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Davranışçı Yaklaşım

• «Bağımlı davranış koşullanma ile oluşmakta, 
olumlu pekiştirme ile güçlenmektedir. «

• Davranışçı Y � Bilişsel Davranışçı Y.• Davranışçı Y � Bilişsel Davranışçı Y.

• Davranışçı kuram, davranışçıların başladığı 
noktadan bilişsel davranışçı alana doğru yayılıp 
çeşitli problemlerin terapisinde kullanılan bir 
yöntem haline geldi.



Davranışçı Yaklaşım

• Nüks davranışını olumsuz pekiştirmeyle 
açıklar. 



Davranışçı Yaklaşım

• Davranışçı kuram genel olarak bağımlılığı üç 
şekilde incelemiştir: 

�klasik şartlanma,
�edimsel şartlanma ve
�sosyal öğrenme teorileri (Azrin ve ark. 1996).  �sosyal öğrenme teorileri (Azrin ve ark. 1996).  

- «kişisel ve sosyal davranışlar öğrenilir. «
- Gözlem yoluyla/ model alarak öğrenme bağımlılık 

davranışının ortaya çıkması ve sürmesinde de 
önemli rol oynamaktadır (Caudill ve Kong 2001). 



Alkol Bağımlılığı Örneği

• Alkol tüketimi kesildiğinde ortaya çıkan titreme, endişe, 
aşerme gibi yoksunluk semptomları yeniden alkol 
tüketimine başlanması ile ortadan kalkar

• Yeniden alkol tüketme davranışı, olumsuz pekiştirme ile 
güçlenmiş olur çünkü kişi alkol içme davranışı ile 
istenmeyen yoksunluk semptomlarından istenmeyen yoksunluk semptomlarından 
kurtulmaktadır. 

• Ender durumlarda: Alkol zehirlenmesi ya da yüksek doz 
alkol tüketimi sonrasında yaşanan sosyal olumsuz anılar 
da olumsuz pekiştirme ilkelerince kişinin yeniden alkol 
tüketim olasılığını düşürebilmektedir (Thombs, 2006, 
aktaran Pur, 2009).



Bilişsel Yaklaşım

• «Psikolojik sorunlarda bilişsel işlevler öncelik 
taşır»

• Bilişsel işlev: kişinin kendisi, çevresi, yaşantıları 
ve geleceğiyle ilgili yorumları, düşünceleri ve ve geleceğiyle ilgili yorumları, düşünceleri ve 
değerlendirmeleridir.



Bilişsel Yaklaşım

• Bilişsel kuram olaylar arasındaki ilişkinin 
algılanma tarzına önem verir. 

• Biliş (cognition): kişinin olaylar arasındaki 
karmaşık ilişkiyi saptaması ve öngörmesiyle karmaşık ilişkiyi saptaması ve öngörmesiyle 
değişen çevreye uyumunu sağlayan düşünsel 
süreçtir (Alford ve Beck 1998).  algılama, 
zihinselleştirme, dikkat, konsantrasyon, anlama, 
değerlendirmek, gözlemlemek, somutlaştırmak, 
düşünmek, anlamlandırmak, yorumlamak…



Bilişsel Süreçler

• Dış dünyanın; çevrede olup biten olayların, 
bireyin kendi yaşamını ve ilişkilerini anlamasını 
sağlar.  



Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Göre 
Psikopatoloji Nerede Başlar?

• İnsanın dünyayı algılama, değerlendirme ve 
yorumlamasınında inançlar çarpık veya işlevsel 
olarak bozuk olduğunda kişi sorunlar 
yaşamaya başlar (Levenson ve ark. 2000). yaşamaya başlar (Levenson ve ark. 2000). 

• Bireylerin yaşadıkları sorunlar ve patolojik 
zemin gerçekliğin işlevselliğini yitirmiş 
inançlarla değerlendirilmesi ve gerçekliğin 
çarpık algılanmasıyla ilişkilidir. 



• A. Beck (1976): İnsanı rahatsız eden duygusal 
sıkıntılar doğrudan olayların ve yaşananların 
kendisinden değil bunların algılanma ve 
değerlendirilmesiyle ilişkilidir. değerlendirilmesiyle ilişkilidir. 



