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Stresle Baﬂa Ç›kma
Günlük hayat s›ras›nda stres uyand›ran pek çok olayla karﬂ› karﬂ›ya geliyoruz. Stresle baﬂa
ç›kma, kendi kaynaklar›m›z›
aﬂan bu içsel ve d›ﬂsal taleplerin üstesinden gelebilmemiz
olarak tan›mlan›yor. Davran›ﬂsal, duygusal ve motivasyonel
yan›tlar›m›z›n tümüyse bizim
stresle baﬂa ç›kma yollar›m›z›
oluﬂturuyor. Bilimsel yaklaﬂ›mda
iki farkl› “baﬂa ç›kma stratejisi”nden bahsediliyor. ‹lki, “problem odakl› baﬂa ç›kma”. Bu stratejide insanlar stres kayna¤›n› dolays›z, fiziksel davran›m ya da gerçekçi sorun çözme aktiviteleriyle
yenmeye çal›ﬂ›yorlar. Tehdit edici
unsuru yok etme ya da zay›flatma, kaçma ya da ge-

Bilgi ve Bellek
“Çal›ﬂ›yorum ancak yapam›yorum.” Ço¤u ö¤rencinin zihnini kurcalayan ve can›n› s›kan bir cümledir bu. Biliﬂ alan›nda yap›lan çal›ﬂmalarsa bu konuda ö¤rencilere yard›mc› olabilecek bir tak›m püf
noktalar sunuyor. Bakal›m bu püf noktalar neleri
kaps›yormuﬂ:
1.) Özgül Kodlama: “Özgül kodlama” ile kastedilen bilginin ö¤renildi¤i ve geri ça¤r›ld›¤› ba¤lam›n ayn› olmas›. Örne¤in, aç›k havada, çimlerde
çal›ﬂ›lan bir konunun s›n›fta hat›rlanmas›
zorlaﬂabiliyor. Ancak bu ba¤lam
bilginin di¤er bilgilerle iliﬂkisi olarak da düﬂünülebilir. Hep ayn› ﬂekilde
ö¤renilmiﬂ olan bir bilgi
s›navda farkl› bir yorumla
soruldu¤unda yan›t vermek
zorlaﬂabiliyor. ‹ﬂte bu nedenle
de uzmanlar, çal›ﬂ›rken notlar›m›z› sürekli tekrar düzenlememizi, baﬂl›klar›n birbirleriyle
olan iliﬂkilerini incelememizi ve
yeni ba¤lant›lar bulmaya çal›ﬂma-

lecekteki stresi önleme bu stratejideki
yan›tlardan yaln›zca birkaç›. “Duygu
odakl› baﬂa ç›kma” stratejisinde ise
stres kayna¤› de¤iﬂtirilmiyor ancak kiﬂi bu stres varl›¤›nda kendisini daha
yi hissettirecek aktivitelere yöneliyor. Örne¤in, kayg›ya karﬂ› ilaç kullanma, rahatlama egzersizleri, psikoterapi bu stratejinin içinde yer
alan yöntemler. Uzmanlar, stresle
etkili bir ﬂekilde baﬂa ç›kabilmek
için kiﬂisel kaynaklar›n alg›lanan
sorunla eﬂleﬂebilmesi gerekti¤ini
vurguluyor. Bu yüzden de kiﬂi deneyim yoluyla ne kadar çok yöntem geliﬂtirirse, stresle baﬂa ç›kabilme baﬂar›s› da o denli art›yor.
Kaynak:
http://teachpsych.lemoyne.edu/teachpsych/faces/text/Ch01.htm

m›z› öneriyor.
2.) Dizisel Konum: Araﬂt›rmalar gösteriyor ki,
çal›ﬂman›n ortas›nda ö¤renilen bilgiler unutulmaya
en yatk›n olanlar›. Bu nedenle de, okulda ders ortalar›nda ö¤rencilerin daha dikkatli olmalar› ve
ders çal›ﬂ›rken konular› sürekli farkl› s›ralara koyarak okumalar› öneriliyor.
3.) Özümleyerek Tekrar Etme: Kimi zaman
ders çal›ﬂ›rken kendimizi konular›n aras›nda kaybolmuﬂ hissederiz. Bu gibi durumlarda, görsel düzenlememler yapman›n ve ﬂemalarla bilginin bütününü de kavraman›n bellek ad›na yararl› olaca¤›
söyleniyor.
4.) Üst Bellek (Metabellek): Üst
bellek üzerine yap›lan çal›ﬂmalara
göre insanlar genellikle neyi bilip bilmediklerine dair güçlü bir iç görüye sahip oluyorlar. Araﬂt›rmac›larsa, özellikle de süreyle s›n›rland›r›lm›ﬂ bir s›nav s›ras›nda
hangi sorulara daha fazla zaman
ay›rmam›z konusunda bu iç görülerin bize rehberlik edebilece¤ine dikkat çekiyor.

