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İİnsancnsancııl Yaklal Yaklaşışımda mda 
ÖÖğğrenmerenme
•• Bireyi diBireyi diğğerlerinden farklerlerinden farklıı kkıılan ve lan ve 

ona ona öözgzgüü olan duygulan, algolan duygulan, algıılarlarıı, , 
inaninanççlarlarıı ve amave amaççlan ile ilgilenen lan ile ilgilenen 
insancinsancııl psikolojinin l psikolojinin üçüç öönemli ismi nemli ismi 
CombsCombs, , RogersRogers ve ve Maslovv'durMaslovv'dur..

•• Yirminci yYirminci yüüzyzyııllıın ikinci yarn ikinci yarııssıında, nda, 
GeGeşştalt yaklatalt yaklaşışımmıından genindan genişş ööllçüçüde de 
yararlanan ve aynyararlanan ve aynıı zamanda "insanzamanda "insanıı
merkez alan", Varolumerkez alan", Varoluşşççuluk Felsefesi uluk Felsefesi 
ggöörrüüşşlerini belerini be--nimseyen insancnimseyen insancııl l 
yaklayaklaşışım bu alanda "m bu alanda "üçüüçüncncüü ggüçüç" " 
olarak adlandolarak adlandıırrıılmaktadlmaktadıır.r.

•• HHüümanist psikologlar, manist psikologlar, öözellikle insanzellikle insanıı
ggöörrüüşş aaççııssıından gerek ndan gerek 
davrandavranışışççıılardan, gerekse lardan, gerekse 
psikanalistlerden ayrpsikanalistlerden ayrııllıırlar. rlar. ÖÖyle ki, yle ki, 
davrandavranışışççıılara glara gööre insan re insan ççevresel evresel 
uyaruyarııccıılara mekaniksel tepkiler veren lara mekaniksel tepkiler veren 
bir varlbir varlııktktıır. Dor. Doğğuuşştan ne iyi, ne ktan ne iyi, ne kööttüü
olan ve olan ve ççevreye gevreye gööre bire biççimlenen bir imlenen bir 
yapyapııdaddadıır.r.
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•• Psikanalistler, insanPsikanalistler, insanıın tepkilerinin n tepkilerinin 
nedenlerini daha derinde arasalar da, nedenlerini daha derinde arasalar da, 
bireyi ibireyi içç--tepileri ve bilintepileri ve bilinçç altaltıınnıın n 
yyöönlendirdinlendirdiğğini savunurlar. Freud'a ini savunurlar. Freud'a 
ggööre, insan dore, insan doğğasasıı dodo--ğğuuşştan tan şşiddet, iddet, 
saldsaldıırganlrganlıık gibi olumsuz dk gibi olumsuz düürtrtüülere lere 
sahiptir.sahiptir.

•• Oysa hOysa hüümanist psikologlar, insanmanist psikologlar, insanıın n 
dodoğğuuşştan iyi olumlu bir potansiyele tan iyi olumlu bir potansiyele 
sahip ve hsahip ve hıızzıınnıı iiççten alan bir varlten alan bir varlıık k 
olduolduğğunu ve yaunu ve yaşşam boyu kendini am boyu kendini 
geligelişştirme amactirme amacıına yna yöönelik olarak nelik olarak 
etkinlikte bulunduetkinlikte bulunduğğunu kabul ederler.unu kabul ederler.

•• İİnsancnsancııl yaklal yaklaşışım kaynaklarda benlik m kaynaklarda benlik 
kuramlarkuramlarıı, kendini ger, kendini gerççekleekleşştirme tirme 
kuramlakuramla--rrıı veya veya fenomenolojikfenomenolojik
kuramlar gibi adlarla da kuramlar gibi adlarla da 
bilinmektedir. bilinmektedir. İİnsan donsan doğğasasıına iyimser na iyimser 
bir bakbir bakışış öözellizelliğği tai taşışıyan bu yan bu 
yaklayaklaşışımmıın temelini benlik kavramn temelini benlik kavramıı
oluoluşşturtur--maktadmaktadıırr
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Benlik KavramBenlik Kavramıı

•• Benlik kavramBenlik kavramıı ya da benlik bilinci ya da benlik bilinci 
kendimizle ilgili bkendimizle ilgili büüttüün dn düüşşüünceler, nceler, 
algalgıılala--malar, duygular ve malar, duygular ve 
dedeğğerlendirmelerin terlendirmelerin tüümmüünnüün n 
etkileetkileşşiminden doiminden doğğan genel bir algan genel bir algııddıır. r. 
Benlik;Benlik;

•• Ben neyim?Ben neyim?
•• Ben ne yapabilirim?Ben ne yapabilirim?
•• Benim iBenim iççin neler dein neler değğerlidir?erlidir?
•• Hayatta ne istiyorum?Hayatta ne istiyorum?
•• SorularSorularıınnıın yann yanııtlartlarıınnıı iiççermektedir, ilk ermektedir, ilk 

iki madde iki madde gergerççek benliek benliğğe, e, son iki son iki 
madde, erimadde, erişşilmek istenen moral dilmek istenen moral düüzeyi, zeyi, 
gergerççekleekleşştirilmek istenen istek, tirilmek istenen istek, ÖÖzlem zlem 
ve emelleve emelle--ri gri göösteren steren ideal benliideal benliğğe e 
aittir. Geraittir. Gerççek benlik ek benlik ööz z ben, ben, ideal ideal 
benlik ise benlik ise benlik tabenlik ta--sarsarıımmıı olarak da olarak da 
bilinmelidir.bilinmelidir.



