşamada saplanıp kalır. 
Freud’un kişilik kuramına yapılan bir takım eleştiriler mevcuttur.

 ➣ Freud’un kuramını destekleyen ya da kuramına karşı çıkan deneysel veri yoktur. 
 ➣ Freud’un kişilik gelişimine temel olan cinsiyet vurgusu abartılı bulunmuştur.
 ➣ Freud’un nörotik kişilerle çalışması psikanalitik kuramın tüm insanlar için geçerli olup olamaya-
cağı şüphesini uyandırmıştır.

 ➣ Freud’un kuramı her davranışı, her kişilik özelliğini savunma mekanizmaları ya da bastırma ile 
açıklayacak gücü sınırsız bir kuram olarak görülmektedir.

Freud’un psikanalitik yaklaşımının yanında Adler, Jung, Erikson, Fromm gibi teorisyenler de kişilikle 
ilgili kuramlarıyla psikodinamik yaklaşımın farklı açılardan ele alınmasına katkıda bulunmuşlardır. Yeni-
Freudcular olarak isimlendirebileceğimiz bu kişiler, bazı noktalarda Freud’un kişilik hakkındaki görüşle-
rine katılmamaktadırlar.

 ➣ Kişilik gelişiminde ilk 5-6 sene yanında ergenlik ve yetişkinlik deneyimleri de etkilidir.
 ➣ İçgüdüsel etkiler yanında toplumsal ve kültürel etkiler de kişilik gelişiminde etkilidir.
 ➣ İnsan kişiliğinin karanlık yönlerine bu derece odaklanılmasındansa bilincin etkisine ağırlık vermek 
kişiliğin olumlu yönlerine odaklanılmasını sağlayacaktır.    
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Alfred Adler ve kişilik
Adler’in kişilik gelişimine yaptığı katkıyı üstün olma çabası, kişilik gelişiminde ebeveyn etkisi ve do-

ğum sırasının önemi başlıklarıyla incelemek mümkündür.
Üstün olma Çabası
Adler, doğduğumuz andan itibaren yetişkin kişilerin bakımlarına muhtaç olduğumuz için yaşama bir 

aşağılık duygusu ile başladığımızı ifade eder. Adler, cinsellik ve saldırganlık güdüleri yerine temelde 
üstün olma çabasının tüm işlevlerimiz üzerinde etkili olduğunu söyler.

kişilik Gelişiminde Ebeveyn Etkisi
Adler’e göre iki tip ebeveyn tarzı çocuğun ileriki yaşlarda kişilik sorunu yaşamasına sebep olur. 

Birincisi çocuğa aşırı özen göstermek ve aşırı korumak. İkincisi ise çocuğa özen göstermemek ve ihmal 
etmektir. Birincisinde, yani çocuğun şımartıldığı aile ortamında çocuğun bağımsızlığı elinden alınır ve bu 
durum aşağılık duygusunu artırabilir. İkincisinde ise ebeveynleri tarafından yeterince ilgilenilmeyen ve 
sevgi görmeyen çocuk ileride mesafeli, kuşkucu ve sosyal beceriler konusunda zayıf olur.

Doğum sırası
Adler, kişilik gelişiminde doğum sırasının önemli olduğunu söyleyen ilk bilim insanıdır. Ailede ilk 

sırada doğan, yani ailenin ilk çocuğu olan kişilerin ikinci çocuğun gelmesiyle birlikte üzerindeki ilgiyi 
kaybettiğini, bu yüzden aşağılık duygusunun daha güçlendiğini söyler. Adler, ortanca çocukların daha 
başarılı ve mutlu kişiler olduğunu ifade eder. Kendisi de ortanca olan Adler, bu kişilerin ilk çocuk ve son 
çocuk kadar ilgi görmediğini bu nedenle de başarı için daha çok çabaladıklarını, bunun da üstünlük 
duygusunu geliştirdiğini belirtir.

Carl jung ve kişilik
Jung, yaşamda bir amacın olmasının ve bu amaca ulaşmak için çaba sarf etmenin önemine işaret 

etmiştir. Kolektif bilinçdışı kavramını geliştiren Jung, nesiller boyunca aktarılan ortak deneyimlerin bizim 
şimdiki hayatımızdaki etkisine dikkat çekmiştir.

Jung, atalarımızdan miras aldığımız imgelere arketip adını verir. Jung’a göre her bireyde varlığını 
kabul etmek istemediği bir karanlık bir taraf vardır. Gölge arketip ismini verdiği bu gölge yan, bilinçli ve 
bilinç dışı zihin arasında eşikte bekler ve içmizdeki bastırılmış ilkel, sakil ve kullanılmayan tüm özellik-
leri kapsar. Onu ehlileştirip, taleplerini bastırabilecek kişilik bölümüne tiyatro oyuncularının çeşitli rolleri 
sergilerken taktıkları maske anlamına gelen -persona- Jung’a göre persona sayesinde toplum tarafıdan 
kabul edilmek mümkün olur.

İçe dönük ve dışa dönük kavramlarını ilk kez ortaya atan Jung, içe dönük kimsenin iç dünyasına 
yöneldiğini ve başkalarıyla birlikte olmaktansa yalnız kalmayı tercih ettiğini ifade eder. Çekingendirler; 
dikkatlerini iç gözlem yapmaya ayırırlar. Dışa dönükler ise sürekli başkalarıyla birlikte olmak ister.

Erik Erikson ve kişilik
Erikson’un kişilik kuramına yaptığı en önemli katkı benlik-kişilik ilişkisine getirdiği yaklaşım ve kişilik 

gelişiminin yaşam döngüsü içindeki yerine yaptığı vurgudur. Freud’dan farklı olarak kişilik gelişiminde 
ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinin de etkili olduğunu savunur.

Benlik ve kişilik İlişkisi
Erikson’a göre benlik, kişiliğin oldukça güçlü ve bağımsız bir bölümüdür. Benliğin birinci işlevi bir 

kimlik duygusu oluşturması ve bunu korumasıdır. Günlük yaşamda çok sık kullandığımız kimlik bunalımı 
kavramını yaratan Erikson, insan yaşamının her evresinde yaşayabileceğimiz bu kavramın kim olduğu-
muzu bilmediğimiz ya da çaresizliğe düştüğümüz durumlarda daha çok yaşandığını söyler.

Yaşam Döngüsü İçinde kişilik Gelişimi
Erikson’a göre kişilik gelişimi kişinin yaşamı boyu devam eder.
Erikson’un gelişim aşamaları;

 ➣ Temel Güvene Karşı Güvensizlik
 ➣ Özerkliğe Karşı Utanma ve Şüphecilik
 ➣ Girişkenliğe Karşı Suçluluk Duygusu
 ➣ Başarıya Karşı Aşağılık Duygusu
 ➣ Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası
 ➣ Yakınlık Kurmaya Karşı Soyutlanma
 ➣ Üretkenliğe Karşı Durgunluk
 ➣ Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk    
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Erich Fromm ve kişilik
Fromm’a göre birey olarak ne kadar önemsiz olduğumuzu gördüğümüzde iki şekilde tepki veririz: 

Ya özgürlükten kaçarız ya da “olumlu özgürlüğe” doğru ilerleriz. Fromm, özgürlükle gelen çaresizlik ve 
yalnızlık duygusunu aşmak için üç ana strateji kullanıldığını savunur: Otoriteciliğe başvurmak; Yıkıcılığı 
seçmek ve Uyumluluğu seçmek. 

Otoriteciliğe başvurmak, insanların, kendilerini güçlü hissedebilmek için daha güçlü insanlar ya da 
şeylerle özdeşleşmeleridir. Otoriter kişilerde itaat ve baskı kurmak aynı anda varolur.

Özgürlükten kaçışta uygulanan ikinci strateji yıkıcılığa başvurmaktır. Bireyler, kendilerinde kaygı 
uyandıran ya da engel oluşturan durumları yıkarak onlardan kurtulmaya çalışır. Bu eylemlerini ise din, 
görev ya da vatanseverlik gibi kavramları kullanarak mantığa bürüme gereği duyarlar.

Üçüncü strateji ise çoğu bireyin yaptığı gibi mekanik bir uyumluluğu tercih etmeleridir. Fromm, in-
sanın kendini bilmesinin ve kendi olmasının mutluluğun anahtarı olduğunu belirtir. Olumlu bir özgürlü-
ğe sahip olmak için içimizden geldiği gibi davranmamız ve gerçek arzularımızı yaşamamız gerektiğini 
söyler.

ÖZELLİKLER YAKLAŞIMI
İnsanların farklı durumlarda tutarlı davranışlar sergilemelerini sağlayan kalıcı nitelikler ya da vasıflar 

aracılığıyla kişiliği sınıflandırır.
Gordon Allport’un Özellik Yaklaşımı
Allport’un yaklaşımına göre tek bir boyut üzerinde bireyleri tanımlamak mümkündür. Bireyin bir özel-

likten aldığı sonuç, diğer bireylerin sonuçlarıyla karşılaştırıldığında bu özelliklere genel ayırıcı özellikler 
denir. Allport’un bir diğer önerisi ise bireyi kendi içinde incelemektir. Bireyin kişiliğini tanımlayan 5-10 
tane özelliğe temel özellik denir.

Beş Faktör kişilik Modeli
Büyük Beşli adıyla da anılan bu model, farklı araştırmalarda sıklıkla ortaya çıkan kişilik özelliklerinin 

bir araya gelmesiyle oluşmuştur.

Dışa Dönüklük
• Sosyal ya da çekingen
• Eglenceyi seven ya da ciddi
• Şefkatli ya da mesafeli

sorumluluk
• Düzenli ya da düzensiz
• Dikkatli ya da dikkatsiz
• Kendini disipline edebilen ya da zayıf iradeli

Duygusal Denge
• Kaygılı ya da sakin
• Güvensiz ya da güvenli
• Kendine acıma ya da kendinden memnuniyet

Deneyime Açıklık
• Hayalci ya da gerçekçi
• Çeşitlilik ya da sıradanlık
• Bağımsız ya da uysal

Uyumluluk
• Yumuşak kalpli ya da katı
• Güvenen ya da şüphe duyan    
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İnsancıl kuramlar
1960’larda ortaya çıkan ve kişiliği anlamak için benimsenen insancıl yaklaşımlar, bireyin kişisel ve 

bilinçli deneyimleri ve gelişme potansiyelinin bütünlüğüne ulaşmak için duyulan kaygılarla şekillenir. 
Tüm insancıl kuramların ortak özelliği kendini gerçekleştirme dürtüsüne yaptığı vurgudur.

İnsancıl kuramlarda dört ana öğe karşımıza çıkmaktadır:
 ➣ Kişisel Sorumluluk: Başımıza gelenlerin sorumlusu bizleriz.
 ➣ Şimdi ve Burada: Geçmiş ya da gelecek üzerinde fazlaca düşünmek yerine hayatı dolu dolu ya-
şamak ve gerçek potansiyelimizi kullanabilmek için tek yol şimdi ve burada yaşamaktır.

 ➣ Bireyin Fenomenolojisi: Kimse, bizi bizden daha iyi tanıyamaz. Kararlarımızda, tercihlerimizde, 
çözüm yollarımızda kendimizi iyi tanımalı ve nereden geldiğimizi iyi bilmeliyiz.

 ➣ Kişisel Gelişim: İnsan gelişiminin doğal hali daha iyiye ulaşmaktır.
Carl Rogers, potansiyelini tam kullanan kişilerin yaşamlarında uygun bir doyum noktasına ulaşmak 

için doğal bir çaba gösterdiğini savunmuştur. Rogers, potansiyelin tam olarak kullanılabilmesi için ço-
cuk yetişirken olumlu koşulsuz kabulün ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Olumlu bir benlik 
geliştirebilmek, yeteneklerimizin ve iyi özelliklerimizin farkına varabilmek için koşulsuz sevgi ve onay 
önemlidir. Koşulsuz sevgi, birey ne yaparsa yapsın, onun sevgi ve saygıya layık olduğunu kabul eden 
ve olumlu benlik bilincinin gelişmesini sağlayan bir yaklaşımdır.

Karen Horney, olumlu çevresel koşulların varlığının bireylerin “gerçek bir öze” sahip olmaları açı-
sından gerekli olduğunu söyler. Sıcak bir ortam, ebeveynin çocuğu kendinden “ayrı bir birey” olarak 
sevmesi gibi olumlu çevresel koşulların yokluğu bireylerde kaygı yaratır. Bireyler, bu kaygı durumuyla 
baş edebilmek için çeşitli kişiler arası savunma mekanizmaları ya da kişisel (ruhsal) savunma mekaniz-
maları geliştirirler. 

Kişiler arası savunma mekanizmaları şu şekildedir:
 ➣ Diğer bireylere karşı kendini geri planda tutma, pasif olma,
 ➣ Diğer bireylerden uzaklaşma,
 ➣ Diğer bireylere karşı saldırgan, kibirli ve narsistik tavır alma.

Rogers, Horney ve Maslow gibi insancıl kuramcıların ortak noktası kişiliği bir bütün olarak ele al-
malarıdır. Diğer kuramlardan farklı olarak insancıl kuramlar, mutluluk ve kendini gerçekleştirme için 
çabalayan sağlıklı kişilere odaklanmaktadır.

sosyal Öğrenme kuramları
Diğer kişilik kuramlarından farklı olarak sosyal öğrenme kuramları kişiliğin gelişiminde çevrenin et-

kisine odaklanır.
julian Rotter’in Beklenti kuramı
Rotter, kuramını -beklenti- üzerine kurmuştur. İnsanların davranışları, o davranışların sonucunda 

alacakları ödülün varlığına inanmalarına bağlıdır. Beklentiler, kararlı davranış kalıplarına yani kişiliğe 
dönüşür.

İçsel ve dışsal denetim odağı kavramını geliştiren Rotter, içsel denetim odağı yüksek olan bireyle-
rin başlarına gelen her şeyin kendi eylemlerinin ve özelliklerinin bir sonucu olduğuna inanırlar. Dışsal 
denetim odağı yüksek kişiler ise şans, kader gibi üçüncü olgu ya da kişilerle başlarına gelen olayları 
açıklamaya çalışırlar.

İçsel denetimi yüksek kişilerin daha başarılı, entellektüel, toplumsal olaylarda aktif ve daha girişimci 
oldukları, daha etkili, öz saygısı ve güveni yüksek, bağımsız bir kişilik yapısı gösterdiklerini, daha uyum-
lu davranışlara sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Dışsal denetimi yüksek kişilerin çevre üzerinde 
kontrollerinin olmadığına inandıkları ve olayları denetlemeyecekleri, bu nedenle de kaygılı, kuşkucu ve 
dogmatik oldukları araştırma sonuçlarından görülmektedir. Hem kendilerine hem başkalarına daha az 
güvenen, kendini tanımada yetersiz oldukları görülmektedir.

