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BAŞLARKEN

Değerli Öğrenciler,

Uzaktan öğretimin gereği olarak kendi kendinize çalışırken daha kolay öğrenmeniz için anlatım
ve biçim yönünden yenilikler yaptık. Sizin için uzaktan öğretim yöntemine göre bir kitap hazırla-
dık. Üniteyi çalışırken hangi davranışları kazanacağınızı önceden bilmeniz için her ünitenini
başına ünitenin "Amaçlar"ını yazdık. Ünitenin konu başlıklarını "İçindekiler" kısmında ver-
dik ki, üniteyi çalışmaya başlamadan önce, ünite hakkında genel bir fikriniz olsun. "Ünite-
nin Kavranması İçin Öneriler" bölümünde, o üniteyi nasıl çalışacağınızı gösteren notlar bulu-
nuyor.

Konuların içinde yer alan "Sorular", önemli yerlere dikkatinizi çekmek için kondu. Ayrıca,
bazı "Uygulamalar"a yer verildi.

"Özet" bölümü; üniteyi çalıştıktan sonra, genel bir tekrar yapmanız için, ünite sonundaki
"Sorular" ise üniteyi ne kadar anladığınızı bilmeniz için yer aldı.

Görüyorsunuz ki bu kitabınız normal ders kitaplarından biçim ve anlatım açısından farklıdır.
Bütün bu farklılıklar, sizin daha kolay anlamanız için yapıldı.

Şimdi de nasıl çalışılması gerektiğini açıklayalım. Biliyorsunuz, psikoloji herkese günlük
yaşamında çok gerekli olan bir derstir. Okuyunca siz de bu görüşümüze katılacaksınız.

Bu yüzden kitaptaki konular çok ilginizi çekecek. Bu konuları günlük yaşantınızla birleştirerek,
kendinizden de örnekler vererek, aşağıdaki uyarılara uygun olarak çalışınız.

Psikolojiye çalışırken kendinize uygun bir çalışma ortamı ve yolu belirleyiniz. Çalışmaya uygun
bir ortamda; notlar alarak, önemli yerleri çizerek, kitabınızda verilen uygulamaları yaparak, ör-
nekleri yorumlayarak çalışınız.

Mutlaka ara vererek ve tekrar ederek çalışınız. Konuları öğrenmek için ilgili televizyon prog-
ramlarını izleyerek, anlamadığınız konuları tartışınız.

Sınav öncesinde öğrenme durumunuzu belirlemek için, fakültenizin internet ortamında hazır-
ladığı testleri uygulayınız.

Ünitenin öğrenilmesine ilişkin şu önerileri dikkate alınız.

1. Öncelikle her ünitenin başındaki "Amaçlar"ı dikkatlice okuyon. Bu amaçlar ünitelerin si-
ze ne kazandıracağını yazmaktadır. Üniteleri okurken, bu bilgilerin ilerideki yaşamınızda, size
çok gerekli olacağını düşününüz.
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2. Ünitenin "İçindekiler" kısmına bakınız. Bu bölüm size ünite içinde hangi bilgilerin olduğu
konusunda bir fikir verecektir. Böylelikle üniteyi bir bütün olarak daha kolay kavrayabilirsiniz.

3. "Öneriler" bölümünde nasıl çalışmanız gerektiğine ilişkin bilgiler vardır. Ayrıca bu bölümde
ve metin içinde yer alan uygulamaları severek yapacağınızı düşünüyoruz. Yaşantınızla ilgili bu
uygulamalar sayesinde, konuları kolayca anlayacaksınız.

4. Konular arasında yer alan Soru İşaretleri, önemli bir konuya dikkatinizi çekmek için kon-
muştur. Bu işaretin yanındaki soruya cevap vermeye çalışın, sonra metne devam
edin. Doğru cevabı metninde bulacaksınız.

5. "Özet" kısmı, ünitenin bitiminde, bir genel tekrar yapmanız için hazırlanmıştır. Böylelikle
konu ile ilgili öğrenmeleriniz pekişecektir.

6. Ünitenin sonundaki "Değerlendirme Soruları', size ünitede yer alan konuları anlayıp anla-
madığınız konusunda bilgi verir. Bunların cevapları kitabın sonundadır. Cevaplayamadığınız
sorular için, sorunun ilgili olduğu konuyu bir kez daha inceleyiniz.

7. "Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar" bölümü, yazarın bu kitabı oluştururken ya-
rarlandığı kaynakları kapsamaktadır. Siz de daha geniş bilgi edinmek isterseniz bu kaynaklara
başvurabilirsiniz.

Sevgili öğrenciler, göreceksiniz ki bu kitapta yer alan konuların kavranması hiç de zor değil. Ye-
ter ki önerilerimize uygun olarak çalışınız. Başarı sizindir.

