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Ünite 1:  Psikolojiye Giriş

Psikolojinin tanımı;

Psikoloji insan davranışlarını inceleyen bir bilimdalıdır.Her disiplin içerisinde olduğu gibi psikoloji
içerisinde de tarih boyunca pek çok farklı yaklaşım geliştirilmiştir. Her biri psikolojiye dair farklı bir
konu üzerinde odaklanan bu yaklaşımlar, psikolojiye zengin bir bakış açısı kazandırmıştır.

Günümüzdeyse yaygın olarak psikolojinin insan zihnini ve davranışlarını bilimsel olarak inceleyen bir
alan olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla psikoloji disiplini düşünce, duygu, fikirler, kanaatler,
ideolojiler, zekâ, kişilik gibi ilk bakışta görünmeyen ve el becerileri, saldırganlık, insan ilişkileri, ve-
rimlilik vb. görünür davranışların oluşturduğu çok geniş bir ilgi alanına sahiptir.

Psikoloji yaklaşımlarının temel farklılıklarıyla açıklanması;

Tarihsel olarak ilk psikoloji yaklaşımı Wundt ve onun takipçileri tarafından oluşturulan yapısalcılıktır.
Bu yaklaşıma göre psikolojinin amacı bir yapı olarak insan zihnini incelemektir. Zihinsel süreçler en
temel parçalarına ayrılarak, söz konusu parçalar arasındaki ilişkiler açıklanmaya çalışılmıştır. Ardından
William James tarafından işlevselcilik yaklaşımı geliştirilmiştir.

Bu yaklaşım zihnin yapısıyla değil, zihnin işlevleriyle ilgilenmiştir. Algı, duyum, bellek gibi süreçlerin ne
işe yaradığı üzerinde odaklanılmıştır. Gestalt yaklaşımı da işlevselciler gibi zihnin yapısal analizine
karşı çıkmıştır. Hatta zihnin tek tek parçalara bölünerek değil, aksine bir bütün olarak anlaşılması
gerektiğini savunmuştur.

Bütünü, kendisini oluşturan parçalardan daha üstün gören bu yaklaşım, davranışların da bir bütün
olarak anlaşılması gerektiğini belirtmiştir. Avrupa’da zihin ve süreçleri araştırılırken ABD’de John B.
Watson tarafından davranışçılık yaklaşımı ortaya atılmıştır.

Bu yaklaşım zihin, bellek, algı gibi gözlenemeyen yapılar yerine, nesnel olarak ölçülebilen gözlenebilir
“davranışlar” üzerinde odaklanmıştır. Davranışları belirli bir uyarana verilen bir tepki olarak
betimleyen Watson, davranışın belirleyicisi olarak çevresel uyaranı göstermiştir. Bu ekolde yer alan
B.F. Skinner ise çevresel uyaranlar yerine, bir davranışın yapılıp yapılmamasını söz konusu davranışın
sonuçlarının belirlediğini öne sürmüştür.

Bu yaklaşım, insanların özgür iradeleri olduğunu ve davranışlarını sadece çevresel koşulların ya da
içsel süreçlerin değil kendi tercihlerinin belirlediğini öne sürmüştür. Son olarak davranışın
oluşumunda, ne sadece içsel süreçlere ne de sadece çevresel uyaranlara anlam yükleyen bağlamsal
yaklaşım, duruma vurgu yapmaktadır.

Bu yaklaşıma göre zaman, mekân ve insanın karşılıklı etkileşimiyle birlikte davranış oluşmaktadır.
Ayrıca bağlamsal yaklaşıma göre davranış, farklı fiziksel ve psikolojik ortamlarda farklı görünüşleri
olan dinamik bir süreçtir. Bu açıdan psikolojinin nesnel ve evrensel olma çabası, bu yaklaşımda yerini
göreliliğe bırakmaktadır.

PSİKOLOJİ YAKLAŞIMLARI

 Yapısalcı Yaklaşım: Yapısalcılık 1970’lerde ortaya çıkan sosyoloji, felsefe, psikanaliz gibi pek
çok alanda etkili olan bir yaklaşımdır.Yapısalcılık, yapının kendisinin nasıl ele alınması ve
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açıklanması gerektiğini anlatan birdizi teknik içermesi nedeniyle, bir yaklaşımdan ziyade bir
yöntem olarak anılmaktadır.

 Davranışçı Yaklaşım (Behaviorism):1910’larda John B. Watson tarafından kurulan
davranışçılık ekolü, dönemin psikoloji anlayışını ifade eden yapısalcı ve işlevselci
yaklaşımlardan radikal bir kopuşu temsil etmektedir. Bu yaklaşıma gore insan davranışlarını
açıklamaya çalışan psikoloji bilimi, “imge” veya “zihin” gibi gözlenemeyen süreçlerle
ilgilenmemelidir.

 Psikoanalitik (Psikodinamik) Yaklaşım: Psikoanalitik yaklaşımın kurucusu olan Sigmund
Freud, dönemin hakim psikoloji anlayışına yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Buraya kadar
anlatılan tüm yaklaşımların, insan zihnini ve davranışla-rını açıklama biçimleri farklılaşsa da
temelde hepsinin zihnin “bilinçli” kısmı üzerinde odaklandıkları söylenebilir.

 Bilişsel Yaklaşım: Yapısalcılık, zihni oluşturan ögeleri, işlevselcilik ise zihnin işleyişi üzerinde
durarak zihinle ilgilenmişlerdir. Davranışçılık ise köklü bir değişiklik yaparak bilinç kavramını
uzun bir süre psikoloji alanından çıkarmıştır.1950’lerde ise “bilince yeniden dönüş” olarak
adlandırılan bilişsel yaklaşım yeniden benimsenmeye başlanmıştır.

