PSİKOLOJİ EKOLLERİ - YAKLAŞIMLARI

Yapısalcı Ekol:

Psikoloji ekollerinin ilkidir. Wundt tarafından kurulmuş ve etkinliğini 1879 ile 1900'ler arasında
sürdürmüştür. Yapısaıcı ekole göre, psikoloji “ne”sorusunu cevaplamalıdır. Bu doğrultuda, Wundt
psikolojiyi “sağlıklı insanın bilincini ögelerine
analiz eden bilim dalı” olarak tanımlamıştır.
Diğer Yapısalcılar E. B. Tichener (Tiçnır, 1867-1927), H. Ebbinghaus (Ebbinghaus, 1850-1909), O.
Külpe (Külpe, 1862-1915) bilincin ögelerinin analiz edildiği deneysel çalışmalar yapmıştır.

İşlevselci Ekol:

Bu ekole göre, psikoloji “neden” sorusuna cevap aramaııdır. Etkinliğini 1896-1930 arasında sürdüren
bu ekolde psikoloji “canlının amaca yönelik zihinsel süreçlerini inceleyen bilim dalı” olarak
tanımlanmıştır. Ekolün üyeleri J. Dewey (Dövi, 1859-1952), W.James, J. R. Angell (Angel, 18691949) ve R. S. Woodworth (Vudvört, 1869-1962)'tür. Onlar psikolojinin inceleme alanına hayvanları
da dahil etmiştir.

Klasik Davranışçı
Ekol:

Psikolojinin zihin bilimi olarak görülmesine karşı çıkmış ve bilimsel psikolojiyi, “canlıların uyarıcılara
gösterdikleri davranışlar” ile kısltlamıştır. Ekol, etkinliğini 1913-1950 arasında sürdürmüştür. Bu
ekolün kurucusu J. B. Watson (Vatsın, 1878-1958), diğerleri ise K. Lashley (Leşli, 1890-1958), B.
F. Skinner (Skinır, 1904-1990)'dir. Onlar uyarıcı (U) ile gözlenebilir davranış ( T) ilişkisi üzerinde
deneyler yapmıştır.

Gestalt Ekolü:

Gestalt (Geştalt) ekolü yapısaıcı ekolün analitik yaklaşımına karşı çıkmış ve bütünün (zihin),
parçalarının toplamından ibaret olmadığını öne sürmüştür. Bu görüş, özellikle algılama üzerinde yapılan
araştırmalarla desteklenmiştir. Ekol 1913'te kurulmuştur. Algı konusundaki ilkeleriyle, günümüz
psikolojisi üzerindeki etkileri halen sürmektedir. Bu ekolün kurucusu M. Wertheimer (Verthaymır,
1880-1843), diğerleri ise K. Koffka (Kofka, 1886-1941), K. Levin (Levin, 1890-1947), W. Köhler
(Köhler, 1887-1967)'dir. Onlar zihnin dinamik bir varlık olduğunu göstermişlerdir.

Psikoanalitik Ekol:

İnsan davranışlarının sadece bilinçli süreçlerle açıklanamayacağını öne sürmüştür. Psikoloji biliminin
bilinçaltını da incelemesi gerektiğini savunmuştur. Bu ekolün kurucusu S. Freud (Froyd, 1856-1939),
diğerleri ise C. G. Jung (Yung, 1875-1961), A. Adler (Adler, 1870-1937), K. Horney (Horni, 18851952), E. Fromm (From, 1900-1980), E. Erikson (Erikson, 1902-1994)'dur. Onlar psikolojiyi
“bilinçaltının güdüleyici kuvvetlerini, bunlar arasındaki çatışmaları ve bu çatışmaların
davranışa etkilerini inceleyen bilim dalı” olarak tanımlamıştır. Ekol 1895'te kurulmuştur. Klinik
psikoloji ve kişilik psikolojisindeki etkileri günümüzde de sürmektedir.
KAYNAK:Ortaöğretim Psikoloji Ders Kitabı, (Komisyon, MEB Yay. 2010 Ank. – s.:4 )

s.gky