•• Benlik yaBenlik yaşşantantıılar sonucunda lar sonucunda 
geligelişşmektedir. Bireyin bedeni ile mektedir. Bireyin bedeni ile İİlgili lgili 
gereksinmegereksinme--lerden kaynaklanan lerden kaynaklanan 
ddüürtrtüüleri leri ööz beni oluz beni oluşşturmaktadturmaktadıır. r. 
Kendisiyle Kendisiyle ççevresinde buevresinde bu--lunan kilunan kişşilerin ilerin 
iliilişşkileri sonucunda bireyin kendi kileri sonucunda bireyin kendi 
benlibenliğğini algini algıılaylayışıışı ise fenomenal benliise fenomenal benliğği i 
oluoluşşturur. Bireyin yeme, iturur. Bireyin yeme, iççme, cinsel me, cinsel 
gereksinmeler gibi igereksinmeler gibi iççsel yasel yaşşantantıılarlarıı ÖÖz z 
ben iken; erkek/kben iken; erkek/kıız, esmer/sarz, esmer/sarışıışın gibi n gibi 
öözellikler zellikler İİle iyi, kle iyi, kööttüü, g, güüzel, zel, ççirkin gibi irkin gibi 
dedeğğerler de fenomenal benlierler de fenomenal benliğğe aittir. e aittir. 
Fenomenal benlikte gerFenomenal benlikte gerççeklik, tutarleklik, tutarlııllıık, k, 
dede--vamlvamlııllıık ve istikrar vardk ve istikrar vardıır. Birey r. Birey 
kendini bakendini başşararııllıı ggöörrüüyorsa bayorsa başşararııllıı olur, olur, 
iyi ve geiyi ve geççimli gimli göörrüüyorsa iyi ve geyorsa iyi ve geççimli imli 
olabilecek davranolabilecek davranışışlar arar.lar arar.



•• ŞŞekil: A bekil: A bööllüümmüünde benlik tasarnde benlik tasarıımmıı ile ile ööz z 
beni, yani gerbeni, yani gerççek dek düüşşüünce, dunce, du--yuyuşş ve ve 
davrandavranışışlarlarıı birbirine az birbirine az ççok yaklaok yaklaşışık olan k olan 
uyumlu bir kiuyumlu bir kişşilik gilik göösterilmeksterilmek--te; te; B'deB'de ise ise 
duyuduyuşş, d, düüşşüünce ve davrannce ve davranışışlarlarıı benlik benlik 
tasartasarıımmıından ndan ççok ayrok ayrııllıık gk gööss--teren uyumsuz teren uyumsuz 
bir kibir kişşilik sembolize edilmektedir. Bilik sembolize edilmektedir. Bööyle bir yle bir 
kikişşi bai bağğdadaşşmazlmazlıık ik iççinde ve kayginde ve kaygııllıı bir bir 
durumda olur.durumda olur.

•• -- ÖÖrnerneğğin;   "in;   "ÇÇalalışışmam gerek ama bir tmam gerek ama bir tüürlrlüü
derse oturmak istemiyorum."derse oturmak istemiyorum."

•• "Derslerime devam etmeliyim ama "Derslerime devam etmeliyim ama 
arkadaarkadaşşlarlarıım isteyince dayanam isteyince dayana--maymayııp, p, 
onlarla gidiyorum."onlarla gidiyorum."

•• İİnsancnsancııl yaklal yaklaşışıma gma gööre benlik ve dire benlik ve diğğer er 
kikişşilik ilik öözellikleri ile zellikleri ile ööğğrenme arasrenme arasıında yanda ya--kkıın n 
bir ilibir ilişşki vardki vardıır. Bu bakr. Bu bakıımdan mdan ççocuklarocuklarıın n 
kküçüüçük yak yaşşlardan itibaren salardan itibaren sağğllııklklıı ve olumlu ve olumlu 
bir benlik gelibir benlik gelişştirmelerine yardtirmelerine yardıımcmcıı
olunmalolunmalııddıır. r. ÇüÇünknküü, , ööğğrenci kendini renci kendini 
akademik yakademik yöönden yeterli gnden yeterli göörrüüyorsa, bunu yorsa, bunu 
kankanııtlamak itlamak iççin in ççalalışıışır ve bar ve başşararııllıı olur.olur.

Şekil: Uyumlu ve Uyumsuz Kişilik 



ÖÖğğrencirenci--ÖÖğğretmen retmen İİlilişşkisikisi

•• İİnsancnsancııl yaklal yaklaşışıma gma gööre ruh re ruh 
sasağğllığıığı, insan, insanıın bn büüttüün halinde n halinde 
iişşleyileyişşiyle geliiyle gelişş--mektedir. mektedir. RogersRogers
(1969) sayg(1969) saygıı, , empatikempatik anlayanlayışış, , 
ggüüven, ven, ööddüüllendirme ve llendirme ve 
öözgzgüürr--llüüğğüün oldun olduğğu bir su bir sıınnııf f 
ikliminin saikliminin sağğllııklklıı bir bir ööğğrenme renme 
ortamortamıı olduolduğğunu, bu ortamunu, bu ortamıınn

•• ÖÖğğrencinin bir brencinin bir büüttüün olarak n olarak 
geligelişşmesini samesini sağğlayacalayacağığınnıı ve ve 
ööğğretmenin de bu duretmenin de bu du--rumu rumu 
kolaylakolaylaşşttıırrııccıı bir role sahip olmasbir role sahip olmasıı
gerektigerektiğğini ifade etmektedir. ini ifade etmektedir. 
GGüüvenli bir svenli bir sıınnııf ortamf ortamıında knda kööklklüü
davrandavranışış dedeğğiişşiklikleri iklikleri 
gergerççekleekleşşmektedir. Bu gmektedir. Bu güüvenli venli 
ortamortamıın vazgen vazgeççilmez ilmez üçüç temel temel 
niteliniteliğği bulunmaktadi bulunmaktadıır. Bunlar r. Bunlar 
insana karinsana kar--şışı kokoşşulsuz saygulsuz saygıı, , 
empatikempatik anlayanlayışış ve dve düürrüüstlstlüüktktüür.r.