 Bağlamsal Yaklaşım:Bu yaklaşım insan davranışlarının anlaşılmasında bütün-selliği ve
davranışın içinde oluştuğu bağlamı vurgulayarak diğer yaklaşımlardan ayrılır. Buradaki
bütünsellikten kasıt, bir davranışın sadece çevresel uyaranlarla yada sadece psikolojik
faktörlerle belirlenmediğidir. Bir davranışı belirleyen şey, o davranışın ortaya çıktığı zaman,
mekân ve psikolojik faktörlerin karşılıklı etkileşimi ve o andaki durum yani bağlamdır.

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

Psikolojinin alt alanları;

 Gelişim psikolojisi,
 klinik psikoloji,
 sosyal psikoloji,
 deneysel psikoloji ve psikometridir.

Bu alanların kendi içlerinde ilgi alanlarına göre farklı alanlardan oluştukları da unutulmamalıdır.
Örneğin sosyal psikolojinin, endüstri ve örgüt psikolojisi, çevre psikolojisi gibi alt alanları mevcuttur.

Psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri;

 Doğal gözlem,
 vaka incelemesi,
 alan araştırması,
 deneysel yöntemdir.

Doğal Gözlem
Belirli bir davranışı, o davranışın geliştiği doğal koşullarda gözlemleyerek, doğrudan ve betimsel bilgi
edinmenin yolu doğal gözlemdir. Doğal gözlem, pek çok avantajları olan ve geleneksel olarak psikoloji
alanındayapılmış önemli çalışmalara rehberlik eden yöntemlerden biridir.
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Belirli bir davranışın gerçekleştiği ortamda incelenmesi istendiğinde doğal gözlem yöntemi kullanılır.
Bu yöntemde davranışın geliştiği koşullara dair betimsel bilgiler edinilir. Fakat davranışın oluşumunu
etkileyen içsel faktörlere dair açıklayıcı bilgiler elde edilemez. Vaka çalışmaları, insanların davranışları
hakkında derinlemesine bilgi edinilmek istendiğinde kullanılabilir.

Vaka İncelemesi
İnsanların davranışları hakkında derinlemesine bilgi edinilmek istendiğinde vaka incelemeleri
kullanılabilir. Bir kişinin, incelenen davranış ya da olgu açısından tarihçesi olarak da adlandırılabilinen
bu yöntemle, davranışı tarihsel bir yaklaşımla geçmişten bugüne ele alınıp incelenir. Vaka
incelemelerinin de doğal gözlem gibi olgularınderinlemesine incelenme-sini sağlamak gibi avantajları
olsa da az sayıda kişiden elde edilen bulgulara dayandığı için genelleştirme konusunda sınırlılıkları
vardır.

Alan Araştırması
Sosyal psikolojide en sık başvurulan araştırma yöntemlerinden biri alan araştırma-larıdır. Survey
olarak da isimlendirilen bu yöntem, incelenen davranışların, algı vedeğerlendirmelerin, tutumların,
bir toplumda ya da belli bir grupta görülme derecesi ve bunların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyal
bağlam vb. etmenlerle nasıl bir ilişki içinde olduğu konusunda bilgilere ulaşma imkânı sağlar.

Deneysel Yöntem
Deneysel yöntem, laboratuar ortamında veya gerçek yaşam alanlarında kontrollü olarak yapılan
araştırmalarda kullanılır. Deneysel yöntemin diğer yöntemlerden en önemli farkı, araştırmacının
incelediği olguları doğal ortamında değil, araştırmacı tarafından kontrol edilmiş ortamlarda
incelemesidir.İncelenecek davranış ya da olguyu oluşturan değişkenler, araştırmanın amaçları
doğrultusunda seçilir ve bir değişkenin diğer bir değişken üzerindeki etkisi araştırılır. Deneysel
yöntemde temel olarak, bir ya da daha fazla bağımsız değişken değişimlenmekte (manipüle edilmek-
te) ve bu müdahaleninbir ya da daha fazla bağımlı değişken üzerinde yarattığı etki ölçülmektedir.
Bütün araştırma yöntemleri içinde değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisinin kurulabileceği tek
yöntem deneysel yöntemdir.

Deneyselyöntemde, bağımsız değişken(ler) ile bağımlı değişken(ler) arasında nedensel ilişkinin başka
etmenler sonucu değil de araştırmacının özellikle değişimlediği bağımsız değiş-ken sonucu ortaya
çıktığını gösterebilmek önemlidir. Bunu gerçekleştirmede en kritik noktalardan biri, deney grubuve
kontrol grubu oluştururken yapılacak deney seçimidir.

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

Bağımsız Değişken:Herhangi bir deney desenindeesas olarak etkisi incelenen değişkendir. Bu
nedenledeneyci tarafından belirli bir ranj içerisinde değiştirilir. Bir deneyde bağımsızdeğişkenin
etkisine maruz kalmayan grup control grubudur. Deney grubu ise bağımsız değişkenin verildiği
gruptur. Bir ilacın etkisinin araştırıldığı bir deney deseninde bu ilacı çeşitli dozlarda alan gruplar deney
grupları, hiç ilaç almayan grup ise kıyaslama imkânı sağlayan control grubudur.
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Bu Özetin tamamını,Çıkmış Sorularını,Deneme
Sorularını adresinize gönderiyoruz!...

Tıklayınız
https://www.kolaysinavlar.com/davranis-bilimleri-ii-sos114u?search=SOS114U