BDT

• Kişinin kendisiyle ilgili bilişsel hatalarının ve uygun 
olmayan düşüncelerinin yerine alternatif sağlıklı 
ve gerçekçi düşünceler geliştirme yoluyla 
psikolojik sıkıntıları ortadan kaldırmayı  veya 
yatıştırmayı hedefler. yatıştırmayı hedefler. 

• BDT’ye göre düşünceler duyguları belirlemektedir, 
danışanın duygularına onun düşünceleri yoluyla 
ulaşılabilir. 

• İşlevsel olmayan inançları/ düşünceleri düzelterek 
danışanın uygunsuz ve aşırı duygusal reaksiyonları 
azaltılabilir (Beck, 2008). 



BDT’ye Göre Sağlıklı İnternet Kullanımı

• Bireyin kendi koşulları içerisinde makul 
sayılabilecek bir sürede, açık bir amaç 
doğrultusunda, gerçek iletişimle internet 
üzerinden iletişimin farklarının ayırdına üzerinden iletişimin farklarının ayırdına 
vararak ve farklı/sanal bir kimliğe bürünmeden 
kullanma biçiminde tanımlanır (Davis, 
2001’den akt., Şenormancı ve ark., 2010). 



BDT

• Herhangi bir bağımlılığın oluşmasında işlevsel olmayan 
otomatik düşüncelerin, ara inançların ve temel 
inançların önemine vurgu yapar. 

• Otomatik düşünceler; zihin akışı içinde yer alan ve daha 
çok duygusal sıkıntı anlarına eşlik eden, ortama ve 
duruma özgü bilişlerdir. duruma özgü bilişlerdir. 

• Bunlar kendiliğinden ortaya çıkan yönlendirilmiş veya 
güdülenmiş düşünce ürünleri değildir. Sıklıkla fark 
edilmezler; sadece eşlik eden duygu fark edilir; 
içeriklerine ve anlamlarına göre belli duygularla 
birleşiktir (Türkçapar, 2012). 

• Bu nedenle bilişsel davranışçı yaklaşımda otomatik 
düşüncelerin ele alınması ve bu işlevsel olmayan 
düşüncelere olan inancın azaltılması hedeflenir. 



• Bağımlılıkta inanç sisteminin anlaşılması 
tedaviye uyumu arttırır, tedavi amaçlarının 
belirlenmesine yardımcı olur, hastanın 
tedaviye uygunluğu hakkında fikir verir. tedaviye uygunluğu hakkında fikir verir. 



SONUÇ

• İşlevsel olmayan inançlar ve davranışsal hatalı 
düzenlemeleri (dürtüsellik ve kompulsivite) 
olan kişiler bağımlılığa daha yatkındırlar!



SONUÇ

• Alkol bağımlılığı: İşlevsel  olmayan şemaların 
davranışsal bir sonucu 

• Uygunsuz alkol kullanımı: Olumsuz ve sıkıntı 
verici duygu düşüncelerden kaçınmanın bir verici duygu düşüncelerden kaçınmanın bir 
yolu



SONUÇ

• Rasyonel olmayan biliş ve yetersiz başa çıkma 
stratejileri olan kişilerde alkol alımı bir başa 
çıkma yoludur (Camatta ve Nagoshi 1995). 



Alkol Bağımlılığı Örneği

• Alkol bağımlılığının bilişsel kuramı: sorunlu alkol alma 
davranışında alkol kullanımıyla ilgili işlevsel olmayan 
inançlar. 

• Bu inançlar göreceli olarak katı-değişmez, patolojik 
davranışla ilişkili ve aksi kanıtlara rağmen sürdürülen 
inançlardır. inançlardır. 

• “Madde/alkol kullanmadan mutlu olamam”
• “Ben gerçekte bağımlı değilim, daha sonra istediğim zaman 

bırakabilirim” 
• “Sadece madde kullandığımda kendimi iyi hissedebilirim”
• “Tüm bunlarla başa çıkabilmek için alkolün sağladığı morale 

ihtiyacım var” (Wright ve Thase 1997). 