•• KoKoşşulsuz saygulsuz saygıı, okulda veya s, okulda veya sıınnııfta fta ööğğrencinin rencinin 
insan olarak kendinin ortaya koyinsan olarak kendinin ortaya koy--duduğğu u 
davrandavranışış ve bave başşararııdan daha dan daha öönemli olmasnemli olmasıı ve ve 
insaninsanıın den değğerinin buna baerinin buna bağğ--llıı olmadan sadece olmadan sadece 
kendisine bakendisine bağğllıı olmasolmasııddıır. Bunu bir r. Bunu bir ööğğretmenin retmenin 
veya eveya eğğitimitim--cinin kazanabilmicinin kazanabilmişş olmasolmasıı, kendi , kendi 
kikişşiliiliğğini yini yööneten sonsal deneten sonsal değğer olarak er olarak 
benlibenliğğinin--de de ÖÖzzüümsemimsemişş olmasolmasıı her her şşeyin eyin 
babaşışında gelmektedir. nda gelmektedir. ÖÖğğretmen retmen ÖÖğğrencisine rencisine 
saygsaygıı duymayduymayıı ööğğrenmirenmişş olmalolmalııddıır.r.

•• EmpatikEmpatik anlayanlayışış kokoşşulunda ise ulunda ise ööğğretmen veya retmen veya 
eeğğitimcinin, itimcinin, ööğğrencisinin rencisinin ççevreyle ve insanlarla evreyle ve insanlarla 
olan olan İİlilişşkisinde yer alan yaklakisinde yer alan yaklaşışım tarzm tarzıınnıı, onun , onun 
ööznel gerznel gerççeeğğiyle kavrayabilmiiyle kavrayabilmişş ve anlayabilmive anlayabilmişş
olmasolmasııddıır. O r. O ööznel gerznel gerççek ki kiek ki kişşinin esas inin esas 
gergerççeeğğii--dir ve davrandir ve davranışışlarlarıınnıı yyööneten o neten o 
gergerççektir. ektir. ÖÖzne! gerzne! gerççeeğğin de merkezi, kiin de merkezi, kişşinin inin 
kenken--disi hakkdisi hakkıında gelinda gelişştirditirdiğği "benlik i "benlik 
tasartasarıımmıı””ddıır. r. ÖÖğğretmenin, retmenin, ööğğrencisinin rencisinin 
sergiledisergiledi--ğği yanli yanlışış davrandavranışışlarlarıınnıın temelinde n temelinde 
kikişşinin kendi kendine inin kendi kendine öözgzgüü bir tutarlbir tutarlıık ik iççinde inde 
davranddavrandığıığınnıı bilmesi, o tutarsbilmesi, o tutarsıızlzlııklarklarıı ve ve 
yanlyanlışışllııklarklarıı ddüüzeltirken kozeltirken koşşulsuz saygulsuz saygıı ilkesiyle ilkesiyle 
davranmasdavranmasıı gerekmektedir.gerekmektedir.



•• DDüürrüüstlstlüük ilkesi bundan k ilkesi bundan öönceki iki ilkenin nceki iki ilkenin 
gergerççekekççi bir sevgiye di bir sevgiye döönnüüşşmesini mesini 
sasağğ--lamaktadlamaktadıır r çüçünknküü ÖÖğğretmen retmen ööğğrencisiyle rencisiyle 
olan olan İİlilişşkilerinde, onu ve davrankilerinde, onu ve davranışışlarlarıınnıı
dedeğğerlendirirken, erlendirirken, ööğğrencisinin rencisinin ööznel gerznel gerççeeğği i 
karkarşışıssıında nesne! gernda nesne! gerççeklerin neler oldueklerin neler olduğğunu unu 
ggööstermede saydam ve istermede saydam ve iççten bir tutum ten bir tutum 
sergilemek zorundadsergilemek zorundadıır. Onun yanlr. Onun yanlışışlarlarıınnıı hohoşş
ggöörrüürken yanlrken yanlışıışın mutlaka dn mutlaka düüzeltilmesi zeltilmesi 
geregereğğini de aini de aççıık sek seççik bir biik bir biççimde imde 
ööğğrencisine kavratmasrencisine kavratmasıı gerekmektedir. gerekmektedir. 
YanlYanlışıışı ddüüzeltirken sadece dozeltirken sadece doğğruyu ruyu 
pekipekişştirmitirmişş olmasolmasıınnıın, yanln, yanlışıışın dn düüzeltilmesini zeltilmesini 
sasağğlamadlamadığıığınnıı ggöörrüürse, gerektirse, gerektiğğinde cezaya inde cezaya 
babaşşvurmak zorunda kalabilir. Ama bvurmak zorunda kalabilir. Ama büüttüün n 
bunla/i yaparken bunla/i yaparken ööğğretret--menin smenin sıınnııftaki veya ftaki veya 
eeğğitimcinin okuldaki varlitimcinin okuldaki varlığıığınnıın yn yııkkııccııllıık dek değğil il 
yapyapııccııllıık olduk olduğğunu, unu, ööğğrencisinin mantrencisinin mantıık ve k ve 
duygularduygularıına aynna aynıı ööllçüçüde dede değğer vererek er vererek 
sezinletmesezinletme--si si öönemlidir.nemlidir.

•• Bu Bu üçüç kokoşşulun uygulandulun uygulandığıığı bir ortamda bir ortamda 
yetiyetişşmimişş bir kimsenin kendini tanbir kimsenin kendini tanıımasmasıı,,

•• AnlamasAnlamasıı, kendi kendisi olmas, kendi kendisi olmasıı, yeteneklerini , yeteneklerini 
denemesi sdenemesi sööz konusu olduz konusu olduğğu gibi diu gibi diğğer er 
insanlarinsanlarıı da kabul etmesi, onlara koda kabul etmesi, onlara koşşulsuz ulsuz 
saygsaygıı, , empatikempatik anlayanlayışış ggöösterster--mesi ve dmesi ve düürrüüst st 
olmasolmasıı sasağğlanabilmekte.lanabilmekte.