Klasik koﬂullanma deyince hepimizin akl›na ilk
gelen Ivan Pavlov’un köpe¤i oluyor. Pavlov’un deneyinde köpek normalde salg› tepkisi göstermedi¤i
bir uyar›c›y› -ki bu bir zil olabilir- yiyecek izledi¤inde bu iki uyaran aras›nda bir iliﬂki kuruyor ve salt
bu nötr uyar›c› (zil) sunuldu¤unda bile tükürük salg›lamaya baﬂl›yor. Çünkü yiyecek, hayvan›n zile salg› tepkisi verme davran›ﬂ›n› ö¤renmesinde ödül konumunda sunulmuﬂ oluyor. Peki, yaklaﬂ›k bir as›r
önce Pavlov’a Nobel kazand›ran bu klasik koﬂullanma deneyinin bu gün reklâmlarda da kullan›lan bir
strateji oldu¤unu hiç düﬂünmüﬂ müydünüz? Yan›t›n›z hay›r ise, gelin aradaki ba¤lant›lar› beraber kural›m. Reklâm›n› yapt›¤›m›z ürün henüz kimsenin
bilmedi¤i ve tan›nmayan bir markaya ait olsun. ‹ﬂte, müﬂteride hiçbir tepki uyand›rmayan bu ürün bizim nötr uyar›c›m›z. Bunu çekici ve mümkünse birincil ödüllerle öyle bir iliﬂkilendirmeliyiz ki, müﬂteriler bizim ürünümüzü sat›n als›nlar. Birincil ödül
dediklerimizse temel ihtiyaçlar: yemek, su, cinsellik
gibi. ‹ﬂte bu noktada yap›lan, ürünün yan›na çekici
bir kad›n ya da erkek resmi koymak oluyor. Bu resimler, bir ödül s›fat› yüklenerek yanlar›ndaki ürün
ile iliﬂkilendiriliyorlar ve klasik koﬂullanma yoluyla
nötr ürüne tepki davran›ﬂ›n›n ö¤renilmesine yol aç›yorlar. Ancak reklâm›n etkisini artt›ran bir tak›m
unsurlar da göz ard› edilmemeli elbette. Örne¤in,
böyle bir reklâm stratejisinde ürün sol, ödülse sa¤
tarafta sunulmal›. Söz konusu tersi oldu¤unda ödülü alan organizma takibinde gelen nötr uyar›c›ya
dikkat verme gere¤i duymuyor ve aradaki iliﬂki kurulamad›¤›ndan ö¤renme gerçekleﬂmiyor. Tabii bu
bahsetti¤imiz s›ralama bizim gibi yaz›y› soldan sa¤a
okuyan toplumlara özgü bir kural. Örne¤in, yukar›dan aﬂa¤›ya do¤ru okuyan toplumlarda ürünün isminin yukar›ya, ödülünse aﬂa¤›ya konulmas› gerekiyor. Bugün, ürünlerle yarat›lan izlenimlerin dayand›¤› temel nokta iﬂte bu. Bizim ürünümüzü kullanmak ruhu özgür k›lar, sizi çekici biri haline getirir
ya da mutlu eder” gibi mesajlar oldukça güzel ve
mutlu manken figürleriyle ürünlerin iliﬂkilendirilmesi yoluyla veriliyor.
Kaynak: Gerric, R. & Zimbardo P. G. Psychology and Life. (2005)
sf.228

Kaynak: Gerric, R. & Zimbardo P. G. Psychology
and Life. (2005) sf.228

Ne, Nas›l, Niçin?
K›sa K›sa…
Görme Duyusundan Yoksun Biri
Rüya Görebilir mi?
Araﬂt›rmalar öyle gösteriyor ki, do¤uﬂtan
görme duyusu olmayan birinin rüyalar›nda görsel
figürler yer alm›yor. Bu kiﬂilerin rüyalar› görsel
nesneler yerine yürüme duyusu, ya da mutlu olma
hissi gibi günlük hayatta deneyimledikleri duygu
ve duyulardan oluﬂuyor. Uzmanlar rüyalarda
görsel figürler görebilmek için öncelikle bu
deneyimi yaﬂam›ﬂ olmak gerekti¤ini vurguluyor.
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Koﬂullanma ve
Reklâmc›l›k

Çocuklarda Nesne Süreklili¤i
Nesne süreklili¤i, gözden kaybolan nesnelerin halen
var olduklar›n›n fark›na varabilme bilinci olarak tan›mlan›yor.
Geliﬂim psikolojisi alan›nda önemli çal›ﬂmalara imza atm›ﬂ olan Jean
Piaget çocuklarla yapt›¤› bir tak›m deneylerde bu bilincin do¤umdan
sonra 8 ila 9 ay sonras›nda geliﬂti¤i sonucuna varm›ﬂ. Bundan daha küçük bebeklerin anneleri yanlar›ndan uzaklaﬂt›¤›nda niçin a¤lamad›klar›n›
ise ayn› varsay›m ile aç›klam›ﬂ. Anneleri gitti¤inde, henüz nesne süreklili¤i
edinmemiﬂ bebeklerin görüﬂ alan›ndan da ç›kt›klar›ndan bebeklerde a¤lama
davran›ﬂ› gibi bir tepkiye rastlanm›yor. Yine bu yaﬂ aral›¤›ndaki bebeklerin
oynad›klar› bir top, örne¤in koltu¤un alt›na kaçt›¤›nda bebekte bu topu
arama davran›ﬂ› da benzer ﬂekilde gözlemlenmiyor. Ancak son y›llarda
yap›lan araﬂt›rmalar, Piaget’nin bu varsay›m›n›n çok da do¤ru olmad›¤› yolunda. Çünkü kimi bebekler 8 aydan daha küçük bir yaﬂ
aral›¤›nda olmalar›na ra¤men nesne süreklili¤i bilincine eriﬂebiliyorlar. K›sacas› bu yaﬂta bebeklerin bellek kapasiteleri, Piaget’nin düﬂündü¤ünden daha ileri
bir noktaya ulaﬂm›ﬂ oluyor.