Albert Bandura’nın Bilişsel-sosyal Öğrenme Teorisi
Bandura, kişilik gelişiminde bireysel faktörler, çevresel uyarıcılar ve davranış arasındaki karşılıklı 

etkileşime dikkat çeker. Tutumlarımız, çevredeki uyarıcılar ve geri bildirimler davranışlarımızı, dolayı-
sıyla kişiliğimizi etkiler. Davranışlarımız da çevremiz üzerinde etkilidir. Bandura, bu etkileşime karşılıklı 
belirlenimcilik adını vermiştir. Sosyal öğrenme yaklaşımına göre gözleyerek öğrenme yetenek, tutum ve 
davranışlarımızı etkileyebilir.
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Kuramına öz-yeterlik kavramını da ekleyen Bandura’ya göre, bireylerin kendilerini ne kadar yeterli 
buldukları, onların hedefleri ya da eylemleri için ne kadar çaba sarf edeceklerini ve mücadele verecek-
lerini belirler. özyeterlik, algı, motivasyon ve performans gibi birçok durumu etkiler.

Öz-yeterlik algısının oluşumunda üç bilgi kaynağı mevcuttur:
 ➣ Dolaylı tecrübe: Başkalarının yaptıklarını gözlemleme
 ➣ İkna: Kişinin kendi kendini ikna etmesi ya da başkalarının onu başarabileceğine dair ikna etmesi
 ➣ Eyleme ilişkin duygu durumu: Bir eylemi düşündüğünde ya da o eyleme yöneldiğinde hissedilen 
duyguların gözlemlenmesi.

Bilişsel kuramlar
Bilişsel yaklaşıma göre her birimizin bilgi işleme süreçleri farklı olduğunda, aynı ortamda kişiler ya 

da olaylar hakkında farklı düşüncelere sahip olabiliriz.
George kelly’nin kişisel Yapılar kuramı
Kelly’nin yaklaşımına göre bireyler, tıpkı bir bilim adamı gibi yaşamlarına ilişkin geliştirdikleri hipo-

tezler geliştirir ve sınarlar. Tutarlı olan varsayımları kullanmaya devam ederken, tutarsız olanları siler 
ve yenisini geliştirirler. Bunu yapmalarındaki amaç belirsizliği azaltmak ve geleceğe ilişkin kestirimlerde  
bulunmaktır.

Olayları yorumlamak ve kestirmek için kullandığımız bilişsel yapılara kişisel yapılar adını veren 
Kelly, her bireyin kişisel yapılarının bir diğerininkine benzemediğini söyler. Bu farklılığın nedeni bireyle-
rin “dünyayı yapılandırma” şekillerindeki farklılıktan kaynaklanır.

Walter Mischel’in Bilişsel-Duyusal kişilik kuramı
Mischel’in modelinde bilişsel-duyusal değişkenler, birbirleriyle etkileşime girerek davranışımızı be-

lirler. Bilişsel modelde davranıştaki bireysel farklılıkların nasıl oluştuğunu açıklarken sıklıkla başvurdu-
ğu kaynaklardan bir tanesi şemalardır. Şemalar, bilgiyi algılama, düzenleme, işleme ve kullanmamıza 
yardım eden varsayımsal bilişsel yapılardır. Şemaların işlevlerinden bir tanesi çevremizdeki bir çok 
karmaşık ve fazla sayıdaki uyarıcıyı düzenlememize yardımcı olur. Bir diğeri ise şemaların bize bilgiyi 
düzenleyebileceğimiz ve işleyebileceğimiz bir yapı sunmasıdır.

KİŞİLİK DEĞERLENDİRMESİ
Nesnel Testler
Nesnel ya da objektif testler, puanlaması ve uygulaması kolay testlerdir; iyi tanımlanmış kuralları 

sayesinde tek bir özellik için tek bir puan ya da farklı özellikler için bir dizi puanlama yapılabilir. En yaygın 
kullanılan Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), 1930’lu yıllarda psikolog Hataway ve psikiyat-
rist McKinley tarafından geliştirilmiştir.

Projektif Testler
Nesnel testlerde bireylerin önceden belirlenmiş ifadelere “evet”, “hayır” gibi önceden belirlenmiş 

cevaplar vermeleri söz konusuyken, projektif testlerde önceden belirlenmiş cevaplar yoktur. En yaygın 
olanı Rorschach ve Tematik Algı testidir.

1921 yılında İsviçreli psikiyatrist Herman Rorschach tarafından geliştirilen Rorschach testinde, si-
metrik mürekkep lekeleri gösterilen katılımcılardan gördükleri resimleri neye benzettikleri sorulur.

1938 yılında Henry Murray tarafından geliştirilen Tematik Algı Testinde katılımcılara belirsiz sahne-
lerin resimleri gösterilir ve bu görüntüdeki insanların ne düşündükleri, ne yaptıkları sorulur.
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AÇIkLAMALI soRULAR

1. Farklı durumlar ve zamanlarda bireyin 
ayırt edeci davranış düzenlerini etkileyen 
karmaşık ve psikolojik nitelikler bütününe 
ne ad verilir?

A) Mizaç
B) Karakter
C) Kişilik
D) Duygu
E) Biliş

AÇIkLAMA
Kişilik, bizi diğer bireylerden ayırt eden psikolojik 
nitelikler bütünüdür.

YANIT: C

2. Bireyin kendine özgü duygusal doğaya 
sahip olma olgusuna ne ad verilir?

A) Kimlik
B) Yetenek
C) Ön yargı
D) Mizaç
E) Karakter

AÇIkLAMA
Allport tarafından tanımlanan mizaç davranışsal 
eğimlerdir ve gennellikle kalıtımsaldır.

YANIT: D

3. kişiliğin biçimlenmesindeki en önemli çev-
resel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arkadaş grupları
B) Aile
C) Gazeteler
D) Öğretmenler
E) Televizyon

AÇIkLAMA
Aile, özel davranışların kazanılmasında toplum-
sallaşma ortamının başat kaynağıdır.

YANIT: B

4. Bireyi anlamak için zihnin bilinç altı yapı 
ve içeriğini anlamazı gerektiğini ifade eden 
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allport
B) Rogers
C) Harney
D) Maslow
E) Freud

AÇIkLAMA
Psikoanalitik yaklaşımın kurucusu olan Freud’un 
bilinçdışı dürtülerle ilgili yaptığı çalışmalar psikodi-
namik yaklaşımın gelişmesini sağlamıştır.

YANIT: E

5. Freud’a göre ilkel, kaba kalıtımsal haz ve 
tutkudan oluşan kişilik kısmı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) İd
B) Ego
C) Süperego
D) Vicdan
E) Bilinç öncesi

AÇIkLAMA
Freud, organizmayı harekete geçiren enerjiyi sağ-
layan id’in ilkel, kaba, kalıtımsal haz ve tutkudan 
oluştuğunu belirtir.

YANIT: A

6. kız ve erkeklerin farklı beden yapılarına 
sahip olduklarını öğrendiği psikoseksüel 
dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oral dönem B) Anal dönem
C) Fallik dönem D) Latens dönem
E) Genital dönem

AÇIkLAMA
3 – 6 yaş arasını kapsayan fallik dönem cinsiyet 
farklarının öğrenildiği dönem dir. Bu dönemde haz 
bölgesi genital bölgelerdir.

YANIT: C    
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7. Aşağıdakilerden hangisi Freud’un kişilik 
kuramına yapılan eleştirilerden biri değil-
dir?

A) Freud’un kuramına yönelik deneysel ve-
rinin olmaması

B) Cinsiyet vurgusunun abartılı bulunması
C) Freud’un nörotik kişilerle yaptığı çalışma-

ların tüm insanlar için geçerli olamayaca-
ğı düşüncesi

D) Freud’un her davranışı savunma meka-
nizmaları veya bastırma ile açıklaması

E) Kişilik gelişiminde çevresel uyarıcıları te-
mel aktör olarak görmesi

AÇIkLAMA
Freud kişiliğin oluşması veya gelişmesinde çev-
resel uyarıcılara yer vermediği için bu konuda da 
eleştirilmemiştir.

YANIT: E

8. Doğduğumuz andan itibaren yetişken ki-
şilerin bakımlarına muhtaç olduğumuz 
için yaşama bir aşağılık duygusu ile baş-
ladığımızı ifade eden düşünür aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Adler
B) Freud
C) Jung
D) Erikson
E) Fromm

AÇIkLAMA
Adler, aşağılık duygusu ile başlanan hayatta üs-
tün olma çabasının tüm işlevlerimizde üzerinde et-
kili olduğunu savunur.

YANIT: A

9. Yaşamda bir amacın olmasının ve bu 
amaca ulaşmak için çaba sarf etmenin 
önemine işaret eden ve kollektif bilinç dı-
şı kavramını geliştiren psikolog aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Erikson
B) Maslow
C) Jung
D) Adler
E) Piaget

AÇIkLAMA
İlk başlarda Freud ile çalışan Jung, fikir ayrılığına 
düşerek felsefe ve mitolojiyi birleştirip psikoanali-
tik yaklaşımda kalarak kendi teorisini geliştirmiştir.

YANIT: C

10. İnsanların, kendilerini güçlü hissedebil-
mek için daha güçlü insanlar ya da şey-
lerle özdeşleşerek, çaresizlik ve yalnızlık 
duygusunu aşma stratejisine Fromm ne 
ad vermiştir?

A) Uyumluluğu seçmek
B) Otoriteciliğe başvurmak
C) Yıkıcılığı seçmek
D) Özdeşim kurmak
E) Kendiliği reddetmek

AÇIkLAMA
Fromm’a göre otoriter kişilerde itaat ve baskı kur-
mak aynı anda varolur. Birey yalnızlıktan kurtul-
mak için otoriteciliğe başvurabilmektedir.

YANIT: B

11. Beş faktör kişilik modeline göre aşağıda-
kilkerden hangisi sorumlu kişinin özellik-
lerinden biridir?

A) Şefkatli olma
B) Yumuşak kalpli olma
C) Dikkatli olma
D) Hayalci olma
E) Uysal olma

AÇIkLAMA
Beş faktör kişilik modeline göre sorumlu kişiler, 
düzenli, dikkatli ve kendini disipline edebilme özel-
liği taşır.

YANIT: C

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI



67

12. Aşağıdakilerden hangisi Horney’e göre 
kişiler arası savunma mekanizmaları ara-
sında yer almaz?

A) Diğer bireylerden uzaklaşma
B) Diğer bireylere karşı narsistik tavır alma
C) Diğer bireylere karşı pasif olma
D) Diğer bireylere karşı koşulsuz sevgi gös-

terme
E) Dİğer bireylere karşı saldırganlık

AÇIkLAMA
Horney, bireyin kaygı durumuyla başedebilmek 
için çeşitli kişiler arası savunma mekanizmaları 
geliştirdiğini savunur.
Bunlar;
• Bireyin kendini geri planda tutması, pasif ol-

ması
• Diğer bireylerden uzaklaşma
• Saldırganlık, kibirli ve narsistik tavırlar almakta-

dır.
YANIT: D

13. “İnsanların davranışları, o davranışların so-
nucunda alacakları ödülün varlığına inanma-
larına bağlıdır” görüşü aşağıdaki kuramlar-
dan hangisine aittir?

A) Beklenti Kuramı
B) Sosyal öğrenme
C) İnsancıl Kuram
D) Psikodinamik Kuram
E) Psikososyal Kuram

AÇIkLAMA
Rotter, kuramını beklenti üzerine kurmuştur. Bek-
lentiler, kararlı davranış kalıplarına yani kişiliğine 
dönüşür görüşünü savunur.

YANIT: A

14. katılımcılara belirsiz sahnelerin, resimle-
rinin gösterildiği ve bu görüntülerdeki in-
sanların ne düşündükleri, ne yaptıkları gi-
bi soruların sorulduğu kişilik değerlendir-
me testi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rorschach Testi
B) Tematik Algı Testi
C) Objekti Kişilik Testi
D) Psikoanalit Algı Testi
E) Nesnel Kişilik Testi

AÇIkLAMA
1938 yılında H. Murray tarafından geliştirilen Te-
matik Algı Testi, belirsiz resimler üzerinden düşün-
celeri algılamaya yöneliktir.

YANIT: B

15. Bilişsel – Duyusal kişilik kuramı aşağıda-
ki psikologlardan hangisine aittir?

A) Kelly
B) Bandura
C) Mischel
D) Rogers
E) Rotter

AÇIkLAMA
Mischel’in modelinde bilişsel–duyusal değişken-
ler, birbiriyle etkileşime girerek davranışlarımızı 
belirler.

YANIT: C
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME soRULARI

1. Bir insanın yaşadığı çevresine, başka in-
sanalara, içinde yaşadığı topluma ve ge-
nellikle hayatın gereklerine karşı takındı-
ğı tavrı anlamamızı mümkün kılan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişilik
B) Karakter
C) Mizaç
D) Yetenek
E) Sezgi
 

2. Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin gelişi-
mini etkileyen çevresel faktörler arasında 
yer almaz?

A) Yetenek
B) Gazeteler
C) Aile
D) Öğretmenler
E) İnternet

3. Aşağıdakilerden hangisi Freud’un psiko-
seksüel aşamalarından biri değildir?

A) Oral
B) Anal
C) Fallik
D) Latens
E) Benlik

4. Freud’a göre çocuğun birçok dürtüsünü 
frenlemeyi ya da kontrol etmeyi öğrendiği 
dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Latens
B) Oral
C) Fallik
D) Anal
E) Genital

5. Aşağıdakilerden hangisi Yeni-Freudcular 
olarak bilinen psikodinamik psikologlar-
dan biri değildir?

A) Adler
B) Jung
C) Erikson
D) Bandura
E) Fromm

6. Psikolojide içe dönük ve dışa dönük kav-
ramlarını ilk kez ortaya artan psikolog 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maslow
B) Horney
C) Allport
D) Jung
E) Freud

7. Erikson’un kişilik kuramını Freud’un kişi-
lik kuramından ayıran temel özellik aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Çevresel uyarıcılara yer vermesi
B) Bebeklik dönemini dikkate almaması
C) Kişilik gelişiminin yaşam boyu devam et-

tiğini savunması
D) Gözlem yoluyla kişilik geliminin oluştuğu-

nu savunması
E) Zihinsel faaliyetlerin belirgin olmadığını 

savunması

8. Fromm’a göre, olumlu özgürlüğe sahip 
olmak için aşağıdakilerden hangisini yap-
mamız gerekir?

A) İçimizden geldiği davranmamız
B) Toplumun temel değerlerini reddetmemiz
C) Kendimizde kaygı uyandıran durumları 

yıkmamız
D) Otoriter kimliğe sahip olma
E) Tek tanrılı dinlerden birisine göre yaşa-

mamız
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9. Aşağıdakilerden hangisi İnsancıl kuram-
larda geçerli olan temel öğelerden biri de-
ğildir?