1.1. İİnsanda donsanda doğğal bir al bir ööğğrenme isterenme isteğği vardi vardıır. Bu, r. Bu, 
insancinsancııl el eğğitimin temel varsayitimin temel varsayıımmııddıır. r. İİnsancnsancııl l 
yaklayaklaşışımmıın uygulandn uygulandığıığı ssıınnııfta, fta, ööğğretmenin ya retmenin ya 
da programda programıınn
ööğğrencinin ne rencinin ne ÖÖğğrenecereneceğğine karar verdiine karar verdiğği i 
geleneksel sgeleneksel sıınnııflarflarıın tersine, n tersine, ççocukocuk--larlarıın n 
meraklarmeraklarıınnıı gidermeleri sagidermeleri sağğlanlanıır ve onlara r ve onlara 
ççevrelerinde kendileri ievrelerinde kendileri iççin nein ne--yin yin öönemli ve nemli ve 
anlamlanlamlıı olduolduğğunu keunu keşşfetme fetme öözgzgüürlrlüüğğüü verilir.verilir.

2.2. ÖÖğğrenilen konu renilen konu ööğğrencilerin gereksinme ve rencilerin gereksinme ve 
amaamaççlarlarıına uygun olarak algna uygun olarak algıılandlandığıığında, nda, 
anlamlanlamlıı ööğğrenme renme gergerççekleekleşşir, ir, ööğğrenme renme 
anlamlanlamlıı olduolduğğunda, unda, ööğğrencirenci--ler en iyi ve en hler en iyi ve en hıızlzlıı
şşekilde ekilde ööğğrenirler. renirler. ÖÖrnerneğğin bir in bir ööğğrenci renci 
oyunlardan hooyunlardan hoşş--landlandığıığı İİççin, bir bilgisayarin, bir bilgisayarıın n 
nasnasııl l ççalalışışttığıığınnıı ççabuk abuk ööğğrenebilir. renebilir. ÖÖğğrenme renme 
amaama--ca yca yöönelik oldunelik olduğğunda ve kiunda ve kişşinin bilme inin bilme 
gereksinmesi kargereksinmesi karşışılandlandığıığında, nda, ÖÖğğrencirenci
motive olmaktadmotive olmaktadıır.r.

3.3. ÖÖğğrenme renme tehditintehditin ve hata yapma korkusunun ve hata yapma korkusunun 
olmadolmadığıığı öözgzgüür ve demokratikr ve demokratik
bir ortamda gerbir ortamda gerççekleekleşşir. ir. ÖÖğğrenciler, renciler, 
yeteneklerini syeteneklerini sıınaya bildiklerinde, yeninaya bildiklerinde, yeni
deneyimler kazanabilmek ideneyimler kazanabilmek iççin uin uğğraraşşttııklarklarıında, nda, 
eleeleşştirilmeksizin yanltirilmeksizin yanlışışlar yalar ya--pabildiklerinde pabildiklerinde 
ööğğrenme srenme süüreci etkili olmaktadreci etkili olmaktadıır.r.

•Rogers'a göre öğrenme ortamında öğretmenin göz önüne alması
gereken  önemli noktalar vardır ve bunlar aşağıda beş ilke olarak 
özetlenmiştir.'?



4.4. ÖÖğğrenme, renme, ööğğrencinin kendisi tarafrencinin kendisi tarafıından ndan 
babaşşlatlatııldldığıığı ve ve ööğğrencinin hem bilirencinin hem bilişş--
sel hem duyusel hem duyuşşsal ysal yöönlerini inlerini iççerdierdiğğinde inde 
anlamlanlamlıı ve kapsamlve kapsamlıı olur. Burada olur. Burada 
ööğğ--rencinin dikkati rencinin dikkati öönemlidir ve nemlidir ve ööğğrencilere rencilere 
babağığımsmsıız ve kendine gz ve kendine güüvenli olmayvenli olmayıı
ÖÖğğretmektedir. Bunun yanretmektedir. Bunun yanıı ssııra ra ööğğrenme renme 
kikişşinin biliinin bilişşsel, duyusel, duyuşşsal ksal kıısaca tsaca tüümm
yyöönlerini inlerini iççerdierdiğği zaman i zaman ööğğrencinin rencinin 
ööğğrenme isterenme isteğği artmaktadi artmaktadıır.r.

5.5. RogersRogers taraftarafıından ndan ööne sne süürrüülen son ilke ise len son ilke ise 
toplumsal olarak yararltoplumsal olarak yararlıı ÖÖğğrenmenin, renmenin, 
ÖÖğğrenme srenme süüreci hakkreci hakkıında nda ööğğrenme oldurenme olduğğu u 
şşeklindedir. Bugeklindedir. Bugüün, den, değğiişşimim
yayaşşam geram gerççeeğğimin merkezini imin merkezini 
oluoluşşturmaktadturmaktadıır. Birey ir. Birey iççin dein değğiişşen en 
ddüünyada gereksinmelerini karnyada gereksinmelerini karşışılayacak layacak 
ööğğrenmeleri gerrenmeleri gerççekleekleşştirmek tirmek öönemlidir ve nemlidir ve 
onaona
yeni koyeni koşşullara uyum saullara uyum sağğlamada yardlamada yardıımcmcıı
olunmalolunmalııddıır. r. ÖÖnemli olan nemli olan ööğğrenmerenme--
yi yi ööğğretmektir.retmektir.