İnternet Bağımlılığı Örneği

• İnternete erişimi engellemek işlevsel bir yöntem 
değildir. 

• Bilgisayar ve internet hayatın her alanında yer 
aldığından internet bağımlılığı olgularında 
kaçınma davranışına odaklanan modeller pratik kaçınma davranışına odaklanan modeller pratik 
çözümler sunmadığından bağımlılığın tedavisinde 
kontrollü internet kullanımı en uygun yaklaşımdır. 

• Bağımlılıkta izlenmesi gereken yöntem yeme 
bozukluklarındakine benzer şekilde “kontrol” olur 
(Khazaal ve ark.,2012;Roij ve ark., 2012; Young, 
1999). 



İnternet bağımlılığının bilişsel-davranışçı tedavisinde, 
tedavi hedefleri (Khazaal ve ark., 2012). 

• Problemin Kabul Edilmesi

• Davranışın Gözlenmesi/analizi

• Zaman Yönetimi

• Sosyal Yaşam Aktivitelerinin Geliştirilmesi• Sosyal Yaşam Aktivitelerinin Geliştirilmesi

• Tekrarlamanın Önlenmesi



Problemin Kabul Edilmesi

• Bağımlı bireyi motive etmeye yönelik 
görüşmelerde aşırı internet kullanımı nedeniyle 
yaşamında kaçırdığı fırsatları- fark ettirilmeye 
çalışılır. 

• Sorunlu internet kullanımının kendisinin • Sorunlu internet kullanımının kendisinin 
hayatında hangi temel sorunlara yol açtığı, 
kullanım biçimini olumlu yönde değiştirirse hangi 
faydaları kazanacağı irdelenir. 

• Problemli davranışını inkâr eden bağımlının kendi 
iç sesini bilişsel yeniden yapılandırmayla fark 
etmesi böylece sorununu kabullenmesi sağlanır. 



Davranışın Gözlenmesi/analizi:

• Bir bireyin internet kullanma davranışı bireyin 
günlük ve haftalık internet erişim miktarı, 
ziyaret ettiği web sayfaları, internete giriş 
amacı ve internetteki aktiviteleri çeşitli amacı ve internetteki aktiviteleri çeşitli 
şekillerde kayıt edilerek analiz edilir. Ayrıca 
bireyin internet kullanımını tetikleyen 
düşünceleri, duyguları ve yaşantıları da 
belirlenmeye çalışılır. 



Zaman Yönetimi

İnternetin farklı saatlerde kullanılmasını, erişim 
süresinin sınırlandırılmasını, dış durdurucuların 
kullanılmasını, internetin planlı kullanımını, 
alternatif aktivitelerin planlanmasını içeren alternatif aktivitelerin planlanmasını içeren 
zaman yönetimi tekniği kullanılır.



Sosyal Yaşam Aktivitelerinin 
Geliştirilmesi

- problem çözme becerilerinin geliştirilmesi;

- psikolojik, tıbbi ve sosyal destek ağlarının 

güçlendirilmesi ve 

- bağımlı bireyin yoğun internet kullanımı - bağımlı bireyin yoğun internet kullanımı 
nedeniyle oluşan yalnızlığıyla yüzleşmesi 

amaçlanır. 



Tekrarlamanın Önlenmesi

• Problemli davranışın tekrar etmesine neden 
olabilecek tetikleyicilerin tanımlanması

• önleyici stratejilerinin belirlenmesi• önleyici stratejilerinin belirlenmesi

• alternatif davranışların kazandırılması 



Davis (2001): internet bağımlılığı için 
11 haftalık tedavi protokolü

• Davis’in modelindeki öneriler ve kazanımlar:
1. Kişinin internetten uzak kalıp kalamadığının tespit edilmesi,
2. bilgisayarın diğer bireylerin bulunduğu yere taşınması,
3. danışanın diğer kişilerle beraber internete bağlanması, internete 

bağlanma zamanını değiştirmesi, internet defteri oluşturması, 
kişisel kullanımına son vermesi,kişisel kullanımına son vermesi,

4. internet ile ilgili problemleri olduğunu arkadaşlarından ve 
yakınlarından saklamaması,

5. spor aktivitelerine katılması,
6. internet tatilleri verilmesi,
7. otomatik düşüncelerin irdelenmesi, 
8. gevşeme egzersizleri,
9. internete bağlanma sırasında hissedilenlerin not edilmesi
10. yeni sosyal becerilerin kazandırılması. 



