
Öğrenme Psikolojisi Kavramlar 

Kavramsal Gruplama: Genel, nesnel. 

Çağrışımsal Gruplama: Öznel. 

İçebakış Yöntemi: Bilişsel. 

Etkinin Yayılması: Thorndike – Güzel yazı pekişir fakat çok fazla kağıt ve silgi israfı meydana gelir. 

Pygmalion Etkisi: Kendini gerçekleştiren kehanet. 

Gölgeleme: Aynı anda uyarıcılar verilir. Biri etkisiz kalır. 

Engelleme: Uyarıcılar arka arkaya verilir. Biri diğerini etkisiz bırakır. 

Duygusal ön koşullanma: 

Geçici koşullanma: Sadece koşulsuz uyarıcı ile oluşur. Saat hep 8’de çalar. Kurmayı unuttuğunda da 

8’de uyanırsın. Tepkisel Koşullanma. 

Zincirleme: 

Kademeli yaklaşma: 

Biçimlendirme: 

Karşıt pekiştirme: 

Nosebo: İlaç prospektüsünü okursun, hasta olmadığın halde yan etkiler oluşmaya başlar, hastaymış gibi 

hissedersin. 

Chameleon Etkisi: Farkında olmadan başkalarının davranışlarını taklit etmek. 

Karşıt transferans: 

Tepki analojisi: Çevresel benzerlikler tepkileri arttırır. 

Alfa etkisi: Liderlik, ortak dil. Köpekler ve sahipleri. 

İç görüsel öğrenme: ögeler arasındaki ilişkiye bak, kavra, problemi çöz. 

Kollektif yeterlilik inancı: Grubun bir işini yapabilmesi için gerekli ortak inanç. 

Örtük sönme: Tolman – davranış amaca götürmeyecek be bu organizma tarafından biliniyorsa. 

Sosyal karşılaştırma: Festinger – İnsanlar yetenek ve görüşlerinin değerlendirilmesini ister. Bunları 

diğer insanlarınkiyle karşılaştırırlar. Böylece kendileri hakkındaki bilgilerini ve değerlerinin 

oluştururlar. 

Kateksis: Karadenizli hamsi, Alman bira. 

Denence: Herhangi bir yaşam geçirmeden önceki beklentilerimizdir. 

Zihinsel kurgu: Problemi sadece tek çözüm yolu olduğunun düşünülmesidir. 

Pragnanz: iyi bütün, iyi biçim, iyi şekil. 

Tersine zincirleme: 

Donma: Kendi kararları gibi şeylere katılma inanma eğilimi. 

Kavrama yolu: içsek pekiştireç. Davranım bilişseldir: 



Deneme-yanılma: dışsal pekiştireç. Davranım devinişseldir. 

Gagne: zihinsel beceri – entelektüel bilgiler. Bilginin kullanılması ve uygulanması. Bilişsel strateji: 

dikkat, kodlama, geri getirme, transfer… 

Yakınlık: 

Benzerlik: 

Algı: Yaratıcılığı engelleyebilir. Kültürel, duygusal, işleve takılma. 

Faz ardışıklığı (ardışık safha): Hebb – nörofizyolojik kuram. Hücre kümeleri. Kırmızı elbise, 

ayakkabı, araba – parka gidecek. 

İçsel koşullanma: Kişinin vücut fonksiyonlarını kontrol edebilmesi. 

Eşit güçlülük ilkesi: Beyin kabuğunun bir parçası hasar gördüğünde diğer parça onun etkinliğini 

üstlenir. 

Kelebek etkisi: En ufak şey başka şeyleri tetikler. 

Halo (Hare) Etkisi: Tek olumlu yanı, hepsi olumlu. 

Horn Etkisi: Tek olumsuz, tamamı olumsuz. 

Entropi: Her şey minimum enerji harcamak ister. 

Yaşam alanı: Lewin – Belli zaman diliminde bireyin davranışlarını belirleyen tüm olguların toplamıdır. 

Çağrışımsal Zıtlık: alfabeyi ileriye doğru okuruz fakat geriye doğru okurken zorlanırız. 

İkinci dereceden koşullanma: Geçmiş yaşantı kesinlikle var. 

Ön koşullanma: İlk kez bir arada görür. 

Duyarsızlaşma: Odadaki kokuya alışma. 