A) Kişisel sorumluluk
B) Dışa dönüklük
C) Bireyin fenomenolojisi
D) Kişisel gelişim
E) Şimdi ve burada

10. Birey ne yaparsa yapsın, onun sevgi ve 
saygıya layık olduğunu kabul eden ve 
olumlu benlik bilincinin gelişmesini sağ-
layan yaklaşım aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Kendini geri planda tutma
B) İleri yansıtma
C) Koşulsuz sevgi
D) Öze kavuşma
E) Pekiştirme

11. Aşağıdakilerden hangisi Beklenti kuramı-
na göre dış denetimi yüksek kişilerin sa-
hip olduğu özelliklerden biri değildir?

A) Kendini tanımada yetersizlik
B) Kuşkucu olmak
C) Dogmatik olmak
D) Bağımsız kişilik yapısına sahip olmak
E) Kendine güveninin az olması

12. Aşağıdaki kuramlardan hangisi kişiliğin 
gelişiminde çevrenin etkisine odaklanır?

A) Psikodinamik Kuram
B) İnsancıl Kişilik Kuramı
C) Bilişsel Kuram
D) Sosyal Öğrenme Kuramı
E) Beş Faktör Kişilik Kuramı

13. Aşağıdakilerden hangisi sosyal davranış 
kuramı için doğru değildir?

A) Kişilik çevrenin etkisini vurgular
B) Davranışın ardında yatan içsel faktörler 

vurgulamıştır.
C) Bir davranışın öğrenilmesinde mutlaka 

davranışın sonuçları tarafından pekiştiril-
mesi gerekmektedir.

D) İnsanların size nasıl davrandığı, kısmen 
sizin nasıl davrandığınızın bir sonucudur.

E) Davranış ile çevre asanıdaki ilşikinin sü-
rekli bir niteliği olduğu belirtilmiştir.

14. Davranışın hem içsel hem de dışsal faktör-
ler tarafından belirlendiğini ve bu öğeler 
arasındaki ilişkiyi vurgulayan Bandura’nın 
geliştirilmiş olduğu kavram hangisidir?

A) Etkişelim
B) Davranışçılık
C) Karşılık belirlenimcilik
D) Bilişsel etkiler
E) Dolaylı öğrenme

15. simetrik mürekkep lekeleri gösterilen ka-
tılımcılardan gördükleri resimleri neye 
benzettiklerini sorarak kişilik değerlendir-
mesi yapılan test aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Tematik Algı Testi
B) Rorschach Testi
C) Minnesoto Kişilik Testi
D) Nesnel Kişilik Testi
E) Psikodinamik Kişilik Testi



DAVRANIŞ BİLİMLERİ-II

70

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
soRULARI YANITLARI

1. B Bireyin hayatın gereklerin karşı takıntığı 
tavrı anlamamızı mümkün kılan karakter, 
kazanılmış bir özelliktir.

2. A Kişiliğin gelişimini etkileyen çevresel fak-
törler, aile, öğretmenler, arkadaşlar, to-
pumsal kurumlar, gruplar, medya unsur-
ları, teknoloji ve internetttir.

3. E Psikoseksüel aşamalar sırasıyla oral, 
anal, fallik, latens ve genital dönemdir.

4. A 6 – 11 yaş arası dönemi kapsayan latens 
döneminde çocuk dürtülerini frenlemeyi 
öğrenir.

5. D Bandura, psikodinamik kuramın değil 
sosyal öğrenme kuramının temsilcisidir.

6. D Jung, içe dönük kimselerin yalnız kalma-
yı, dışa dönük kimsemelerin ise sürek-
li başkalarıyla birlikte olmak istediklerini 
savunur.

7. C Freud’a göre kişilik gelişimini süper 
ego’nun oluşmaya başladığı 6 yaş civa-
rında biterken, Erikson’a göre kişiliğin 
gelişimi kişinin yaşamı boyu devam eder.

8. A Fromm, insanın kendini bilmesinin ve 
kendi olmasının mutluluğunun anahta-
rı olduğunu belirtir. Olumlu özgürlük için, 
birey içinden geldiği gibi davranmalı ve 
gerçek arzularını yaşamalıdır.

9. B İnsancıl kuramlarda karşımıza çıkan dört 
ana öğe; kişisel sorumluluk, bireyin feno-
menolojisi, kişisel gelişim, şimdi ve bura-
da şeklindedir.

10. C Rogers, olumlu bir benlik geliştirebilmek, 
yeteneklerimizin ve iyi özelliklerimizin far-
kına varabilmek için koşulsuz sevgi ve 
onayın önemli olduğunu savunmuştur.

11. D Rotter’in Beklenti Kuramına göre dış de-
netimi yüksek kişiler, kaygılı, kuşkucu, 
dogmatiktir. Bu kişilerin kendilerine ve 
başkalarına güveni azdır. Kendilerini ta-
nımada yetersizdirler.

12. D Diğer kişilik kuramlarından farklı olarak 
sosyal öğrenme kuramı kişiliğin gelişi-
minde çevrenin etkisine odaklanır.

13. C Kurama göre bir davranışın öğrenilme-
sinde mutlaka davranışın sonuçları tara-
fından pekiştirilmesi geremez.

14. C Karşılıklı belirlenemicilik, davranışı içsel 
ve dışsal faktörlerin oluşturduğu uyarıcı-
lar davranışımızı, davranışlarımız da çe-
verimizi etkiler. 

15. B 1921 yılında H. Roschach tarafından 
oluşturulan test, simetrik mürekkep le-
kelerinden gördükleri resimler hakkında 
bilge edinerek kişilik analizi yapmak için 
kullanılır.
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ÜNİTE

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Stres kavramını, stresle başa çıkmak 
için transaksiyonel modeli, kişi içi ve kişi dışı kaynakları tanımlayabil-
meyi, çatışma kavramını ve çatışma ile başa çıkma yöntemlerini öğ-
renmek gereklidir. Ayrıca Transaksiyonel Model, Ruminasyon, savun-
ma mekanizmaları, genel uyum sendromu, sosyal destek, iyimserlik, 
dirençlilik gibi kavramlara dikkat ediniz.

Önceki sınavlarda Çıkan soru Adedi

Ara sınav Dönem sonu

– 3

STRES KAVRAMI

STRESİN TANIMLANMASINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR

Strese ilişkin farklı bakış açıları mevcuttur. Bazı araştırmacılar organizmanın strese verdiği tepkileri 
ve bu tepkiler sonucunda oluşan sağlık risklerini ele almışlardır. Başka bir bakış açısı stresi kişinin başı-
na gelen büyük olaylar ya da günlük sıkıntılar bağlamında değerlendirmiştir. Stresi kişi-çevre arasındaki 
etkileşimi çerçevesinde ele alanlar da vardır.

organizmanın Verdiği Tepkiler Temel Alınarak Yapılan Açıklamalar
Stres konusunda zihin ve beden arasındaki etkileşimin incelenmesi konusunda Walter Canon öncü-

lük yapmış ve Hans Selye ile bu konudaki çalışmalar devam etmiştir. Canon, bir tehditle karşılaşan or-
ganizmada sinir sistemi aktivitesinde, merkezi sinir sisteminin uyarılmasında ve iskelet - kas sisteminin 
aktivitesinde artma gibi bazı fizyolojik değişiklikler olmaktadır. Bu durumda organizma savaşmak ya da 
kaçmak üzere harekete geçmeye hazırlanır. Or ganizma ne savaşabilir ne de kaçabilir yani strese maruz 
ka lırsa, bu durumda olumsuz sağlık sonuçları ile karşılaşması kaçınılmazdır. 

Hans Selye, Canon’un görüşlerine benzer biçimde fizyolojik reaksiyonları incelemiş ve bu çerçeve-
de genel adaptasyon (uyum) sendromu ortaya konulmuştur. Genel adaptasyon sendromunda organiz-
manın üç aşamadan geçtiği ileri sürülmüştür: Alarm (tehdide karşı harekete geçmek için hazırlanma ve 
savaş-kaç tepkisi), direnme (stresörle savaşma ve onu yenmeye çalışma) ve tükenme (devam eden 
stresin olumsuz sağlık sorunlarına yol açması). Bu yaklaşımda psikolojik faktörle rin, kişiliğin, bireyin 
strese ilişkin değerlendirmeleri dikkate alınmamıştır.

Başımıza Gelen olaylar Temel Alınarak Yapılan Açıklamalar
Büyük Yaşam olayları: Bu yaklaşım kişinin alışık olduğu yaşam alışkanlıklarının dışında ortaya 

çıkan büyük yaşam olaylarının stres yarattığını ileri sürer. Bu stres hem olumlu hem de olumsuz yaşam 
olayları geldiğinde de yaşanacaktır. Bu bakış açısı temelinde Holmes ve Rahe tarafından büyük yaşam 
olaylarına ilişkin sosyal yeniden uyum ölçeği isimli bir değerlendirme listesi geliştirilmiş ve söz konusu 
ölçeğe dayanarak bir çok çalışma yapılmıştır. Örneğin bir aile üyesinin kaybı, boşanma, hastalanma, 
evlenme, işten çıkarılma, emekli olma, hamilelik, okula başlamak ya da bırakmak gibi değişiklikler en 
stres verici yaşam olaylarıdır.

Günlük sıkıntılar: Kişinin günlük hayatında sürekli karşılaşabileceği, huzursuz edici, engelleyici ya 
da hayal kırıklığı yaşatıcı olaylar günlük sıkıntılar olarak adlandırılır. (eşyaları kaybetme, gürültü yapan 
komşular, günlük maddi sıkıntılarımız gibi). Bazı araştırmalar, günlük sıkıntıların büyük yaşam olayları-
na göre psikolojik semptomların daha önemli belirleyicileri olduğunu ortaya koymaktadır. Gruen, Folman 
ve Lazarus tarafından 1988 yılında yürütülen bir çalışmada günlük sıkıntıların tamamından ziyade kişi 
için merkezi önemi olan sıkıntıların daha fazla stresle ilişkili olduğu ortaya koyulmuştur. 

sTREs VE ÇATIŞMA 7

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Yapılan çalışmalar günlük sıkıntıların tama mının değil, birey için daha fazla önemi olan sıkıntıların 
esas olarak stresle ilişkili ol duğunu göstermiştir. Yani tüm sıkıntılar herkeste aynı düzeyde strese yol 
açmaz. (yaklaşım bu durumun nedenini açıklamamıştır)

Lazarus ve Folkman’ın strese İlişkin Transaksiyonel Modeli
Bu yaklaşım stresi, kişi ve çevre arasındaki ilişki çerçevesinde tanımlar. Kişi, çevresel taleplerle 

başa çıkmak için gerekli olanların, kendi kaynaklarını aştığına yönelik değer lendirmelerde bulunduğu 
zaman psikolojik stres yaşar. Bu modelde araştırmacılar Bilişsel değerlendirme (belirli bir durumun kişi 
açısından neden ve ne kadar stresli algılanacağı) ve başa çıkma faktörlerinin belirleyici oldu ğunu ortaya 
koymuşlardır. 

Bilişsel değerlendirme; birincil değerlendirme ve ikincil değerlendirme olmak üzere iki şekil-
de incelenmektedir:

 ➣ Birincil Değerlendirme: Birincil değerlendirme, bir stresörle karşılaşan bireyin bu du ruma ver-
diği anlamla ilişkilidir. Kişi bu durumda, Zarar-kayıp (kişinin hâlihazırda bir zarar ya da kayıp 
yaşamasına ilişkin bir değerlendirme), tehdit (zarar ya da ka yıp şu anda gerçekleşen olgular ol-
mamakla birlikte, kişi bunların yakın zamanda ger çekleşeceğini bilir), meydan okuma-mücadele 
(kişi bu değerlendirmede kendisinin kazanabileceğine inanır ve durum olumlu duygular yaratır) 
olmak üzere üç farklı yorumlama yapabilir. 

 ➣ İkincil Değerlendirme: İkincil değerlendirme “stresle nasıl başa çıkabilirim?” sorusu ile ilgilidir. 
Bu  yaklaşıma göre stres, kişinin olaya ve olayla başa çıkma konusunda yaptığı değerlendirme 
ile başa çıkamayacağını düşünürse ortaya çıkar.

STRESLE BAŞA ÇIKMA

Ki şinin içsel ve dışsal taleplerin kendisine yük bindirdiğini ya da onu aştığını algıla dığında ortaya 
çıkan ve buna bağlı olarak sürekli olarak değişen bilişsel ve davra nışsal gayretlerine başa çıkma denir. 

Başa çıkma konusundaki yaklaşımlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

Transaksiyonel Model
Bu modelde hiçbir olay ya da durum tek başına stres verici olarak tanımlanmamıştır. Kişinin ona 

ilişkin yap mış olduğu değerlendirmeleri stresörü tanımlar. Bu değerlendirmeler sırasında öncelikle kişi, 
stresörü tanımlar ve sonra başa çıkmak için gerekli olan kaynakları değerlendirir. Bu kaynakların değer-
lendirilmesine ikincil değerlendirme denir. İkincil değerlendirme süreçleri özellikle başa çıkma stratejile-
rinin kullanımına rehberlik eder. Seçilen stratejinin ne olduğu bireyin psikolojik uyumu konusunda belir-
leyici olur. 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 tekniklere, duy gu 
odaklı stratejiler ise kişinin stresöre yönelik duygusunun değiştirilmesine ilişkin dir. 

kişi İçi Başa Çıkma kaynakları
Bazı insanlar önemli yaşam olaylarından hasar almadan ya da çok az hasar alarak çıkarken bazıları 

küçük stresörler karşısında bile hasar alabilirler. Araştırmalar bazı kişilik özelliklerini stresle ilişkilendir-
miştir.

 ➣ Dirençli Kişilik: Kobasa tarafından önerilen, teorik kökenini varoluşçu bakış açısında alan bir 
kişilik yapısı kişilerin stresli olayların zarar verici etkilerinden korunması ve sağlığın iyileştirilmesi 
ile olumlu yönde ilişkilidir. Yaşamın anlamlı ol duğu, geleceğimizi kendimizin seçeceği ve deği-
şimin ilginç ve değerli olduğu dü şüncelerini içeren bu kişilik özelliğine sahip olan insanlar, stres 
ve acıyı var oluşun normal bir özelliği ve yaşamın bir parçası olarak algılarlar. Dirençli kişilerin 
sahip oldukları üç özellik strese karşı tampon görevini görür. Bunlar kontrol, bağlılık ve meydan 
okumadır. Kontrol, insanların deneyimlerini ve sonuçlarını etkileyebileceklerine dair inançlarıdır. 
Bağlılık, insanların yaşamlarındaki olay, durum ve kişilerde anlam ve katılım duygusu hissetme-
leridir. Meydan Okuma, yaşamda değişimin istikrardan daha normal olduğunu ve bu değişiklik-
lerin güvenliği tehditten ziyade kişisel büyüme fırsatı olduğunu bilmektir. Bu özellikler sayesinde 
dirençli insanlar daha az rahatsızlanmaktadır, çünkü stresli olayları zihinsel olarak daha az stresli 
hale dönüştürebilmektedirler.
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 ➣ İyimserlik: İyi şeylerin olacağına inanmaya ve beklemeye yol açan bir kişilik özel liği olarak da-
ha az stresle ilişkilidir ve olumlu duyguların ortaya çıkmasını sağlar. İyimserlik daha önceleri 
nispeten kalıcı bir kişilik özelliği olarak ele alınırken, seligan tarafından ortaya atılan “öğrenilmiş 
iyimserlik” kavramı iyimser liğin sonradan öğreni lebilir olduğunu iddia eder.