Öğretmenlerinizi bu ölçütler 
açısından değerlendiriniz* Sonra 
da, bir öğretmen !     adayı olarak 
kendinizi değerlendirmeye 
çalışınız...
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İİnsancnsancııl El Eğğitimin itimin İİlkelerilkeleri
•• İİnsancnsancııl yaklal yaklaşışımmıı benimseyen bir benimseyen bir ööğğretmenin retmenin 

benimsemesi, tutum ve davrabenimsemesi, tutum ve davra--nnışışlarlarıına yansna yansııtmastmasıı
gereken temel ilkeler vardgereken temel ilkeler vardıır. Bu ilkeler ar. Bu ilkeler aşşaağığıda da 
öözetlenerek verilmizetlenerek verilmişştir.tir.

1.1. "insan"insanıın tek ve temel gn tek ve temel güüddüüssüü kendini gerkendini gerççekleekleşştirme tirme 
gereksinmesinden kaynaklanmaktadgereksinmesinden kaynaklanmaktadıır." Daha iyiyi, daha r." Daha iyiyi, daha 
mmüükemmeli elde etmeye ykemmeli elde etmeye yöönelen birey, kendisi inelen birey, kendisi iççin neyin in neyin 
iyi olduiyi olduğğunu bilir. Bunun iunu bilir. Bunun iççin ona sein ona seççenekler sunmak, enekler sunmak, 
sese-ç-çim hakkim hakkıı tantanıımak kmak kıısaca ona gsaca ona güüvenmek venmek 
gerekmektedir.gerekmektedir.

2.2. "Davran"Davranışış bozukluklarbozukluklarıı, g, güüvensizlik sonucunda ortaya vensizlik sonucunda ortaya 
ççııkmaktadkmaktadıır." Gerr." Gerççekek--te, dote, doğğasasıı geregereğği iyi olan insan i iyi olan insan 
normal konormal koşşullar altullar altıındayken benlindayken benliğği gelii gelişştiren davrantiren davranışışlar lar 
ortaya koymaktadortaya koymaktadıır. Ancak bir tehdit ve gr. Ancak bir tehdit ve güüvensizlikle vensizlikle 
karkarşışılalaşşttıı--ğığında, birey benlinda, birey benliğği koruyucu davrani koruyucu davranışışlar lar 
sergilemektedir. Bsergilemektedir. Bööyle durumlarda saldyle durumlarda saldıırganlrganlıık, gerk, gerççeeğği i 
yadsyadsııma ve ma ve ççarparpııtma gibi davrantma gibi davranışış bozukluklarbozukluklarıı ssööz z 
koko--nusu olmaktadnusu olmaktadıır,r,

3.3. "insan hem reaktif, hem de aktif bir yarat"insan hem reaktif, hem de aktif bir yaratııktktıır", insanr", insanıın n 
davrandavranışışlarlarıı hem dhem dışış uyaruyarııccıılar hem de kendi ilar hem de kendi içç ddüünyasnyasıı
taraftarafıından saptanmaktadndan saptanmaktadıır. Gelir. Gelişşimini bu imini bu şşekilde ekilde 
ssüürdrdüüren birey geren birey geççmimişş yayaşşantantıılarlarıınnıı dedeğğerlendirme, erlendirme, 
yeniden dyeniden düüzenlezenle--me ve yame ve yaşşamamıına yna yöön vermede aktif bir n vermede aktif bir 
roldedir ve kendi kaderini kendi belirroldedir ve kendi kaderini kendi belir--leyebilecek bir gleyebilecek bir güüce ce 
sahiptir.sahiptir.
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4.4. ""İİnsannsanıın davrann davranışışlarlarıınnıı, kendi , kendi ööznel gerznel gerççeeğği i 
tayin etmektedir". Kitayin etmektedir". Kişşi ii iççten ve dten ve dışıştan gelen tan gelen 
uyaruyarııccıılarlarıı, kendine , kendine öözgzgüü ve farklve farklıı bir gerbir gerççekle ekle 
algalgıılar ve kendi verdilar ve kendi verdiğği anlama gi anlama gööre bunlara re bunlara 
tepki verir. Her davrantepki verir. Her davranışıışın (kimine gn (kimine gööre re 
mantmantııkk--llıı, kimine g, kimine gööre mantre mantıık dk dışıışı) gerisinde, o ) gerisinde, o 
kikişşiye iye öözgzgüü bir mantbir mantıık bulunur ve buk bulunur ve bu--nu da nu da 
kikişşinin geinin geççmimişş yayaşşantantıılarlarıı tayin eder ve kitayin eder ve kişşi yeni i yeni 
yayaşşantantıılarlarıı eski yaeski yaşşanan--ttıılarlarıı ççererççevesinde evesinde 
öözzüümser.mser.

5.5. ""İİnsannsanıın davrann davranışışlarlarıınnıı tayin eden en tayin eden en öönemli nemli 
gergerççek, onun kendini algek, onun kendini algıılaylayışış
bibiççimidir." Kiimidir." Kişşi kendini nasi kendini nasııl gl göörrüüyorsa yorsa ööyle yle 
davranmaktaddavranmaktadıır. Dr. Dışış ddüünyadakinyadaki
nesnel gernesnel gerççeklere, kendi gereksinme ve eklere, kendi gereksinme ve 
beklentilerine gbeklentilerine gööre anlam yre anlam yüükleyenkleyen
bireyin davranbireyin davranışışlarlarıınnıın nedenlerini anlayabilmek n nedenlerini anlayabilmek 
ve ve yordayabilmekyordayabilmek iiççin, onunin, onun
benlik tasarbenlik tasarıımmıınnıı bilmek ve olup bitenlere onun bilmek ve olup bitenlere onun 
algalgıısal sal ççererççevesiyle bakabilevesiyle bakabil--mek gerekmektedir.mek gerekmektedir.