Young’ın Terapisi

• üç ay veya 12 oturum sürmektedir.
• Önce davranış analizi yapılarak olgu ortaya konur.
• Diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi kişilerin yakınmalarını 

saklama ve azaltma olasılıkları göz önünde bulundurularak internet 
kullanım davranışı tüm unsurlarıyla belirlenir. 

• İnternet kullanımının haftanın günlerine, gün içinde saatlere yayılır;• İnternet kullanımının haftanın günlerine, gün içinde saatlere yayılır;
• günlük toplam kullanım süresi belirlenir;
• internetin kullanıldığı yer, kullanılma amacı, internet kullanılan 

ortamın özellikleri, internet kullanma isteğini etkileyen durumlar 
belirlenir;

• birey internet kullanımına direnç gösteriyorsa bunun koşulları 
öğrenilerek kişiye özel düzenlemeler yapılır.



Young’ın 12 Haftalık Sürecindeki 
Adımlar

1. İnternet Kullanımını Zıt Saatlere Kaydırmak: Bunu yapmaktaki 
amaç kişilerin günlük rutinini bozmak ve sanal alışkanlığını 
bırakabilmesi için yeni kullanım alışkanları kazanmasını 
sağlamaktır.

2. Dış Durdurucular Kullanmak: Kişinin internet kullanımını 
durdurmak için somut bazı araçlar (çalar saat gibi) kullanılabilir.

3. İnternet Kullanımıyla İlgili Hedefler Belirlemek: Makul bir internet 3. İnternet Kullanımıyla İlgili Hedefler Belirlemek: Makul bir internet 
kullanım şemasının çıkarılması, internetin danışanı kontrol etmesi 
yerine danışanın interneti kontrol etmeye başlamasını sağlayabilir.

4. Çok Kullanılan Belli Bir İnternet İşlevinden Uzak Durma: Örneğin 
Facebook’a bağımlı olan bir kişi, bu sayfadan uzak durmalıdır fakat 
elektronik postalarını kontrol edebilir veya haber okuyabilir.

5. Hatırlatıcı Kartlar: Bireyin internet kullanımını azaltma hedefine 
odaklanabilmesi için danışandan; (a) internet kullanımının yol 
açtığı beş temel sorunu ve (b) internet kullanımını bırakmakla elde 
edeceği beş temel yararı yazacağı bir kart hazırlaması istenir.



Young’ın 12 Haftalık Sürecindeki 
Adımlar

6. Kişisel Defter Oluşturma: Amaç, danışana internet kullanma 
uğruna yaptığı seçimleri gözden geçirmesini ve aslında ne 
kadar çok seçeneği olduğunu anlamasına yardımcı olmaktır.
7. Destek Grupları: Bazı kişiler, gerçek hayatlarında sosyal 
destek bulamadıkları için bağımlı internet kullanıcısı hâline 
gelebilirler. Bu kişiler gerçek ilişkiler kurduklarında gelebilirler. Bu kişiler gerçek ilişkiler kurduklarında 
hayatlarında eksik olanı internetten sağlama yoluna daha az 
başvuracaklarıdır. 
8. Aile Terapisi: İnternet bağımlısı bireyle yapılan bireysel 
terapi oturumlarının yanında ailenin de bu konuda 
desteklenmesi, bağımlılığa neden olabilecek, bağımlılığı 
tetikleyebilecek aile içi dinamiklerin ele alınarak ailenin sağlıklı 
işlevler geliştirmesi hususunda desteklenmesi, bağımlılığın 
tedavisi açısından önemli görülmektedir. 



GRUP ETKİNLİĞİ

Sizin seçeceğiniz bir bağımlılık türünü bilişsel 
davranışçı yaklaşıma göre açıklayıp bir terapi 
protokolü hazırlayın.

İki veya üç kişilik gruplar halinde.