 ➣ Zihinsel Geviş Getirme (Ruminasyon): Dirençlilik ve iyimserlik stresle başa çıkmada olumlu 
etkilere sahipken ruminasyon, stresin etkilerini daha da ağır hâle getiren bir faktördür. Olumsuz 
fikirlerin sürekli tekrarlanmasına denir. Daha çok kalıcı,sürekli yineleyen, kişinin kendine odaklan-
dığı bir durumdur ve kişi, problemlerin yarattığı olumsuz sonuçları, duyguları ana liz ederek defa-
larca aynı problemleri düşünür. Bu durum kişiyi daha da olumsuz bir hale getirecektir. Ruminas-
yonun depresif duygu durumuna ilişkin de olumsuz etkileri vardır.

Ruminasyon, depresyonun itici güçlerinden biridir. Bu konuda McIntosh, Gillanders ve Rodgers 
(2010) tarafından yapılan yaşam olayları ve ruminasyonun depresyon üzerindeki etkilerinin incelendiği 
bir çalışmada majör depresyon yaşayan ve yaşamayan insanların deneyimledikleri yaşam olayları sayı-
sı arasında bir fark olmadığı bulunmuştur. Ancak depresif bireyler, daha çok ruminasyon yapmakta ve 
günlük sıkıntı yaşamaktadır.

savunma Mekanizmaları
Başa çıkma mekanizmaları ve savunma meka nizmalarının temelde kişiyi olumsuzluktan ve stres-

ten koruma işlevleri vardır. Ancak Cramer bu iki kavramın farklı olduğunu aktarmıştır. On göre; başa 
çıkma süreçleri bilinçli kullanılır ama savunma mekanizmaları bilinçdışıdır. Bazı diğer farklar da şu şe-
kildedir: Başa çıkma süreçleri durumlara ilişkin tepkilerdir ama savunma mekanizmaları göreli ve kalıcı 
eğilimlerdir. Başa çıkma süreçleri hiyerarşik değilken savunma mekanizmaları hiyerarşiktir. Başa çıkma 
mekanizmaları normal psikolojik işlevsellikle ilişkilendirilir, savunma mekanizmaları normal dışılık ile 
ilişkilendirilir.

Savunma mekanizmaları şu şekilde sıralanabilir: 
 ➣ Yadsıma (acı vereni ya da tehdit edici gerçeği reddetme), 
 ➣ Bastırma (istenmeyen duyguları, düşünceleri, istekleri bilinçten uzaklaştırmak), 
 ➣ Yansıtma (Kişinin bastırdığı güdüleri, duyguları, istekleri başka kişilere atfetme si), 
 ➣ Özdeşim kurma (kişinin yetersizlik duygusundan kaçmak için başkasının özellikleri ile özdeşleş-
mesi), 

 ➣ Regresyon (kişinin önemli bir engellenme ile karşılaştığında çocuksu davra nışlara ve savunma-
lara geri dönmesi), 

 ➣ Entellektüalizasyon (stresli problemlerle karşılaşıldığında kişinin kendisini onlardan uzaklaştıra-
bilmek için soyut bir biçimde problemleri ele alması), 

 ➣ Karşıt tepki geliştirme (Kişinin bastırılmış inanç ve duygularına zıt olan fikir ve duyguları ifade 
etmesi), 

 ➣ Yer değiştirme (Bastırılmış olan güdü ve duyguları orijinal objesinden ikame objeye yönlendir-
mek) ve Yüceltmedir (ilkel nitelikteki eğilim ve isteklerin doğal amaçlarından çevrilerek sosyal 
açıdan daha kabul edilebilir kanallara yöneltilmesi)

kişi Dışı Başa Çıkma kaynağı
Sosyal destek de kişinin stresle başa çıkmasında etkili olur. Sosyal Destek, strese karşı tampon 

görevi yaparak ki şiyi söz konusu olumsuz etkilerden korumaktadır. Bunlar, maddi destek, değerlendir-
me desteği ve duygusal desteklerdir (benlik saygısını destekleme ve ait olma duygusunu hissettirme).
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ÇATIŞMA KAVRAMI

kişi İçi Çatışma
Kişinin zihnindeki düşünceler arasında uyumsuzluk ya da tutarsızlık olduğunda  yaşanan çatışma 

türüdür. Bu çatışmalar yaklaşma-yaklaşma (kişinin iki çekici alternatif içeren bir durumdan birini seç-
mek durumunda kalması), yaklaşma-kaçınma çatışması (kişinin hem olumlu hem de olumsuz özellikle-
ri içeren tek bir durumla başa çıkmak durumunda kalması) ve kaçınma-kaçınma çatışmasıdır (kişi için 
iki alternatifin de eşit derecede olumsuz sonuçlarla iliş kili olması). 

kişiler Arası Çatışma
Genel olarak, kişinin diğer bir kişiyi kendi çıkarlarına ters ya da çıkarla rını olumsuz etkileyen biri ola-

rak algıladığında ortaya çıkan kişiler arası süreç kişiler arası çatışma olarak adlandırılır. Birey üzerinde 
yaratacağı stres de çatışmanın varlığından ya da ne konuda olduğundan daha çok kişinin onunla nasıl 
başa çıktığına bağlıdır.

ÇATIŞMAYLA BAŞA ÇIKMA

Çatışma ile başa çıkma konusunda ortaya atılmış birçok farklı model bulunmaktadır. Burada Blake 
ve Mourton tarafından önerilen iki boyutta temellendirilmiş çatışma ile başa çıkma stratejileri aktarılır. 
Bu modelde birinci boyut işbirliği, ikinci boyut ise girişkenliktir. Bu boyutların değişik kombinasyonları 
farklı çatışma ile başa çıkma stilleri yaratır. 

Bunlar:
 ➣ Rekabet: Bu tarzda girişkenlik yüksek, işbirliği düşük düzeydedir. 
 ➣ Ortak çalışma: Bu tarzda işbirliği ve girişkenlik birlikte ve yüksek düzeyde kullanılır. 
 ➣ Kaçınma: Bu tarzda bir taraf ya da iki taraf için işbirliği ve girişkenliği düşük düzeydedir.
 ➣ Uzlaşma: Bu tarzda karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm için işbirliği ve girişkenlik or ta düzeyde 
kullanılır. 

 ➣ Uyum Sağlama: İşbirliğinin yüksek, girişkenliğin düşük olduğu bir stildir. Bu stilde kişi diğer tara-
fın ilgi ve ihtiyaçlarını ön planda tutar.

Genel olarak çatışma ile başa çıkarken insanların bu yöntemlerin kombinasyonlarını birlik te kullan-
ma eğiliminde oldukları ve böylesinin de etkili olduğu görülmüştür. 
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AÇIkLAMALI soRULAR

1. Canon’a göre bir tehditle karşılaşan organiz-
mada bazı fizyolojik değişiklikler olmaktadır.

 Bu değişiklikler sonucunda organizma 
hangi tepkiyi vermektedir?

A) Savaşmak ya da kaçmak
B) Yansıtmak
C) Bastırmak
D) Yöneltmek
E) Tepki oluşturmak

AÇIkLAMA
Organizma savaşmak ya da kaçmak üzere hare-
kete geçmektedir.

YANIT: A

2. Aşağıdakilerden hangisi selye’nin ortaya 
koyduğu genel adaptasyon sendromun-
daki aşamaların tamamını vermektedir?

A) Direnme ve tükenme
B) Direnme, alarm, karşı koyma, tükenme
C) Algılama, direnme, tükenme
D) Direnme, tükenme, alarm
E) Direnme, bastırma, yansıtma

AÇIkLAMA
Genel adaptasyon sendromu alarm, direnme ve 
tükenme aşamalarına sahiptir.

YANIT: D

3. selye’ye göre organizma tehditin üstesin-
den gelemezse hangi durum ortaya çıkar?

A) Tükenme
B) Direnme
C) Mücadele
D) Bastırma
E) Yansıtma 

AÇIkLAMA
Tehdit ortadan kalkmazsa üçüncü aşama olan tü-
kenme ortaya çıkar.

YANIT: A

4. “Kişinin alışık olduğu yaşam alışkanlıklarının 
dışında ortaya çıkan yaşam olayları stres ya-
ratır” diyen yaklaşım aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Büyük yaşam olayları
B) Transaksiyonel kuram
C) Genel adaptasyon kuramı
D) Birincil değerlendirme kuramı
E) Günlük sıkıntılar

AÇIkLAMA
Büyük yaşam olayları yaklaşımına göre strese ne-
den olan alışık olmadığımız olumlu ya da olum-
suz olaylardır.

YANIT: A

5. Günlük sıkıntıların tamamından ziyade ki-
şi için merkezi önemi olanların daha fazla 
stresle ilgili olduğunu ortaya koyan aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Selye
B) Holmes
C) Canon
D) Lazarus
E) Rahe

AÇIkLAMA
Bu çalışmayı yapanlar Gruen, Folkman ve 
Lazarus’tur.

YANIT: D

6. Zarar ya da kayıp şu anda gerçekleşen olgu-
lar değilse kişi tehdit değerlendirmesinde bu-
lunur. Tehdit değerlendirmesi kişide nasıl 
bir durum yaratır?

A) Kişi kazanacağına inanır.
B) Halihazırda bir kayıp olmaması kişiyi ra-

hatlatır.
C) Olumsuz duygular yaratır.
D) Çözüm arayışı yaratıcı fikirler üretmesini 

sağlar.
E) Meydan okumasını sağlar.

AÇIkLAMA
Kişi yakın zamanda bir zarar ya da kayıp gerçek-
leşeceğini bilir ve bu beklenti kişi de olumsuz duy-
gular yaratır.

YANIT: C
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7. Meydan okuma değerlendirmesi, tehdit 
ve zarar-kayıp değerlendirmesinden han-
gi açıdan farklıdır?

A) Kişi kendisinin kazanabileceğine inanır.
B) Kişi başa çıkabilir.
C) Kişi daha mantıklı davranır.
D) Kişi yardım alır.
E) Temelde fark yoktur.

AÇIkLAMA
Kişi bu değerlendirmede kendisinin kazanabilece-
ğini bilir. Bu durum daha az stres yaratır.

YANIT: A

8. Hiçbir olay ya da durumun başlı başına 
stres verici olarak tanımlanmadığı kişinin 
değerlendirmelerinin esas alındığı model 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stresle başa çıkma modeli
B) Transaksiyonel model
C) Genel adaptasyon sendromu
D) Günlük sıkıntılar
E) Birincil değerlendirme

AÇIkLAMA
Transaksiyonel modele göre hiçbir olay ya da du-
rum başlı başına stres verici olarak tanımlanmaz. 
Stresörü tanımlayan şey, kişinin ona ilişkin yaptığı 
değerlendirmedir.

YANIT: B

9. savunma mekanizmalarından “Bastırma” 
nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstenmeyen duygu ve düşünceleri bilinç-
ten uzaklaştırmak.

B) Bastırılmış inanç ve duygularına zıt olan 
fikir ve duyguları ifade etmek.

C) Acı veren ya da tehdit eden gerçeği red-
detmek.

D) Önemli bir engelleme ile karşılaştığında 
çocuksu savunmalara geri dönmek.

E) Bastırdığı güdüleri, duyguları diğer kişiye 
atfetmek.

AÇIkLAMA
Bastırılan şey bilinçli olarak hissedilmese de etkin-
liğini sürdürür. Bir işin unutulması gibi.

YANIT: A

10. Aşağıdakilerden hangisi Cramer’e göre 
savunma mekanizmaları ile başa çıkma 
mekanizmaları arasındaki temel farklar-
dan biri değildir?

A) Başa çıkma süreçleri bilinçli olarak kulla-
nılır, savunma mekanizmaları bilinç dışı-
dır.

B) Başa çıkma süreçleri durumlara ilişkin 
tepkilerdir, savunma mekanizmaları kalı-
cıdır.

C) Savunma mekanizmaları hiyerarşikken, 
başa çıkma süreçleri hiyerarşik değildir.

D) Başa çıkma mekanizmaları psikolojik 
işlevsellikle, savunma mekanizması nor-
mal dışılıkla ilişkilendirilir.

E) Başa çıkma mekanizmaları olumlu duy-
gular, savunma mekanizmaları olumsuz 
duygular barındırır.

AÇIkLAMA
Cramer’e göre iki kavram arasında 4 temel fark 
belirtilmiş. Bu farklar arasında duyguların yönüne 
ilişkin bir ifade yer almaz.

YANIT: E

11. Aşağıdakilerden hangisi regresyon (geri-
leme) savunma mekanizmasının tanımı-
dır?

A) Eğilim ve isteklerin doğal amaçlarından 
çevrilerek sosyal açıdan daha kabul edi-
lebilir kanallara yöneltilmesidir.

B) Bastırılmış olan güdü ve duyguları ikame 
objeye yönlendirmek.

C) Stresli problemlerle karşılaştığında kişi-
nin soyut problemleri ele almasıdır.

D) Önemli bir engelleme ile karşılaştığında 
çocuksu davranış ve savunmalara geri 
dönmek.

E) Kişinin yetersizlik duygusundan kaçmak 
için başkasının özellikleri ile özdeşleşme-
sidir.

AÇIkLAMA
Kardeşi doğan bir çocuğun tekrar yatağını ıslat-
maya başlaması buna örnek olarak verilebilir.
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12. Evliliğinde problemleri olan bir kişinin 
kendi problemlerini çözmeye çalışmak 
yerine, evliliklerdeki problemleri anlama-
ya çalışması hangi savunma mekanizma-
sına örnek olarak verilebilir?

A) Yadsıma
B) Yer değiştirme
C) Yüceltme
D) Özdeşim kurma
E) Entellektüalizasyon

AÇIkLAMA
Entellektüalizasyon savunma mekanizması ile kişi 
stresli problemlerden uzaklaşmak için problemleri 
soyut bir şekilde ele alır.