6.6. "insan davran"insan davranışışlarlarıınnıı dedeğğiişştirmek itirmek iççin in öönce onun nce onun 
ööznel gerznel gerççeeğğini deini değğiişştirmektirmek
gerekmektedir". Bizim gereksinme ve gerekmektedir". Bizim gereksinme ve 
inaninanççlarlarıımmıızla tutarlzla tutarlıı olan yaolan yaşşantantıılar birlar bir
anlam kazandanlam kazandığıığı ve algve algıılandlandığıığı iiççin, benlikle in, benlikle 
tutarltutarlıı olmayan veya benliolmayan veya benliğğin anin an--
lam vermedilam vermediğği yai yaşşantantıılar davranlar davranışışlarda bir larda bir 
dedeğğiişşikliikliğğe neden olmamaktade neden olmamaktadıır.r.
Gereksinmelerimiz ve inanGereksinmelerimiz ve inanççlarlarıımmıız tehdit altz tehdit altıında nda 
olduolduğğu zaman geru zaman gerççekleri alekleri al--ggıılamamlamamıız z 
zorlazorlaşşmakta ve germakta ve gerççeeğğe uygun davrane uygun davranışış
dedeğğiişşikliikliğği geri gerççekleekleşştirememekteyiz. Gtirememekteyiz. Güüvenli bir venli bir 
ortamda olan kiortamda olan kişşi i ööznel gerznel gerççeeğğini, ini, öözzüümsenmimsenmişş
yeni geryeni gerççeklerle yeniden organize ederek daha eklerle yeniden organize ederek daha 
uyumlu ve geruyumlu ve gerççeklerle tutarleklerle tutarlıı davdav--ranranışışlar ortaya lar ortaya 
koyabilmektedir.koyabilmektedir.



MaslowMaslow’’unun Temel Gereksinmeler Temel Gereksinmeler 
HiyerarHiyerarşşisiisi

•• İİnsancnsancııl yaklal yaklaşışımmıın n öönemli isimlerinden nemli isimlerinden MaslovvMaslovv "Kendini "Kendini 
GerGerççekleekleşştirme" kavramtirme" kavramıınnıı ööne sne süürerek, ortam uygun rerek, ortam uygun 
olduolduğğunda her insanunda her insanıın gizil gn gizil güçüçlerinin farklerinin farkıı--na varacana varacağığınnıı ve ve 
kendini gerkendini gerççekleekleşştirecetireceğğini savunmaktadini savunmaktadıır. Kendisi, sar. Kendisi, sağğllııklklıı
bir kibir kişşiliiliğğin geliin gelişşebilmesi iebilmesi iççin gerekli olan gereksinmelerin in gerekli olan gereksinmelerin 
oluoluşşturduturduğğu piramit biu piramit biççii--minde bir hiyerarminde bir hiyerarşşiden siden sööz z 
etmektedir etmektedir 

•• Gereksinmeler bir piramit gibi birbiri Gereksinmeler bir piramit gibi birbiri üüststüüne merdiven ne merdiven 
basamabasamağığı şşeklinde eklinde ççııkan hiyerarkan hiyerarşşik bir dik bir düüzen izen iççinde inde 
ssııralanmralanmışışttıır. Temeldeki bir gereksinme karr. Temeldeki bir gereksinme karşışılanmalanma--dan, dan, 
birey daha birey daha üüstte yer alan gereksinmelerden etkilenmez. Alt stte yer alan gereksinmelerden etkilenmez. Alt 
ddüüzeydekiler belirli bir dzeydekiler belirli bir düüzeyde doyuma ulazeyde doyuma ulaşışınca, nca, üüst dst düüzeye zeye 
hazhazıır hale gelinir.'o Gr hale gelinir.'o Göörrüüleceleceğği gibi alt di gibi alt düüzeydeki ihtiyazeydeki ihtiyaççlar lar 
yayaşşamamıımmıızda daha zda daha ççok yer kapsar.ok yer kapsar.

•• ŞŞekilde gekilde göörrüüldldüüğğüü gibi piramidin en altgibi piramidin en altıında anda aççllıık, susuzluk, k, susuzluk, 
cinsellik gibi fizyolocinsellik gibi fizyolo--jik gereksinmeler bulunmaktadjik gereksinmeler bulunmaktadıır. Bunlar r. Bunlar 
bbüüttüün canln canlıılar taraflar tarafıından hissedilmekte olup, karndan hissedilmekte olup, karşışılandlandığıığında nda 
ortadan kalkmaktadortadan kalkmaktadıırlar.rlar.

•• Bundan sonra kiBundan sonra kişşinin kendini ginin kendini güüvende hissetme vende hissetme 
gereksinmesi gelmektedir. Bu gereksinmenin kargereksinmesi gelmektedir. Bu gereksinmenin karşışılanmamlanmamışış
olmasolmasıı yayaşşamamıın amacn amacıınnıın gn güüvenlik arayvenlik arayışıışı haline gelmesine haline gelmesine 
yol ayol aççabilir; karabilir; karşışılanmaslanmasıı ise insanlardaki kendilerini ise insanlardaki kendilerini 
tehteh--likede hissetme duygusunu ortadan kaldlikede hissetme duygusunu ortadan kaldıırmaktadrmaktadıır.r.

•• GGüüvenlik gereksinmesinden sonra ait olma ve sevgi venlik gereksinmesinden sonra ait olma ve sevgi 
gelgel--mektedir. Bunun karmektedir. Bunun karşışılanmamaslanmamasıı yabancyabancıılalaşşma, ma, 
yalnyalnıızz--llıık gibi duygulark gibi duygularıın ortaya n ortaya ççııkmaskmasıına yol ana yol aççmaktadmaktadıır. r. 
Burada Burada Maslovv'unMaslovv'un sevgi ve cinsellisevgi ve cinselliğği ayi ayıırdrdığıığı, cin, cin--selliselliğği i 
fizyolojik gereksinmeler grubuna koydufizyolojik gereksinmeler grubuna koyduğğu dikkati u dikkati 
ççekmektedir.ekmektedir.