Prof. Dr. Ayhan HAKAN

Editör
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Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
■ Psikoloji bilimini tanımlayacak,

■ Psikoloji biliminin önemini kavrayacak,

■ Psikolojideki temel yaklaşımları bilecek,

■ Psikoloji bilimi ile diğer bilimdalları arasındaki ilişkiyi kuracak,

■ Psikoloji bilimdalının çalışma alanlarını sıralayacaksınız.

■ Psikoloji Nasıl Tanımlanır?
■ Bilim Olarak Psikolojinin Önemi
■ Psikolojide Temel Yaklaşımlar
■ Psikolojinin Diğer Bilim Dalları Arasındaki Yeri ve Etkileşimi
■ Psikolojinin Alanları
■ Özet
■ Değerlendirme Soruları
■ Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

■ Psikoloji bilimini tanıtan bu ünitede bazı uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalardan ilki
psikolojinin tanımı ile ilgili. Uygulamayı yapıp sonra tanımı incelerseniz daha iyi öğrendiğini-
zi göreceksiniz. Bu tanımı tekrar etmeniz için ünite içinde başka bir yerde de bir uygulama
var. 
Bazı uygulamaları da konuların sonuna koyduk. Bu uygulamaları tam olarak yaptığınız-
da izleyen konuya rahatlıkla geçebilirsiniz.

ÜNİTE  1
Psikoloji Bilimi

İçindekiler

Amaçlar

Öneriler



Uygulama 1

Bu dersi çalışmaya bir uygulama yaparak başlayalım. Öğrenim düzeyleri ve yaşları farklı bir
kaç kişiye "psikoloji nedir?" sorusunu yöneltip aşağıya yazınız.

Kişinin Yaşı Görevi Yaptığı Tanım

1. ...........................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................

Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Sizin tanımınız nedir? Aşağıya yazınız.
...........................................................................................................................

Şimdi bu tanımla, biraz sonra karşılaşacağınız bilimsel tanımları karşılaştırınız. Bakalım

sizde bu tanımlara yakın tanımlar yaptınız mı?

1. PSİKOLOJİ NASIL TANIMLANIR

Psikolojinin konusu oldukça geniştir. Psikoloji yaşamımızın hemen hemen her yönüyle ilişkili-
dir. Bugün psikoloji bilimi gerek kendimizde, gerekse başkalarında gözlediğimiz bazı davranış-
ları anlamada yardımcı olur. Bireyin içinde yaşadığı toplum karmaşıklaştıkça, sorun çözmede
psikoloji giderek daha önem kazanmıştır. Bu nedenle psikologlar birbirinden farklı sorunlarla il-
gilenmektedirler. Peki bu sorunlar nelerdir? Şimdi aşağıdaki sorunları dikkatlice inceleyelim.

■ Ergenlik döneminde anne-babanın çocuğa karşı takındığı olumsuz tutumlar nelerdir?
■ Parçalanmış ailenin çocuk üzerine etkileri nelerdir?
■ Ruh hastalıkları nasıl önlenir?
■ Çevre ve toplum bireyi nasıl etkilemektedir?
■ Televizyon programlarında yer alan şiddetin çocuk üzerine etkisi nedir?
■ İlaçların birey davranışlarına etkisi nedir?
■ Nasıl öğrenir ve unuturuz?

Bu sorunların yanıtları hem psikolojinin konusunu hem de amacını ortaya koyuyor değil mi? Bu
sorulara yanıt vererek bireyin davranışlarını daha iyi betimler, açıklar ve yorumlayabiliriz.

Bu soruları yanıtlayabilmemiz için önce psikoloji bilimini tanımlamamız gerekir. Psikoloji bilimi-
nin uzun bir geçmişi vardır. Çağdaş bir bilim olarak ortaya çıktığından bu yana psikoloji, değişik
biçimlerde tanımlanmıştır. Şimdi bu tanımları gözden geçirelim.
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 Psikoloji nedir?

■ Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını in
celeyen bir bilim dalıdır.

■ Psikoloji, canlı varlıkların duyuş, düşünüş 
ve davranışlarını inceleyen bir bilimdir.

■ Psikoloji, insan davranışını anlamak ama
cıyla, insana özgü zihinsel süreçlerin ve

bel
lek yapılarının bilimsel analizidir.

Gördüğünüz gibi, bu tanımlarda geçen ortak bir
kavram var: Davranış. Şimdi davranış kavramını gözden geçirelim.

Davranış nedir?

Davranış, bireyin yapabileceği veya deneyebileceği herşeydir. Demek ki davranış bir organiz-
mada yer alan ve organizma tarafından yapılan her türlü eylemdir.