YANIT: E

13. Hoşlandığımız bir insanla samimi olmak 
isterken, onun tarafından terslenmekten 
korkmak ne tür bir çatışmaya örnek ola-
bilir?

A) Kişiler arası çatışma
B) Yaklaşma - kaçınma çatışması
C) Kaçınma - kaçınma çatışması
D) Sosyal çatışma
E) Yaklaşma - yaklaşma çatışması

AÇIkLAMA
Yaklaşma - kaçınma çatışmasıdır.
Yaklaşma; hoşlanılan kişi ile samimi olmak iste-
mek, Kaçınma; o kişi tarafından terslenmekten 
korkmaktır.

YANIT: B

ÇIkmIŞ soRU 2013-DÖNEm soNU

14. Aşağıdakilerden hangisi savunma meka-
nizmalarından biri değildir?

A) Yansıtma
B) Özdeşim kurma
C) Regresyon
D) Karşıt tepki geliştirme
E) Ruminasyon

AÇIkLAMA
Strese karşı geliştirilen savunma mekanizmaları 
arasında ruminasyon yeralmaz.

YANIT: E

  
ÇIkmIŞ soRU 2015-DÖNEm soNU

15. selye’nin genel adaptasyon sendromun-
daki alarm aşaması ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi doğrudur?

A) Organizma, alarm aşamasında devam 
eden stresörle savaşır ve onu yenmeye 
çalışır.

B) Organizma tehdide karşı harekete geç-
mek için hazırlanır ve savaş-kaç tepkisi 
verir.

C) Devam eden stres, organizmada psikolo-
jik rahatsızlıklar yaratır.

D) Organizma stresle mücadele etmeyi bı-
rakır.

E) Devam eden stres, organizmanın olum-
suz davranışlar sergilemesine neden 
olur.

AÇIkLAMA
Genel adaptasyon sendromunda organizma alarm 
durumunda tehdite karşı harekete geçmek için ha-
zırlanır ve savaş-kaç tepkisi görülür.

YANIT: B
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME soRULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi stres konusunda 
zihin ve beden arasındaki etkileşim konu-
sunda çalışmalar yapmıştır?

A) Lazarus B) Folkman
C) Kobasa D) Deutcsh
E) Selye

2. kişinin her gün karşılaşabileceği, huzur-
suz edici, engelleyici, hayal kırıklığı yaşa-
tıcı olaylara ne ad verilir?

A) Stres B) Karmaşa
C) Hayal kırıklığı D) Tükenme
E) Günlük sıkıntı

3. Aşağıdakilerden hangisi günlük sıkıntılar-
dan biri olarak sayılamaz?

A) Okula başlamak
B) Eşyaları kaybetmek
C) İşe gidip gelme sorunu
D) Gürültü yapan komşular
E) Günlük maddi sıkıntılar

4. Transaksiyonel modele göre kişi öncelik-
le nasıl davranır?

A) Alarm durumuna geçer.
B) Aksiyon belirler.
C) Savunma mekanizması harekete geçer.
D) Stresörü tanımlar.
E) Başa çıkmak için gerekli kaynakları de-

ğerlendirir.

5. Bazı insanlar önemli yaşam olaylarından çok 
az hasar alarak çıkarken bazıları küçük stre-
sörler karşısında bile çok hasar alabilir.

 Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A) Kişilik yapısından kaynaklanır.
B) Toplumsal aidiyetten kaynaklanır.
C) Yaptığı işten kaynaklanır.
D) Savunma mekanizmasından kaynaklanır.
E) Algılardan kaynaklanır.

6. kobasa tarafından tanımlanan ve önerilen 
dirençli kişilik özelliğine sahip olan insan-
lar stresi nasıl görürler?

A) Günlük sıkıntılar
B) Ruminasyon
C) Yaşamın bir parçası
D) Büyük yaşam olayları
E) Kişiliğin bir parçası

7. Dirençli insanların sahip oldukları özellik-
ler aşağıdakilerden hangisinde doğru ve-
rilmiştir?

A) Kontrol, meydan okuma, mücadele
B) Kontrol, mantık çıkarımları, meydan oku-

ma
C) Kontrol, bağlılık, meydan okuma
D) Mantık çıkarımları, tepki oluşturma, mey-

dan okuma
E) Kontrol, bağlılık, geri çekilme

8. Dirençli olmayan insanlarda bağlılık yeri-
ne aşağıdakilerden hangisine eğilim oldu-
ğu bilinmektedir?

A) Saldırganlık
B) Yabancılaşma
C) İçe kapanma
D) Savunma
E) Bastırma
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9. Acı verici ya da tehdit edici gerçeği red-
detmek nasıl adlandırılır?
A) Bastırma
B) Yadsıma
C) Regresyon
D) Yer değiştirme
E) Yansıtma

10. Eşinden nefret eden kişinin onun kendi-
sini sevmediğine inanması ve bunu iddia 
etmesi aşağıdaki savunma mekanizmala-
rından hangisine örnektir?
A) Karşıt tepki geliştirme
B) Özdeşim kurma
C) Yer değiştirme
D) Regresyon
E) Yansıtma

11. Özellikle yetişkinlik döneminde kişinin 
benlik saygısını koruması ve artırması ko-
nusunda yararları olan ve kişinin yetersiz-
lik duygusundan kaçmak için başkasının 
özelliklerini referans alması olarak tanım-
lanan savunma mekanizması aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Özdeşim kurma
B) Yüceltme
C) Yansıtma
D) Bastırma
E) Entellüktüalizasyon

12. Patronla kavga eden kişinin evde çocuğu-
na vurması hangi savunma mekanizması-
na örnektir?
A) Yansıtma
B) Özdeşim kurma
C) Yer değiştirme
D) Yüceltme
E) Karşıt tepki geliştirme

13. Aşağıdakilerden hangisi kaçınma-kaçın-
ma çatışmasını tanımlamaktadır?
A) Kişinin iki istenen alternatif arasında se-

çim yapmak durumunda kalması
B) Kişinin rekabet etmek durumunda kalması
C) Kişinin hem olumlu hem olumsuz özellik-

ler içeren bir durumla karşı karşıya kal-
ması

D) İki istenmeyen alternatif içeren bir du-
rumla karşı karşıya kalınması

E) Kişinin seçim yapamaması

14. Girişkenliğin yüksek, işbirliğinin düşük 
olduğu çatışma ile başa çıkma stili aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Rekabet
B) Ortak çalışma
C) Kaçınma
D) Uyum sağlama
E) Uzlaşma

15. Araştırmalara göre insanlar çatışma ile 
başa çıkarken en çok hangi yöntemi kul-
lanmaktadırlar?
A) Uyum sağlama
B) Ortak çalışma
C) Kendilerine özgü stiller geliştirirler
D) Yöntemlerin kombinasyonlarını kullanır-

lar
E) Rekabet
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
YANITLARI

1. E Selye, fareler üzerinde yaptığı araştır-
mayla stresin fizyolojik reaksiyonlarını in-
celemiştir.

2. E Günlük sıkıntılar kişinin her gün karşıla-
şabileceği olaylardır. Komşunun gürültü 
yapması gibi.

3. A Okula başlamak ya da bırakmak büyük 
yaşam olaylarındandır. Diğer şıklar ise, 
günlük sıkıntılar kapsamındadır.

4. D Kişi öncelikle stresörü tanımlar ve sonra 
başa çıkmak için gerekli olan kaynakları 
değerlendirir.

5. A Araştırmacılar bu konuda kişilik yapısın-
dan kaynaklanan farklılıkların belirleyici 
olduğunu söylemişlerdir.

6. C Bu özelliğe sahip insanlar stresi varolu-
şun bir özelliği, yaşamın bir parçası ola-
rak görürler.

7. C Dirençli insanların sahip oldukları üç 
özellik kontrol, bağlılık ve meydan oku-
madır.

8. B Bağlanma yerine daha fazla yabancı-
laşma duygusu ve dış güçlere teslimiyet 
eğilimi olduğu bilinmektedir.

9. B Eğer kişi tehlikeyle başa çıkamazsa yad-
sıma (inkar) yolunu kullanır.

10. E Yansıtma ile kişi kendi eksik ya da suçlu-
luk duygularını başkasına yükler.

11. A Kişi yetersizlik duygusundan kaçmak için 
başkasının özellikleri ile özdeşleşir. O ki-
şinin özellikleririni referans alır ve onun 
gibi olmaya ya da davranmaya çalışır.

12. C Yer değiştirme (yöneltme) bastırılmış 
olan güdü ve duyguları orjinal objesinden 
ikame objeye yönlendirmektir.

13. D İstemediğimiz bir yere gitmekle, isteme-
diğimiz bir sınava çalışmak arasında ça-
tışma yaşamak gibi.

14. A Rekabette girişkenlik yüksek, işbirliği ise 
düşüktür.

15. D Yöntemlerin kombinasyonlarını birlik-
te kullanma eğiliminin yaygın olduğu ve 
böylesinin etkili olduğu görülmüştür.
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ÜNİTE

TUTUMLAR VE kALIP YARGILAR

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede, tutum bileşenleri, oluşumu ile tutum 
davranış ilişkisi ve kalıpyargı kavramına dikkat edilmelidir.

Önceki sınavlarda Çıkan soru Adedi

Ara sınav Dönem sonu

– 3

TUTUM
Tutum, bir şeyin beğenilir olması ya da olmaması açısından değerlendirilmesi sonucunda bu şeye 

karşı ortaya çıkan psikolojik bir eğilimdir. Tutum, kişinin herhangi bir şey hakkında nasıl davranması 
gerektiğini belirleyen, o şey hakkındaki hisleri (duyguları), inanışları ve düşünceleri toplamıdır.

Tutum Bileşenleri
Tutumları anlamak üzere geliştirilmiş bir modele ABC Modeli adı verilmektedir. Bu modele göre 

tutumu oluşturan üç unsur bulunmaktadır. Bunlar; duygu (affect), biliş (cognition) ve davranış niyetidir 
(behavioral intention).

Bu modelde duygu, tutumun hislerle ilişkili kısmını ifade etmektedir. Bu unsuru kan basıncı, deri 
iletkenliği analizi gibi fizyolojik ölçümler yaparak ya da kişinin hislerine ilişkin sözlü ifadelerine bakarak 
anlamak mümkündür. Bunlardan en çok bilinen olanı deri iletkenliği analizi, kişilerin duygusal uyarımlar 
karşısında terleyerek gösterdiği tepkinin şiddetinin ölçülmesi esasına dayanmaktadır. Modeldeki ikinci 
unsur olan biliş, tutumun inançlar ile ilgili unsurudur. Bu unsuru tutumları ölçen ölçekler kullanarak ya da 
kişinin belli inanışlarını ortaya koyan sözlü ifadelerini değerlendirerek anlamak mümkündür. Modeldeki 
üçüncü unsur davranış niyetidir. Bu unsur kişinin başka varlıklara ya da durumlara karşı nasıl davranma 
eğiliminde olduğunu ifade etmektedir ve tutumun düşünme ile ilgili unsurudur. Bu unsuru kişinin davra-
nışlarını gözlemlediğimizde anlayabiliriz.

Tutumu kavramsallaştıran en bilindik model beklenti-değer modelidir. Bu modele göre kişi her psi-
kolojik objeye ilişkin inanışlara sahiptir. Bu inanışların gücü ve bu inanışların gerçekleşme olasılığına 
ilişkin beklenti ile kişinin inanışın gerçekleşmesine verdiği değer o objeye yönelik tutumu belirlemektedir.

Tutumlar, kişinin değerleri, duygu durumu ve duyguları ile yakından ilişkilidir. Bunlardan değerler 
en az değişkenlik gösterendir. Değerler, kişinin hayatta ne için çabalamak gerektiğine ve nasıl davran-
masının doğru olacağına ilişkin inanışlarıdır. Değerler ikiye ayrılırlar: Uç değerler ve aracı değerler. Uç 
değerler, kişinin en son ulaşmak istediği durumu ifade ederler. Dünyada barış, mutluluk, başarma, ken-
dine saygı, özgürlük, dostluk, rahat bir hayat uç değerlerdendir. Aracı değerler ise kişinin uç değerlere 
ulaşmasına yardım eden değerlerdir. Dürüstlük, yardımseverlik, itaat, sorumluluk, cesaret, açık fikirlilik 
aracı değerlerden bazılarıdır.

Tutumlar, kişinin duygu durumu ile de ilgilidir. Kişinin duygu durumu onun belli bir durumdaki ruh 
halini ifade eder. İki tür duygu durum vardır: Pozitif duygu durum ve negatif duygu durum. Pozitif duygu 
durumunda kişiler kendilerini heyecanlı, aktif, hevesli, güçlü, sevinçli, enerjik hisseder ve bu ruh hal-
lerine uygun davranışlar göstermeye eğilimli olurlar. Negatif duygu durumunda olan kişiler kendilerini 
kederli, sinirli, endişeli, korkmuş hissederler. Ancak kişiler ne çok pozitif ne de çok negatif duygu durumu 
içinde olmayıp arada bir ruh hali içinde de olabilirler. Örneğin kendilerini uyuşuk, sakin, uysal, kayıtsız, 
boş vermiş gibi de hissedebilirler.

8

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Tutumlar duygularla da ilişkilidir. Duygular zaman içinde kişinin duygu durumunu beslerler. Kişinin 
duyguları da duygu durumu gibi çok değişkendir ve tutumlarını etkiler. Ancak duygu durum daha genel 
hisler olup kişinin düşünce sürecini çok fazla etkilemezken duygular kısa ömürlü ve yoğun hislerdir. Duy-
gular kişiyi yapması ya da dikkat etmesi gerekenler konusunda uyararak tepki vermeye hazır hale getirir.

TUTUMLARIN OLUŞUMU
Tutumların oluşumunda öğrenmenin etkisi büyüktür. Çünkü kişiler tutumlarını sosyal çevrelerinden 

öğrenirler. Kişiler çocukluktan itibaren en yakın aile bireylerinden başlayarak çevrelerindeki kişilerin 
davranışlarını gözlemler ve bu davranışları taklit ederek öğrenirler. Taklit ettikleri davranışlarının takdir 
edilmesi onların bu davranışları sürdürme eğiliminde olmalarını sağlar. Bu duruma sosyal öğrenme 
adı verilir.

Tutumlar her ne kadar aktarılan bilgiler ya da kişilerin çevrelerinde olan biteni ve bunların sonuçlarını 
gözlemlemesi yoluyla da oluşsa, kendilerinin doğrudan doğruya yaşadıkları deneyimler yoluyla öğren-
dikleri daha kalıcı olmaktadır. Dolayısıyla tecrübelerin tutumlar üzerindeki etkisi daha güçlü olmaktadır.