•• Ait olma ve sevgi gereksinmeleri karAit olma ve sevgi gereksinmeleri karşışılanlan--ddııktan sonra ktan sonra 
saygsaygıınlnlıık ve statk ve statüü gelmektegelmekte--dir. Burada gdir. Burada güçüç, ba, başşararıı, , 
yeterlilik, ustayeterlilik, usta--llıık, bak, bağığımsmsıızlzlıık isteklerinin yank isteklerinin yanıı ssııra prestij, ra prestij, 
statstatüü, , üün, saygn, saygıı ggöörmek yer almaktadrmek yer almaktadıır. Bunlarr. Bunlarıın n 
karkarşışılanmamalanmama--ssıı aaşşaağığıllıık, zayk, zayııflflıık ve k ve ççaresizlik duyaresizlik duy--gulargularıınnıı
ortaya ortaya ççııkarmaktadkarmaktadıır.r.



•• Bu gereksinmeden sonra kendini gerBu gereksinmeden sonra kendini gerççekleekleşştirme tirme 
gelmekgelmek--tedir, insanlar kendi dotedir, insanlar kendi doğğalaralarıına uygun na uygun 
davranabilmen ve davranabilmen ve Maslovv'unMaslovv'un dede--yimiyle "neyi yimiyle "neyi 
olabiliyorlarsa onu olmalolabiliyorlarsa onu olmalıılar". lar". Maslow'unMaslow'un
tantanııddııklarklarıı, , ööğğrencileri, arrencileri, ar--kadakadaşşlarlarıı ve tanve tanıınmnmışış
kikişşiler iler üüzerinde yaptzerinde yaptığıığı ççalalışışmalar sonucunda malar sonucunda 
saptadsaptadığıığı öözellikler szellikler sööz konusudur. Bu z konusudur. Bu öözelliklerin zelliklerin 
Rogers'Rogers'ıınn tam verimlilik ve ruh satam verimlilik ve ruh sağğllığıığı ööllçüçütleri ile tleri ile 
benzebenzeşştitiğği gi göörrüülmektedir: gerlmektedir: gerççekekççi olmak, kendini, i olmak, kendini, 
babaşşkalarkalarıınnıı ve dove do--ğğayayıı olduolduğğu gibi kabul etmek, u gibi kabul etmek, 
problemlerin problemlerin çöçözzüümmüüne dne döönnüük olmak, k olmak, öözerk zerk 
olol--mak, derin kimak, derin kişşiler arasiler arasıı iliilişşkiler kurmak, dokiler kurmak, doğğal al 
olabilmek, amacolabilmek, amacıı araaraççtan aytan ayıırabilecrabilec--ek, insanlara ek, insanlara 
karkarşışı empati, sempati ve acempati, sempati ve acııma duygularma duygularıı
geligelişştirmek, itirmek, iççinden geldiinden geldiğği gibi davranmak, i gibi davranmak, 
mizahtan yararlanabilmek, mizahtan yararlanabilmek, öözel ve yalnzel ve yalnıız z 
yayaşşamdan zevk almak, verimli ve yaratamdan zevk almak, verimli ve yaratııccıı olmak olmak 
gibi. Bu gibi. Bu öözellikleri zellikleri MaslowMaslow, kendini ger, kendini ger-ç-çekleekleşştiren tiren 
bireyin nitelikleri olarak gbireyin nitelikleri olarak göörrüür. r. 

•• MaslowMaslow, bu gereksinmelerin d, bu gereksinmelerin dışıışında bilmenda bilme--anlama anlama 
ve estetik gereksinmelerden de sve estetik gereksinmelerden de sööz etmektedir. z etmektedir. 
BilmeBilme--anlama; bilgi edinme, evreni tananlama; bilgi edinme, evreni tanıımaya maya 
ççalalışışma, dma, düünyanya--daki gdaki güüvenlivenliğği sai sağğlama Harlama Harıınnıı
araaraşşttıırma gibi gereksinmelerdir. Srma gibi gereksinmelerdir. Süürekli olarak rekli olarak 
bilinmeyeni bulmaya, abilinmeyeni bulmaya, aççııklamaya klamaya ççalalışışan kian kişşiler iler 
vardvardıır. Bilmer. Bilme--anlama gereksinanlama gereksin--mesinin mesinin 
karkarşışılanmamaslanmamasıı, bu ki, bu kişşileri rahatsileri rahatsıız edebilir. Estetik z edebilir. Estetik 
gereksinmeler ise bazgereksinmeler ise bazıı insanlarinsanlarıın n ççirkinlikten, irkinlikten, 
ddüüzensizlikten rahatszensizlikten rahatsıız olmalarz olmalarıı, d, düüzenden, zenden, 
dengedenge--den ve gden ve güüzellikten, gzellikten, güüzel ortamlarda zel ortamlarda 
bulunmaktan hobulunmaktan hoşşlanmalarlanmalarıı şşeklinde ortaya eklinde ortaya 
ççııkmaktadkmaktadıır.r.

•• Bu gereksinmelerin Bu gereksinmelerin üüst dst düüzeyde yer alan "kendini zeyde yer alan "kendini 
gergerççekleekleşştirmelin kapsamtirmelin kapsamıında var oldunda var olduğğu kabul u kabul 
edilir.edilir.
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Gereksinmeler HiyerarGereksinmeler Hiyerarşşisinin isinin 
EEğğitim Aitim Aççııssıından Dondan Doğğurgularurgularıı
•• Maslow'unMaslow'un gereksinmeler hiyerargereksinmeler hiyerarşşisi eisi eğğitim ortamitim ortamıına na 

uygulanduygulandığıığında, nda, ööncence--likle likle ööğğrencilerin arencilerin açç, susuz, , susuz, 
uykusuz, yorgun olduuykusuz, yorgun olduğğu ya da su ya da sıınnııf ortamf ortamıınnıın son soğğuk uk 
veya veya ççok sok sııcak, havascak, havasıız, rahatsz, rahatsıız olduz olduğğu durumlarda u durumlarda 
onlaronlarıın dikkatli bir n dikkatli bir şşekilde ders dinleyebilecekleri ve ekilde ders dinleyebilecekleri ve 
derse aktif olarak katderse aktif olarak katıılabilecekleri dlabilecekleri düüşşüünnüülemez. lemez. 
ÖÖnn--celikle temel fizyolojik gereksinimler celikle temel fizyolojik gereksinimler 
karkarşışılanmallanmalııddıır.r.

