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ÖNYARGI- “Yapay Çiçekler” 

İlk olarak 2 yıl önce Almanya'da yapılan bir
deneyden  bahsedelim.  Yapay  çiçek,  içinde
arılar için çok çekici  bir nektar olan renkli
bir  kutudur.  Araştırmacılar,  sarı  ve  mavi
renge boyanmış olan bu kutulardan bir tarla
yaptılar. Sarı çiçeklere nektar eklendi, mavi
çiçekler ise boş bırakıldı. 

Genç  bir  arı  sürüsü  bu  tarlaya  bırakıldı.
Kendini mavi çiçekler üzerinde bulan arılar
hızla  hayal  kırıklığına  uğrayıp  başka
çiçeklere  konarken,  sarı  çiçeklere  konan
arılar  kendini  nektarla  doldurabiliyordu.
Zamanla  mavi  çiçeklere  konan  arıların
sayısı  azaldı;  ta  ki  bütün  arılar  mavi
çiçeklerden  uzak  durmayı  öğrenip
araştırmacılar  onları  tarlaya  her
bıraktığında doğrudan sarı  çiçeklere  uçana
kadar...

O  noktada  araştırmacılar  yöntemi
değiştirdi;  nektarı  mavi  çiçeklere
yerleştirdiler ve sarı çiçekleri boş bıraktılar.
Beklenti,  arıların  mavi  çiçeklere  geçmeleri
gerektiğini yavaş yavaş öğrenecekleri ve sarı
çiçekleri  terk  edecekleriydi.  Fakat  öyle
olmadı;  arılar  önceki  davranış  kalıplarını
koruyarak  inatçı  bir  şekilde  sadece  sarı
çiçekleri  ziyaret  etmeyi  sürdürdüler.  Boş
sarı  çiçeğe  her  gidişlerinde  hüsrana
uğramalarına rağmen mavi çiçeklerden uzak
durdular.  Sonunda  beslenemedikleri  için
tüm arılar öldü. Bir anlamda mavi çiçeklere
karşı  uygulamış  oldukları  “damga  ve
önyargı” uğruna intihar ettiler.

Düşünelim:Yukarıdaki  deney  ve  sonuçları
dikkate  alındığında,  biz  insanlar  arılardan
ne  kadar  farklıyız?  Tutumlarımızın  -zarar
verdiği  kanıtlansa  bile-  varlıklarını
sürdürmeye  eğilimli  olduklarını  düşünebilir
miyiz?

KAYGI- “Spotlight Etkisi”

Cornell Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada
109 gönüllü öğrencinin içine, üzerinde o dönem
pek  de  sevilmeyen  bir  Amerikalı  müzisyenin
fotoğrafının  bulunduğu  bir  tişörtle  salıverilen
başka  öğrencilerin  aldığı  tepkiler  ölçüldü.
Kalabalık  içinde  biraz  süre  geçiren  öğrenciler,
salondan  çıktıklarında  araştırmacılara,
insanların en az  yarısının  üzerlerindeki  tişörtü
fark  ettiğini  ve  hakkında  yorum  yaptığını
söylediler.  Oysa,  kalabalığın  %25'i  bile  bu
kişilere ve giydikleri tişörtlere ilgi göstermemişti.
Tekrarlanan  araştırma  sonuçları,  kişilerin
gerçekte olduklarından yaklaşık 6 kat daha fazla
dikkat çektiklerini düşündüklerini ortaya koydu.

Düşünelim:Bu  sonuca  göre,  çevremizin  bizi
düşündüğümüzden  çok  daha  az  inceliyor  veya
fark ediyor olduğunu düşünebilir miyiz? 

MÜKEMMELLİYETÇİLİK- “Pratfall Etkisi”

Kaliforniya  Üniversitesi  psikologlarından  Elliot
Aronson,  yaptığı  deneylerde  kaydettiği  ses
kayıtlarının  gönüllülere  dinletildiğinde,
görüşmeler sırasında önüne kahve döken kişilere
ait  ses  kayıtlarının  dinleyenlere  daha  samimi
geldiğini  tespit  etmiştir.  Bu  sonuçlara
dayanarak da,  kendisiyle  barışık  olan kişilerin
insanlara  her  zaman  daha  samimi  ve  candan
geldiği hipotezini öne sürmektedir.

Bu deneysel çalışmanın sonuçları bize gösteriyor
ki,  başkalarının  yanında  hata  yapmamız  veya
hatamızı  kabul etmemiz bizi  onlara karşı daha
ulaşılabilir  yapıyor.  Pratfall  etkisi;  kişinin  ne
kadar  mükemmel  değilse  çevresindekiler
tarafından sevilme ihtimalinin o kadar artması
anlamına geliyor.

Düşünelim:Bu  sonuca  göre,  çevresindekiler
tarafından  değer  görmek,  sevilmek  ve  takdir
edilmek  için  4*4'lük  veya  mükemmel  olmayı
isteyen insanların aksi yöne gittiğini düşünebilir
miyiz?