TUTUMLARIN ÖLÇÜMÜ
Tutum ölçümleri doğrudan ölçümler ve dolaylı ölçümler olarak iki şekilde yapılabilmektedir.

Doğrudan Tutum Ölçümü
Doğrudan tutum ölçümlerinde soruların yöneltileceği bireylerin konuyla ilgili tutumlarının farkında ol-

dukları varsayılır. Doğrudan tutum ölçümlerinde bireylere yöneltilen ifadeler/sorular, ifadelerin/soruların 
sırası, sunulan cevap seçenekleri (ölçekler) ve yapısı büyük önem taşımaktadır.

Tutum İfadeleri/soruları: Doğrudan tutum ölçümlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur-
lardan biri, cevap verecek kişinin soruyu, ifadeyi doğru anlamasını sağlamaktır. Sorunun açık, anlaşılır 
ve yanlış anlamaya yer bırakmayacak şekilde yalın olması gerekir. Yöneltilen sorularda birden çok 
ifadenin yer alması veya iki negatif ifade kullanılması, soruların anlaşılmamasına sebep olabilir. Bireyler 
sorulan sorularla belirli bir cevaba yönlendirilmemelidir. Birbirine benzer ifadelerin veya soruların kulla-
nılması yararlı olacaktır.

Tutum İfadelerinin/sorularının sırası: Araştırmacılar, kişilere yöneltilen ifade ve/veya soruların 
sırasının bireylerin zihinlerinde farklı etkilere sebep olabileceğini ortaya koymuşlardır. Özellikle birbiri 
ile ilişkili tutumların ölçümünde, bireyler iki tutum arasında benzetme veya karşılaştırma yoluna gidebil-
mektedirler.

Cevap seçenekleri (Ölçekler): Tutumların ölçülmesinde ilk çalışmalar Thurstone tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Ölçekte, kişiler tutum cümlesine ilişkin olumlu ve olumsuz değerlendirmelerde bulu-
narak 1’den 11’e kadar bir rakam işaretlemektedirler. 1= olumlu, 11= olumsuz değerlendirmeyi ifade 
etmektedir ve rakamların birbirlerine eşit uzaklıkta olduğu varsayılır.

Tutum ölçümlerinde kullanılan bir diğer ölçek tipi Likert ölçek tipidir. Rensis Likert tarafından geliş-
tirilen bu ölçekte kişinin tutum ifadesine katılma derecesi ölçülmektedir. Kişilerden söz konusu tutuma 
yönelik ifadeleri 1’den 5’e kadar sıralanan ve farklı katılım derecelerini ifade eden bir skala üzerinde 
değerlendirmeleri istenir (1= Kesinlikle/Tamamen Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Kararsızım, 4= 
Katılıyorum, 5= Kesinlikle/Tamamen Katılıyorum gibi). Likert tipi ölçekler bireyin konuyla ilgili hem olum-
lu ya da olumsuz tutumunu, hem de derecesini sunması bakımından önemlidir.

Tutum ölçümlerinde kullanılan bir diğer ölçek tipi Osgood’un duygusal anlam veya anlamsal ayrım 
ölçeğidir. Herhangi bir tutum objesine ilişkin birbirine zıt sıfat çiftleri ve bu sıfat çiftleri arasında 5’li veya 
7’li aralıklar kullanılarak oluşturulan bir ölçektir. Guttman’ın geliştirdiği bir diğer ölçek tipinde ise birden 
çok ifadenin tek bir tutumu ölçüp ölçmediğinin saptanması söz konusudur. Guttman ölçeğinde birbirine 
benzer biçimdeki, aynı tutuma ilişkin ifadeler sıralanarak bireylerin bu ifadelere olan yaklaşımları değer-
lendirilir. Guttman ölçeğinin en büyük avantajlarından biri tutumun iyi seçilmiş birkaç ifade ile ölçülerek 
geçerlilik ve güvenilirliğinin yüksek olmasıdır. 

Bogardus’un Toplumsal Mesafe Ölçeği daha çok toplumsal sınıflara, değerlere veya etnik gruplara 
özgü tutumların ölçümünde kullanılmaktadır.
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Cevap seçeneklerinin (Ölçeklerin) Yapısı: Tutum ölçümlerinde bireylere sunulan cevap seçenek-
leri dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Bireyi, sunulan cevap seçenekleri ile konuya ilişkin olumlu ya 
da olumsuz bir cevaba zorlamak doğru bir ölçüm olmayacaktır. Dolayısıyla, ‘Nötrüm’, ‘Fikrim yok’, ‘Ne 
katılıyorum, ne katılmıyorum’ gibi cevap seçeneklerinin de olması gerekmektedir. Belirlenecek rakamsal 
aralıkların seçiminde de araştırmacıların dikkatli olması gerekmektedir. Krosnick ve Fabrigar, cevap 
seçeneklerinin 7’den fazla olması durumunda, bireylerin kafa karışıklığı yaşayabileceklerini ve bu duru-
mun ölçeğin güvenilirliğini azaltabileceğini belirtmiştir.

Dolaylı Tutum Ölçümü
Davranışların gözlemlenmesi yolu ile ölçüm gerçekleştirmek en sık kullanılan dolaylı tutum ölçüm-

lerindendir. Araştırmacıların tutumla ilişkilendirecekleri davranışların tespitinde dikkatli olmaları gerekir. 
Gözlenen davranışın gerçekten araştırılan tutuma ilişkin bilgi sunabilmesi için, araştırmacının ortamdaki 
diğer çevresel etkilerin farkında olması ve kontrol altında tutması gerekmektedir.

TUTUM DAVRANIŞ İLİŞKİSİ
Tutumların mutlaka bir davranışa dönüşmesi söz konusu olmayabilir. Kişinin tutumu ile kendisinden 

beklenen davranışın birbirlerinden farklı olması durumunda kişide bilişsel karmaşa ortaya çıkmaktadır. 
Kişinin tutumlarına aykırı bir davranış sergilemesi gereken durumlarda bu durumun kişide yarataca-

ğı gerginliği ortadan kaldırmak adına bazı önerilerde bulunulabilir. Bunlar şöyle sıralanabilir; Kişiler ken-
dilerinden beklenen davranış ile kendilerinin tutumları sebebiyle eğilimli oldukları davranışlar arasındaki 
farkın çok da önemli olmadığını düşünebilir.

Kendi tutumlarının gerekçelerini savunarak karşı tarafı eğilimi olan davranışı yapmak konusunda 
ikna etmeye çalışabilir. Kendisinden tutumlarına aykırı davranışlar bekleyen kişilerden uzaklaşarak on-
larla iletişimini en aza indirmeye çalışabilir.

Tutumlar ile davranışlar arasındaki farklılığın bir sebebi de kişinin aynı objeye karşı farklı tutumlar 
içinde olabilmesidir. Buna çift tutum modeli denilmektedir.

Tutum ile davranış arasındaki ilişki bazı bakımlardan farklı olabilmektedir. Bunlar; tutumun spesifik 
(bir şeye özgü) olması, tutumun kişinin kişisel çıkarıyla ilintili olması, tutumun kişilik faktörüne bağlı ol-
ması ve tutumun sosyal ortama bağlı olmasıdır.

Tutumun spesifik olması: Bazı tutumlar genel bazıları ise belli bir şeylere özeldir. Tutum ne kadar 
spesifik olursa davranışla ilişkisi de o kadar güçlü olmaktadır.

Tutumun kişisel çıkarla ilintili olması: Tutum kişinin ilgi duyduğu bir şeyle alakalı olduğunda tutum 
ile davranış arasındaki ilişki daha güçlü olmaktadır.

Tutumun kişilik faktörüne bağlı olması: Tutum ile davranış arasındaki ilişkide etkili olan bir kişi-
lik özelliği öz-denetimdir. Öz-denetim kişinin sosyal bir çevrede sergilediği davranışının başka kişiler 
tarafından nasıl değerlendirildiğini belirleyerek davranışlarını yeniden düzenlemesidir. Öz denetimi dü-
şük olanlar çevreden gelen ipuçlarına dikkat etmediklerinden tutumlarına uygun davranışlar gösterme 
eğilimindedirler. Diğer bir deyişle, öz denetimi düşük olanlar farklı durumlarda da tutumlarıyla uyumlu 
davranışlar göstermektedirler.

Tutumun sosyal ortama bağlı olması: Kişiler içinde bulundukları sosyal ortamda kabul edilmiş 
değerlerle uyumlu tutumlara sahip olmasalar bile içinde bulundukları sosyal ortamda uygun olan davra-
nışları gösterme eğiliminde olurlar.
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KALIPYARGILAR
Kalıpyargılar belirli bir toplumsal grup hakkında sahip olunan inançlardır. Cinsiyet grupları, etnik 

gruplar veya yaş grupları gibi farklı birçok grupla ilişkili kalıpyargılar geliştirilebilir. Kalıpyargılar durağan 
olmayıp, zaman içerisinde değişen yaşam düzeni ve sosyal yapılar sayesinde ufak farklılıklar göstere-
bilmektedirler.

Kalıpyargıların oluşum sebepleri; (i) bireylerin sosyal olguları anlamlandırmasına yardımcı olması, 
(ii) bireylere algılama süreçlerinde enerji tasarrufu sağlaması ve (iii) içinde bulundukları sosyal gruplar 
tarafından paylaşılan inançlar olması şeklinde özetlenebilir.

kalıpyargıların Gelişimi
Kalıpyargıların gelişim süreci temelde iki başlık altında açıklanabilir. Bunlar, kalıpyargıların oluşumu 

ve aktif hale gelmesidir. Kalıpyargıların oluşum aşaması bireyin zihninde gerçekleşen kategorizasyon 
sürecini ifade eder. Birey herhangi bir sosyal objeye ilişkin benzerliklerden veya farklılıklardan yola çı-
karak sınıflamalar gerçekleştirir.

Birey geliştirdiği bu kalıpyargıları bilinçli veya bilinç dışı harekete geçirebilir. Çevresel faktörler, ka-
lıpyargı geliştirdiği grup üyelerinden biri ile iletişime geçme durumu veya bu gruba ilişkin herhangi bir 
durumda kalıpyargılar aktif hale gelebilir. Araştırmacılar çoğunlukla kalıpyargıların otomatik olarak hare-
kete geçtiğini savunsa da, Fiske bireyin yeterince kontrollü ve motive olması durumunda kalıpyargıların 
davranışa dönüşümü konusunda bilinçli hareket edebileceğini savunmuştur.

Kalıpyargılar bireyin kendisinin de içinde bulunduğu sosyal gruba yönelik ise, söz konusu kalıpyar-
gıların aktif hale gelmesi durumunda kalıpyargı tehdidi veya kalıpyargı avantajı oluşabilir. Kalıpyargı 
tehdidi; sosyal psikolojide sıklıkla çalışılan ve bireyin kendisinin de içinde bulunduğu sosyal gruba yöne-
lik negatif yargılar neticesinde ortaya çıkan olumsuz durumları ifade eden bir kavramdır.

Kalıpyargı avantajı; bireyin kendisinin de içinde bulunduğu sosyal gruba yönelik olumlu yargılar 
neticesinde ortaya çıkan olumlu durumları ifade eder. Kalıpyargı tehdidi veya avantajı bireyler üzerinde 
duygusal bilişsel fizyolojik ve/veya davranışsal etkisini gösterebilmektedir.

kalıpyargılar, Ön Yargılar ve Ayrımcılık
Ön yargılar bir kişi veya gruba yönelik olumsuz ve aleyhte tutumları ifade eder. Birçok araştırmacı ön 

yargıların, kalıpyargıların gelişim sürecinde bahsedilen sınıflamalar sonucu ortaya çıktığını savunmak-
tadır. Dollard tarafından geliştirilen günah keçisi kuramına göre, ezilmiş, hayal kırıklığına uğratılmış 
diğer bir deyişle günah keçisi ilan edildiğini düşünen bireyler, içinde bulundukları sosyal grup dışındaki 
gruplara agresif ve olumsuz tutumlar beslerler. Bu kurama göre, ön yargılar, hayal kırıklığı, ezilmişlik 
- agresiflik ilişkisi sonucu oluşan tutumlardır. Adorno tarafından geliştirilen bir diğer kuram ise otoriter 
kişilik kuramıdır. Buna göre, bireylerin kişilik oluşum aşamalarında maruz kaldıkları otoriter ve baskıcı 
yaklaşımlar, daha ön yargılı olmalarına sebep olmaktadır. 

Ayrımcılık önyargıların davranışa dönüşmüş halidir. Ayrımcılık özünde belirli bir kişi veya grubun 
diğer kişi veya gruplarla eşit olarak değerlendirilmemesi sonucu ortaya çıkan eylemlerdir. Ön yargı ve 
ayrımcılığın azaltılmasında bireyin olumsuz tutum ve davranış yönelttiği grup üyeleri ile etkileşim içinde 
olabilmesi oldukça önemlidir.
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AÇIkLAMALI soRULAR

1. Bireyin piskolojik bir objeye karşı ortaya 
çıkan eğilimine ne ad verilir?

A) Duygu
B) Davranış
C) Tutum
D) Öğrenme
E) Biliş

AÇIkLAMA
Tutum, bir şeyin beğenilir olması ya da olmaması 
açısından değerlendirilmesi sonucunda ortaya çı-
kan psikolojik eğilimdir.

YANIT: C

2. Tutumun inançlarla ilgili unsuru aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Duygu
B) Biliş
C) Davranış
D) Öğrenme
E) Var olma

AÇIkLAMA
Tutumu oluşturan üç unsurdan biri olan biliş, tutu-
mun inançlarla ilgili unsurudur.

YANIT: B

3. kişinin hayatta ne için çabalamak gerekti-
ğine ve nasıl davranmasının doğru olaca-
ğına ilişkin inançlarına ne ad verilir?

A) Norm
B) Duygu
C) Duygu durumu
D) Değer
E) Düşünce

AÇIkLAMA
Değerler bireye iyiyi – kötüyü, doğruyu – yanlışı 
gösteren standartlardır.

YANIT: D

4. Aşağıdakilerden hangisi negatif duygu 
durumunda bulunan kişilerin ruh halleri-
ne uygun davranışlardan biri değildir?

A) Kederli olmak
B) Sinirli olmak
C) Endişeli olmak
D) Aktif olmak
E) Korkmuş olmak

AÇIkLAMA
Negatif duygu durumunda bulunan kişiler kendile-
rini sinirli, kederli, endişeli ve korkmuş hissederler.

YANIT: D

5. Aşağıdakilerden hangisi duygularla ilgili 
yanlış bir ifadedir?

A) Duygular zaman içinde kişinin duygu du-
rumunu besler

B) Duygular, tutumları etkiler
C) Duygular, kısa ömürlü ve yoğun hislerdir.
D) Duygular, kişiyi uyararak tepki vermeye 

hazır hale getirir.
E) Duygular, duygu durumundan farklı ola-

rak sabit hislerdir.