•• İİkinci olarak kinci olarak ööğğrencilerin tehdit, alay, acrencilerin tehdit, alay, acıımasmasıızca zca 
eleeleşştiri olmakstiri olmaksıızzıın gn göörrüüşşlerini aktarabilecekleri lerini aktarabilecekleri 
ortamlar oluortamlar oluşşturulmalturulmalııddıır. Gr. Güüvenlik gereksinmesi venlik gereksinmesi 
korkunun, kaygkorkunun, kaygıınnıın olmadn olmadığıığı, dersin ba, dersin başışında nda 
hedeflerin ahedeflerin aççıık bir k bir şşekilde belirtilerek motivasekilde belirtilerek motivas--yonun yonun 
sasağğlandlandığıığı, de, değğerlendirmenin objektif yaperlendirmenin objektif yapııldldığıığı
ortamlarda duyurulabilir. Ayrortamlarda duyurulabilir. Ayrııca sca sıınnııf if iççinde uyulmasinde uyulmasıı
beklenen kurallar da abeklenen kurallar da aççıık ve net olmalk ve net olmalıı, eklenecek , eklenecek 
kurallarda kurallarda ööğğrenci grenci göörrüüşşleri alleri alıınmalnmalııddıır.r.

•• Ait olma ve sevgi gereksinmeleri ise Ait olma ve sevgi gereksinmeleri ise ööğğrencinin okul rencinin okul 
ortamortamıında snda sıınnııf taraff tarafıından benimsendindan benimsendiğğini hissetmesi, ini hissetmesi, 
ööğğretmeni ve arkadaretmeni ve arkadaşşlarlarıı taraftarafıından sevildindan sevildiğğini ini 
bilbil--mesi durumunda, doyurulabilmektedir. mesi durumunda, doyurulabilmektedir. ÖÖğğretmen retmen 
yapabildiyapabildiğği i ööllçüçüde de ööğğrencileri ile tek tek ilgilendirencileri ile tek tek ilgilendiğği i 
gibi sgibi sıınnııf if iççi etkilei etkileşşimin olumlu olmasimin olumlu olmasıına da na da öözen zen 
ggööstermesterme--lidir.lidir.



•• ÖÖğğretmenlerin retmenlerin ööğğrencilerinin yeteneklerini rencilerinin yeteneklerini 
bilmeleri, olumlu ybilmeleri, olumlu yöönleri ve davrannleri ve davranışış--larlarıınnıı
ööddüüllendirmeleri onlarllendirmeleri onlarıın kendilerine saygn kendilerine saygıı
duymalarduymalarıınnıı, di, diğğer arkadaer arkadaşşlarlarıı taraftarafıından takdir ndan takdir 
edilmelerini saedilmelerini sağğlayacaktlayacaktıır. Br. Bööylece ylece ööğğrencilerin rencilerin 
statstatüü ve sayve say--ggıınlnlıık gereksinmeleri kark gereksinmeleri karşışılanabilir. lanabilir. 
ÖÖğğretmen, retmen, ööğğrencilerin barencilerin başşararııllıı yyöönlerini penlerini pe--kikişştirip tirip 
onlaronlarıın olumlu bir benlik kavramn olumlu bir benlik kavramıı geligelişştirmelerine tirmelerine 
yardyardıımcmcıı olmalolmalııddıır.r.

•• Bu temel gereksinmeler karBu temel gereksinmeler karşışılandlandııktan sonra, ktan sonra, 
ööğğrencilerin kendilerini gerrencilerin kendilerini gerççekleekleşş--tirme tirme 
gereksinmesi ygereksinmesi yöönnüünde motive olduklarnde motive olduklarıı
ggöörrüülecektir. Dolaylecektir. Dolayııssııyla yla ööğğrencilerin yeteneklerini rencilerin yeteneklerini 
sonuna kadar kullanarak istedikleri yere gelmeleri sonuna kadar kullanarak istedikleri yere gelmeleri 
ve hedeflerive hedefleri--ne ulane ulaşşmalarmalarıı ssööz konusu olabilir.z konusu olabilir.Bu Bu 
hiyerarhiyerarşşide yer alan gereksinmelerin, bizim eide yer alan gereksinmelerin, bizim eğğitim itim 
sisteminde ne kadar diksisteminde ne kadar dik--kate alkate alıınabildinabildiğğini ini 
tarttartışıışınnıız.z.

•• ÖÖğğretmenlerin, retmenlerin, ööğğrencilerini tanrencilerini tanıımalarmalarıı ve ive iççinde inde 
bulunduklarbulunduklarıı aile ortamaile ortamıı ile kile küüll--ttüürel derel değğerleri erleri 
bilmeleri, onlar ibilmeleri, onlar iççin hangi gereksinmelerin ain hangi gereksinmelerin ağığırlrlııkta kta 
olduolduğğunu fark etmelerine yardunu fark etmelerine yardıımcmcıı olacaktolacaktıır. Bazr. Bazıı
kikişşiler iiler iççin sosyal iliin sosyal ilişşkiler kurarak insanlarla kiler kurarak insanlarla 
yakyakıınlanlaşşmak, gmak, güüvenlik gereksinmesinden venlik gereksinmesinden öönce nce 
gelebilir. Sonugelebilir. Sonuçç olarak olarak ööğğretret--menler bireysel menler bireysel 
farklfarklııllııklarklarıı dikkate almak durumundaddikkate almak durumundadıırlar.rlar.
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