AÇIkLAMA
Kişinin duyguları da duygu durumu gibi çok değiş-
kendir.

YANIT: E

6. kişinin en son ulaşmak istediği durumu 
ifade eden değere ne ad verilir?

A) Uç değer
B) Nihai değer
C) Ütopik değer
D) Aracı değer
E) Tutum değeri

AÇIkLAMA
Kişilerin nihayetinde ulaşmak istediği değere “uç 
değer” adı verilir.

YANIT: A    
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7. soruların yöneltileceği bireylerin konuyla 
ilgili tutumlarının farkında oldukları varsa-
yılan tutum ölçüm yöntemi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Dolaylı ölçümü
B) Çift tutum modeli
C) Öznel tutum ölçümü
D) Kişisel tutum ölçümü
E) Doğrudan tutum ölçümü

AÇIkLAMA
Tutumların ölçümlenmesinde kullanılan doğrudan 
ölçümler, bireyin konuyla ilgili tutumlarının farkın-
da olduklarını varsayar.

YANIT: E

8. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan tutum 
ölçümlerine ilişkin yanlış bir ifadedir?

A) Sorunun açık, anlaşılır olması gerekir.
B) Yöneltilen sorunun birden fazla ifade 

içermesi sorunun anlaşılmamasına se-
bep olur.

C) Bireyler sorularla belirli bir cevaba yön-
lendirilmelidir.

D) Birbirine benzer ifadelerin veya soruların 
kullanılması ölçüm için yararlıdır.

E) Sorularda iki negatif ifade kullanılması 
sorunun anlaşılamamasına neden olur.

AÇIkLAMA
Kullanılan ifadelerin tek yönlü olmaması, sorula-
rın katılımcıyı belirli bir cevaba yönlendirmemesi 
gerekir.

YANIT: C

9. kişinin tutum ifadesine katılma derecesi-
nin ölçülmesinde kullanılan ölçek tipi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Likert ölçek tipi
B) Thurstone ölçek tipi
C) Osgood ölçek tipi
D) Guttman ölçek tipi
E) Nelson ölçek tipi

AÇIkLAMA
Rensis Likert tarafından geliştirilen ölçek tipinde 
kişinin tutum ifadesine katılma derecesi 1’den 5’e 
kadar sıralanan skala ile ölçülür.

YANIT: A

10. Herhangi bir tutum objesine ilişkin birbi-
rine zıt sıfat çiftleri ve bu sıfat çiftleri ara-
sında 5’li veya 7’li aralıklar kullanılarak 
oluşturulan ölçek aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Thurstone ölçeği
B) Duygusal anlam ölçeği
C) Libert ölçeği
D) İkilem tutum ölçeği
E) Çift anlam tutum ölçeği

AÇIkLAMA
Birbirine zıt sıfat çiftleri kullanılarak tutum ölçümü 
yapan Osgood’un duygusal anlam veya anlamsal 
ayrım ölçeğidir.

YANIT: B
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11. Daha çok toplumsal sınıflara, değerlere 
veya etnik gruplara özgü tutumların ölçü-
münde kullanılan ölçek aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Likert ölçeği
B) Duygusal anlam ölçeği
C) Çift tutum ölçeği
D) Anlamsal ayrım ölçeği
E) Toplumsal mesafe ölçeği

AÇIkLAMA
Bogardus tarafından geliştirilen Toplumsal Mesa-
fe Ölçeği, toplumsal sınıflara, değerlere veya etnik 
gruplara özgü tutumların ölçülmesinde kullanılır.

YANIT: E

12. kişinin tutumu ile kendisinden beklenen 
davranışın birbirlerinden farklı olmasına 
ne ad verilir?

A) Çifte tutum
B) Bilişsel karmaşa
C) Kişilik bozukluğu
D) Nevratik bozukluk
E) Çıkar çatışması

AÇIkLAMA
Bilişsel karmaşa, kişinin tutumu ile davranışının 
farklı olması durumunda ortaya çıkar.

YANIT: B

13. kişinin aynı objeye karşı farklı tutumlar 
içinde olmasına ne ad verilir?

A) Tutum paradoksu
B) Tutum – davranış bozukluğu
C) Çift tutum modeli
D) Davranış paradoksu
E) Tutarsızlık

AÇIkLAMA
Kişiler bir psikolojik objeye karşı sadece bir tutum 
içinde olmayabilir. Buna çift tutum modeli denir.

YANIT: C

14. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir top-
lumsal grup hakkında sahip olunan inanç-
ları ifade eder?

A) Dışlama
B) Reddetme
C) Eleştiri
D) Kalıpyargı
E) Kaygı

AÇIkLAMA
Kalıpyargı, belirli gruplara ve bu gruplara dahil 
olan bireyeler ilişkin genellemeleri ifade eder.

YANIT: D

15. Aşağıdakilerden hangisi ezilmiş, hayal kı-
rıklığına uğramış bireylerin içinde bulun-
dukları sosyal grup dışındaki gruplara ag-
resif ve olumsuz tutumlar beslediğini sa-
vunur?

A) Otoriter Kişilik Kuramı
B) Dışlanmışlık Kuramı
C) Ayrımcılık Yaklaşımı
D) Kalıpyargı Sentez Yaklaşımı
E) Günah Keçisi Kuramı

AÇIkLAMA
Dollard tarafından geliştirilen “Günah Keçisi Kura-
mına” göre; önyargılar, hayal kırıklığı, ezilmişlik - 
agresiflik ilişkisi sonucu oluşan tutumlardır.

YANIT: E
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME soRULARI

1. kişinin herhangi bir şey hakkında nasıl 
davranması gerektiğini belirleyen duygu, 
inanış ve düşünceler toplamına ne ad ve-
rilir?

A) Tutum
B) Biliş
C) Edinim
D) Öğrenme
E) Kişilik

2. Tutumu kavramsallaştıran en bilindik mo-
del aşağıdakillerden hangisidir?

A) Jones Yaklaşım
B) Betimleyici model
C) Beklenti – değer modeli
D) Kişisel Analiz Yaklaşımı
E) Gelişimsel Model

3. Aşağıdakilerden hangisi uç değerler ara-
sında yer almaz?

A) Kendine saygı
B) Dünya barışı
C) Özgürlük
D) Dostluk
E) Cesaret

4. Aşağıdakilerden hangisi pozitif duygu du-
rumudaki kişilerde görülemez?

A) Uysal olma
B) Sevinçli olma
C) Heyecanlı olma
D) Enerjik olma
E) Hevesli olma

5. Tutumların ölçülmesine yönelik ilk ça-
lışmayı gerkçekleştiren aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Likert
B) Thurstone
C) Osgood
D) Guttman
E) Nelson

6. Aşağıdakilerden hangisi Likert ölçek tipi-
ne ilişkin yanlış bir ifadedir?

A) Tutum ölçümlerinde kullanılan bir ölçek-
tir.

B) Kişinin tutum ifadesine katılma derecesi 
ölçülmektedir.

C) Tutuma yönelik ifadeler 1’den 11’e kadar 
sıralanan skala ile değerlendirilir.

D) Bireyin konuyla ilgili hem olumlu hem 
olumsuz tutumu hem de derecesi tespit 
edilir.

E) Skaladaki rakamlar büyüdükçe ifadeye 
katılma oranı artar.

7. Aşağıdakilerden hangisi tutumların ölçül-
mesi için geliştirilen doğrudan ölçümler 
arasında yer almaz?

A) Likert ölçekleri
B) Davranış gözlem ölçeği
C) Duygusal anlam ölçeği
D) Guttman ölçeği
E) Thurstone ölçeği

8. Guttman ölçekleri aşağıdakilerden hangi-
sini amaçlar?

A) Birkaç tutum cümlesinin bir tek tutumu 
ölçüp ölçmediğini saptamayı

B) Ölçeğin uygulandığı kişinin ne kadar 
olumluluğa sahip olduğunu saptamayı

C) Ölçeğin uygulandığı kişinin nasıl bir kişi-
lik yapısına sahip olduğunu

D) Farklı iki kültürü birbiri ile karşılaştırmayı
E) Ölçeğin uygulandığı kişinin hangi faktörl-

rden etkilendiğini saptamayı
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9. Tutumun spesifik olmasını aşağıdakiler-
den hangisi doğru olarak açıklar?

A) Tutumun kişinin ilgi duyduğu bir şeyle al-
kalı olmasını gösterir.

B) Tutumun davranış üzerinde ne derecede 
etkili olduğunu gösterir.

C) Tutumun birşeye özgü olmasını ifade 
eder.

D) Tutumun değerlerle uyumlu olmasını ifa-
de eder.

E) Tutumların kalıpyargılara göre belirlendi-
ğini ifade eder.

10. Aşağıdakilerden hangisi tutum davranış 
ilişkisine ilişkin yanlış bir ifadedir?

A) Tutum ne kadar spesifik olursa davranış 
ilişkisi de o kadar güçlü olur.

B) Tutum kişinin ilgili duyduğu bir şeyle ala-
kalı olduğundan davranışla ilişkisi daha 
güçlü olur.

C) Öz denetimi düşük olanlar tutumlarına 
uygun davranışlar gösterme eğiliminde-
dirler.

D) Tutumlar mutlaka bir davranışa dönüşür.
E) Bireyler içinde bulundukları sosyal or-

tamda yugun olan davranışları gösterme 
eğilimindedir.

11. Aşağıdakilerden hangisi kişinin sosyal 
bir çevrede sergilendiği davranışının baş-
ka kişiler tarafından nasıl değerlendirildi-
ğini belirleyerek davranışlarını düzenle-
mesidir?

A) Tutarlılık 
B) Öz denetim
C) Kalıpyargı 
D) Önyargı
E) Ayrımcılık

12. Aşağıdakilerden hangisi kalıpyargı hak-
kında yanlış bir ifadedir?

A) Kalıpyargı belirli bir toplumsal grup hak-
kında sahip olunan inançlardır.

B) Kalıpyargılar durağan değildir.
C) Kalıpyargılar bireylerin sosyal olguları 

anlamlandırmasına yardımcı olur.
D) Kalıpyargılar algılama sürecinin uzama-

sını sağlar.
E) Kalıpyargılar yaşam düzeni ve sosyal ya-

pılar sayesinde farklılıklar gösterebilir.

13. Bireyin kendisinin de içinde bulunduğu 
sosyal gruba yönelik olumlu yargılar ne-
ticesinde ortaya çıkan olumlu durumları 
ifade eden kavram aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Kalıpyargı avantajı
B) Kalıpyargı tehdidi
C) Kalıpyargı otoritesi
D) Pozitif ayrımcılık
E) Önyargı kırılması

14. otoriter kişilik kuramı aşağıdaki düşü-
nürlerin hangisi tarafından ortaya kon-
muştur?

A) Dollard
B) Adorno
C) Insko
D) Bogardus
E) Guttman

15. Önyargıların davranışa dönüşmüş hali 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaygı
B) Dışlama
C) Ayrımcılık
D) Çatışma
E) Eleştiri



DAVRANIŞ BİLİMLERİ-II

90

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
soRULARI YANITLARI

1. A Tutum, bir nesneye yönelik tepkilerimizi 
göstereceğimiz hazır olma durumudur.

2. C Beklenti – değer modeline göre, kişi her 
psikolojik objeye ilişkin inanışlara sahip-
tir. İnanışlarının gerçekleşme beklentisi 
objeye yönelik tutumunu belirler.

3. E Uç değerler, kişinin ulaşmak istediğini 
durumu ifade eder. Cesaret, uç değere 
ulaşmaya yardımcı olan aracı değerler-
den biridir.

4. A Pozitif duygu durumunda bulunan kişiler 
kendilerini heyecanlı, aktif, hevesli, güç-
lü, sevinçli, enerjik hissederler

5. B Thurstone tarafından oluşturulan tutum 
ölçeği bu alandaki ilk çalışmadır.

6. C Likert ölçek tipinde, kişilerden söz konu-
su tutuma yönelik ifadeleri 1’den 5’e ka-
dar sıralanan ve farklı katılım derecele-
rini ifade eden bir skala üzerinde değer-
lendirmeleri istenir.

7. B Davranış gözlemek yolu ile ölçüm ger-
çekleştirmek en sık kullanılan dolaylı tu-
tum ölçümlerindendir.

8. A Guttman ölçme tekniğinde bir kaç tutum 
cümlesinin bir tek tutumu ölçüp ölçmedi-
ğini saptamak amaçlanır.

9. C Tutumların bazıları genel bazıları ise bel-
li bir şeylere özeldir. Tutumun spesifik ol-
ması belli birşeye özgü olmasını ifade 
eder.

10. D Tutumların mutlaka bir davranışa dönüş-
mesi söz konusu olmayabilir. Bir sebeple 
kişi o davranışı sergilemeyebilir.

11. B Tutum ile davranış arasındaki ilişkide et-
kili olan öz denetim kişinin davranışlarına 
verilen tepkiye göre davranışını yeniden 
düzenlemesidir.

12. D Kalıpyargılar bireylere kolay hatırlanan, 
ulaşabilir özet bilgiler sunarak algılama 
sürecini kısaltır ve enerji tasarrufu sağlar.

13. A Kalıpyargıların aktif hale gelmesi duru-
munda ortaya çıkan kalıpyargı avanta-
jı sosyal gruba yönelik olumlu yargılarla 
oluşur.

14. B Adorno’ya göre, otoriter veya baskıcı 
yaklaşımlar, daha ön yargıları olmalarına 
sebep olmaktadır.

15. C Ayrımcılık özünde belli bir kişi veya gru-
bun diğer kişi veya gruplarla eşit olarak 
değerlendirilmemesi sonucu ortaya çı-
kan bir eylemdir.
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DÖNEM soNU
DENEME sINAVI - 1

1. Gestalt psikolojisinin kurucusu aşağıdaki 
psikologlardan hangisidir?

A) Wertheimer
B) Wundt
C) Freud
D) Weber
E) Pavlov

2. Aşağıdaki psikoloji uzmanlık alanlarından 
hangisinin inceleme konusu zihinsel sü-
reçlerdir?

A) Sosyal psikoloji
B) Fizyoljik psikoloji
C) Danışma psikolojisi
D) Bilişsel psikoloji
E) Klinik psikoloji

 
3. Aşağıdakilerden hangisi algıya ilişkin 

yanlış bir ifadedir?

A) Algı, çok hızlı bir süreçtir.
B) Algı, algılayıcının aktif olarak uyarıcıyı 

inşa ettiği bir süreçtir.
C) Algı hem duyuma, hem de uyarıcının yo-

rumuna dayanır.
D) Algının hammaddesi duyumlardır.
E) Duyum olmadan da algı gerçekleştirilebi-

lir.

4. Aşağıdakilerden hangisi “Büyüklük Değiş-
mezliği” nin özelliklerinden biri değildir?

A) Bir nesneye farklı mesafeden bakıldığın-
da nesnenin retinal imgesi de farklı bü-
yüklükte olur.

B) Nesne ile algılayıcı arasındaki mesafe 
artıkça nesnenin retinaya düşen imgesi 
küçülür ya da tam tersi olur.

C) Duygusal girdide mesafeye bağlı değişi-
me rağmen zihin nesneyi aynı büyüklük-
te algılamaya devam eder.

D) Birbirinden farklı iki kadın resmine bakıl-
dığında algısal sistemde uzaklık ayarla-
ması yapılarak, uzaktaki kadın daha kü-
çük görünmesine rağmen, öndeki kadın 
boyutlarında algılanır.

E) Yakındaki nesnelere bakıldığında gözler 
birbirine döner ve görüş çizgisi birbirine 
kavuşur.

5. Aşağıdakilerden hangisi güdülenme ku-
ramlarından biri değildir?

A) İçgüdü kuramları
B) Dürtü yaklaşımı
C) Optimal uyarılma kuramı
D) İhtiyaçlar hiyerarşisi
E) Duygular kuramı

6. Hull’un dürtü kavramına getirilen eleştiri 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyaca bağlı olarak ortaya çıkan dürtü-
yü azaltmak için davranış gösterdiği ve 
tekrar dürtü öncesi duruma geri döndüğü 
iddiası sorgulanmıştır.

B) İnsanlar için ödüllendirici bir deneyim 
olarak görülen pek çok olay heyecan ve-
rici ve dürtü arttırıcı da olabilir.

C) İnsanların dürtülerini azaltacak değil, art-
tıracak uyarıcılar da davranışlar için gü-
düleyici olabilir.

D) Yemeği açlığımızı gidermek için yiyoruz 
fakat yine de yemek yemenin nedeni 
açlık giderme değildir. İlk lokmada açlık 
dürtüsü azalmaz artar.

E) Davranışlar sadece dürtüyü azaltmak ya 
da arttırmak için ortaya çıkmaz.
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7. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme 
aşamalarından biri değildir?

A) Problemin zihinsel olarak temsil edilmesi
B) Amacı belirlemek
C) Amacı alt amaçlara bölmek
D) Alt amaçlara ulaşmaya yönelik problem 

çözme stratejileri seçmek ve uygulamak
E) Problemi soyutlayıp basite indirgemek

8. kalıtımın zeka üzerindeki etkisine ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kalıtımsallıktan kasıt tek tek bireylerdir.
B) Kalıtım bağımsız olarak zekayı etkiler.
C) Kalıtımın zeka üzerinde herhangi bir etki-

si yoktur.
D) Kalıtımın zekanın olası sınırlarını belirle-

diği düşünülür.
E) Kalıtım zekayı yalnızca çocuklukta etki-

ler.

9. İnsanların ihtiyaçlarını gidermeleri ve ya-
şamlarını sürdürmeleri aşağıdakilerden 
hangisine bağlıdır?

A) Performanslarına 
B) İçgüdülerine
C) Çevrelerine uyum sağlamalarına
D) İyi insan olmalarına
E) Çok okumalarına

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ko-
şulsuz uyaran vardır?

A) Et tozunun köpeğin tükürük salgılaması-
na neden olması

B) Önüne et konduğunda köpeğin ağzının 
sulanması

C) Baklava sözcüğü duyulunca ağzın sulan-
ması

D) Limon yerken ağzın sulanması
E) Zil sesi sonrası etin gelmemesi

11. Bandura klasik ve edimsel koşullanma-
dan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi-
ni dikkate alır?

A) Gözlenen davranışın çevredeki uyaran-
larla ilişkisini

B) Gözlenen davranışın sonuçlarla ilişkisini
C) Pekiştirme deneylerini
D) Davranışın canlı üzerindeki etkisini
E) Organizmanın içinde olup bitenleri

12. kişiliği “çoğunlukla bilinçdışı, örtük ve bilin-
meyen bir şey” olarak tanımlayan düşünür 
kimdir?

A) C.Rogers
B) Morgan
C) B.F.Skinner
D) S.Freud
E) Allport

13. Bilinç dışı aşağıdakilerden hangisine da-
yanır?

A) Anılar
B) Güdü ve dürtüler
C) Duygular
D) Kişilik
E) Benlik 

14. Aşağıdakilerden hangisi Beş Faktör kişi-
lik kuramı için doğru değildir?

A) Kişilik özelliklerini sınıflandırmaya çalışır.
B) Kendisinden önceki çalışmalara göre 

faktör sayısı artırılmıştır.
C) Faktörler için farklı araştırmacılar farklı 

isimler kullanabilmektedir.
D) Faktörler dışa dönüklük, uyumluluk, so-

rumluluk, nevrotiklik ve deneyime açıklık-
tır.

E) Beş faktör çoğu kez maddeler arasındaki 
korelasyonun tümünü açıklar.



93

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

15. Aşağıdakilerden hangisi büyük yaşam 
olayları yaklaşımı için doğru değildir?

A) Yaşam alışkanlıkları dışında ortaya çı-
kan büyük yaşam olayları stres yaratır.

B) Holmes ve Rahe bu konuda çalışmalar 
yapmıştır.

C) Kişinin başına gelen olumlu yaşam olay-
ları stresi azaltır.

D) Bu konuda sosyal yeniden uyum ölçeği 
geliştirilmiştir.

E) Eşin ölümü, boşanma, işten çıkarılma, 
hamilelik kişiler için en stres verici yaşam 
olaylarından bazılarıdır.

16. Aşağıdakilerden hangisi ikincil değerlen-
dirme için doğru değildir?

A) Kişi olay karşısında huzursuz edici olum-
suz duygular hissederse stres yaşar.

B) İkincil değerlendirme çevresel taleplerin 
potansiyel bir tehdit oluşturup oluşturma-
dığıyla ilgilidir.

C) Kişi bu değerlendirmede “ben varolan 
kaynaklarımla bu durumun üstesinden 
nasıl gelebilirim” sorusunu sorar.

D) İkincil değerlendirmede stres kişinin olay-
la başa çıkma konusunda yaptığı değer-
lendirmelerin sonucudur.

E) Kişi başedemeyeceğini düşünürse ken-
dini stres altında hisseder.

17. Aşağıdakilerden hangisi ruminasyon için 
doğru değildir?

A) Olumsuz düşünceleri defalarca tekrar 
tekrar düşünmektir.

B) Kişinin kendine odaklandığı ve kalıcı bir 
durumdur.

C) Bir farkındalık sağlamasına rağmen kişiyi 
pasifliğe hapseder.

D) Ruminasyon depresyonla bir ilişkisi bu-
lunmamıştır.

E) Stres konusunda olumsuz bir etkiye sa-
hiptir.

18. Tutumların duygu, biliş ve davranış un-
surlarından oluştuğunu ifade eden, tu-
tumları anlamak üzere geliştirilen model 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) ABC Modeli
B) Guttman Modeli
C) Toplumsal Mesafe Modeli
D) Anlamsal Ayrım Modeli
E) Soyut Kurgular Modeli

19. Bireyin kendisinin de içinde bulunduğu 
sosyal gruba yönelik negatif yargılar ne-
ticesinde ortaya çıkan olumsuz durumla-
ra ne ad verilir?

A) Karamsarlık
B) Önyargı
C) Kalıpyargı tehdidi
D) Kalıpyargı otoritesi
E) Kalıpyargı avantajı

20. Günah keçisi kuramı aşağıdaki düşünür-
lerin hangisi tarafından oluşturulmuştur?

A) Adorno
B) Allport
C) Dollard
D) Guttman
E) Krosnick

1. A
2. D
3. E
4. E
5. E

6. E
7. E
8. D
9. C

10. A

11. E
12. D
13. B
14. B
15. C

16. A
17. D
18. A
19. C
20. C

YANITLAR
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DÖNEM soNU
DENEME sINAVI - 2

1. Davranışçılık repertuarına pekiştirme 
kavramını kazandıran ve istenilen davra-
nışı kazandırmak için pekiştirme olması 
gerekitğini belirten psikolog aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Rogers
B) Watson
C) Skinner
D) Maslow
E) Pavlov

2. Futbol maçlarındaki fanatik davranışal-
rın nasıl ortaya çıktığını incelemek adına 
maçlara seyirci olarak giden bir psikolog 
aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullan-
katadır?

A) Doğal gözlem
B) Deneysel yöntem
C) Olay incelemesi
D) Anket
E) Görüşme

 

3. Belirli bir biçimi olan ve uzayda yer kapla-
yan nesneye verilen isim nedir?

A) Zemin
B) Şekil
C) Biçim
D) Yüzey
E) Nokta

 4. 

 Yukarıdaki şekilde “the cat” yazmaktadır. 
Şeklin birinci kelimesindeki harfin “H”, 
ikinci kelimesindeki harfinse “A” olarak 
okunması algıdaki faktörlerden hangisine 
bağlıdır?

A) Bağlam
B) Seçicilik
C) Güdüler
D) Değişmezlik
E) Derinlik

5. Amaca ulaşmak için kişinin gösterdiği se-
bat derecesini gösteren güdülenme bile-
şeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Davranışın yönü
B) Davranışın yoğunluğu
C) Davranışa devam etme ısrarı
D) Davranışın çekiciliği
E) Davranışın algılanışı

6. Aşağıdakilerden hangisi Dodson-Yerkes 
Yasası’na göre doğru değildir?

A) Kişinin uyarılması (heyecanı) optimal 
noktanın altındaysa, performansı düşük 
olacaktır.

B) Uyarılma arttıkça performansda artacak-
tır ama bir noktaya kadar.

C) Çok fazla uyarılma performansı yine dü-
şürecektir.

D) En yüksek performans orta düzeydeki 
uyarılmış halindeyken gerçekleşir.

E) Üst düzey uyarılma öğrenci başarısında 
artışa neden olur.

7. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme 
stratejilerinden biridir?

A) Problemin anlaşılması
B) Algoritmalar - Kestirmeler
C) Problemin içeriği
D) Algoritma - Zihin
E) Heuristic - Mantık
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8. Aşağıdakilerden hangisi modern zekâ ku-
ramının özelliklerinden biridir?

A) Zihinsel yetenekler ölçeğine dayanırlar.
B) 1900’lü yılların sonlarında geliştirilmiştir.
C) Faktörler yaklaşımını kullanırlar.
D) Zekayı zihinsel süreçler olarak görürler.
E) Zekayı akıcı zeka ve kristalleşmiş zeka 

olarak ayırırlar.

9. Davranışçılara göre aşağıdakilerden han-
gisi doğru değildir?

A) Yanlış bir davranış varsa yanlış öğrenil-
miş bir davranış vardır.

B) Yanlış bir davranış varsa bilinçdışı güdü-
leri incelemek gerekir.

C) Davranışçılar uyaran-tepki mekanizma-
sını kullanırlar.

D) Koşullanma, çevre ile etkileşim sonucu 
ortaya çıkar.

E) Davranış, bazı temel unsurlardan oluşur.

10. Pavlov’un deneyinde et önüne konuldu-
ğunda köpeğin ağzının sulanması nasıl 
bir tepkidir?

A) Koşullu tepki
B) Genel tepki
C) Koşullanma
D) Koşulsuz tepki
E) Pekiştirme 

11. Annesinden sürekli sevgi ve şefkat gören 
bir çocuğun hoşgörülü bir insan olması 
ne tür öğrenmeye bir örnektir?

A) İçgörüsel öğrenme
B) Bilgiyi işleme
C) Gizil öğrenme
D) Model alma
E) Bilişsel öğrenme

12. Freud’a göre çocuğun ileride aşırı kont-
rollü, cimri ya da vurdum duymaz kişilik 
özelliği kazanmasında etkili olan gelişim 
dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oral
B) Fallik
C) Latens
D) Genital
E) Anal

13. Aşağıdakilerden hangisi İnsancıl kuram-
cılar arasında yer alır?

A) Freud
B) Erikson
C) Horney
D) Fromm
E) Allport

14. Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin değer-
lendirilmesinde kullanılan nesnel testler-
den biridir?

A) Rorschach Testi
B) Tematik Algı Testi
C) Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
D) Psikodinamik Kişilik Testi
E) Projektif Kişilik Testi

15. Eğer stres devam ederse organizma 
selye’nin kuramına göre hangi aşamaya 
geçer?

A) Alarm
B) Bastırma
C) Direnme
D) Yöneltme
E) Algılama 
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16. Aşağıdakilerden hangisi günlük sıkıntılar 
yaklaşımı için doğru değildir?

A) Kişinin günlük yaşamda her gün karşıla-
şabileceği olaylardır.

B) Gruen, Folman ve Lazarus günlük sıkın-
tılar üzerine çalışmıştır.

C) Kişi için merkezi önemi olan sıkıntılar 
daha fazla stres yaratır.

D) Gürültü yapan komşular, eşyaları kaybet-
me günlük sıkıntılardandır.

E) Günlük sıkıntıların tümü aynı düzeyde 
strese yol açar.

17. Aşağıdakilerden hangisi dirençli kişilikle 
ilgili doğru değildir?

A) Kobasa tarafından önerilen bir kişilik ya-
pısıdır.

B) Kişilerin stresli olayların zarar verici et-
kilerinden  korunması ile olumlu yönde 
ilişkilidir.

C) Kontrol, bağlılık ve meydan okuma özel-
liklerini içerir.

D) Olumsuz olayları dışsal ve geçici bir du-
rum olarak algılamaktır.

E) Dirençli insanların sahip oldukları özellik-
ler strese karşı tampon görevi görür.

18. ABC modelinde tutumların inançlarla ilgili 
unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duygu
B) Davranış
C) Biliş
D) Hareket
E) Adet

19. Aşağıdakilerden hangisi kalıpyargı tehdi-
di veya avantajının birey üzerinde oluştur-
duğu duygusal etkilerden biridir?

A) Motivasyon
B) Stres
C) Kalp atışının hızlanması
D) Konsantre olmak
E) Ter bezlerinin çalışması

20. Önyargı ve ayrımcılık için aşağıdakiler-
den hangisi doğru değildir?

A) Kalıp yargıların bir sonucudurlar.
B) Her ikisi de bir grup insana yöneltilmiş 

haksız davranışlardır.
C) Çoğunlukla ana-baba  ve diğer kişilerin 

gözlenmesi sonucu öğrenilmektedirler.
D) Önyargı hoşgörüsüz ya da aleyhte tu-

tumları içerir. 
E) Kişiliğin bir parçası olduğu da ileri sürül-

mektedir.

1. C
2. A
3. B
4. A
5. C

6. E
7. B
8. D
9. B

10. D

11. D
12. E
13. C
14. C
15. C

16. E
17. D
18. C
19. B
20. B

YANITLAR
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