Buna örnek verecek olursak, konuşmak, yürümek, televizyon seyretmek, yemek, okumak,
dans etmek gibi organizma tarafından yapılan her türlü eylem de davranış olarak kabul edil-
mektedir. Organizmanın yürümek, yemek gibi başkaları tarafından görülebilir davranışları ol-
duğu kadar; düşünme, hissetme, sevilme, üzülme, hatırlama, unutma, öğrenme, rüya gibi tü-
müyle bireyin içinden geçen ve başkaları tarafından doğrudan görülemeyecek olan iç yaşantı-
ları vardır. Bunların tümü davranıştır.

 Kaç tür davranış vardır?

Davranışları üç grupta toplayabiliriz. Bunlardan ilki doğrudan gözlenebilen davranışlardır.
Jestler, mimikler, konuşma buna örnek gösterilebilir. Bu davranışlar gözlenebilir ve sayısal ola-
rak ifade edilebilirler.
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İkincisi dolaylı olarak gözlenebilen davranışlardır. Bu gruptaki davranışlar doğrudan gözle-
nemez ancak sadece tahmin edilir, hissedilir. Örneğin, sevilme, anlama, unutma gibi davranış-
lar.

Üçüncüsü de sinir sistemi nedeniyle  meydana gelen davranışlardır. Bunlar kaslar aracılığıy-
la duyu organlarında meydana gelir.

Uygulama 2

Ünitenin başında yer alan Amaçlar size bazı davranışları kazandırıyor. Burada sözü edilen
davranışlarla Amaçlar bölümünde yer alan davranışları karşılaştırınız. Bakalım aralarındaki
benzerlikleri görebilecek misiniz?

Bir kaç dakika önce okuduğunuz psikolojinin tanımını bir kez daha düşünün. Hatırlayabildi-
niz mi?

Psikoloji için en yaygın kullanılan bir tanım şöyleydi: "Psikoloji, insan ve hayvan davranışla-
rını inceleyen bir bilim dalıdır". Bu tanım biraz önce gördüğünüz karikatürde de yansıtılmıştı.

Şimdi tanımı daha da iyi öğrenmiş olduk. Değil mi?

2. BİLİM OLARAK PSİKOLOJİNİN ÖNEMİ

Günlük yaşantımızda psikoloji sözcüğünü sıkça kullanıyoruz. Bu yüzden psikoloji biliminin ha-
yatımızda önemi büyüktür. 

Uygulama 3

Aşağıda psikolojinin bireyin yaşantısına bazı katkıları sıralanmıştır. Siz de her bir katkıya
ilişkin kendi hayatınızdan birer örnek veriniz.

Psikolojinin bireyin yaşantısına katkısı Sizin örneğiniz

• Bireyin kişisel sorunlarını çözmesine yardım ....................................................
• Bireyin davranışları konusunda bilgi edinme,

toplumsal ilişkileri düzenleme ve geliştir-
mesine yardım ...................................................

 • Bireyin toplumsal sorunlarını çözmesine yardım ...................................................
• Bireyin kendisini tanımlamasına yardım ...................................................

Bu örnekleri vererek, psikolojinin sizin yaşantınıza da katkılar sağladığını görmüş oldunuz.
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3. PSİKOLOJİDE TEMEL YAKLAŞIMLAR

Uygulama  4

Birkaç arkadaşınıza aşkın ne olduğunu sorun, not alın. Göreceksiniz ki herkes kendine gö-
re bir tanımlama yapıyor. Bu farklı yaklaşımlar, psikolojide de var. Aşk konusunda psikologların
yaklaşımlarını sıralayalım. Bakalım sizin ve arkadaşlarınızın yaklaşımları, hangi psikologların
yaklaşımlarına uyuyor.

Biyolojik yaklaşımı savunan psikologlar aşk davranışının hormonların, kasların ve sinir hüc-
relerinin faaliyetleri sonucunda ortaya çıktığını belirtiyorlar.

Davranışçı yaklaşımı  savunan psikologlar, aşkın uyaran-tepki şeklinde açıklıyorlar. Bu dav-
ranışın koşullanma ve olumlu pekiştirme yoluyla öğrenildiğini ileri sürüyorlar.

Bilişsel yaklaşımı savunan psikologlar, aşkın bir zihinsel süreç olduğunu belirtiyorlar.

Psikoanalitik yaklaşımı  savunan psikologlar, aşkın bir bilinçdışı olay olduğunu belirtiyor-
lar.

İnsancıl yaklaşımı  benimseyen psikologlar, aşkı, kişinin duygularının açığa çıkması ve ki-
şilerarası ilişkilerini daha iyiye götürebilmesi için bu duyguları açıkça dile getirilmesi olarak ta-
nımlıyorlar.

Görüldüğü gibi bir konuda değişik bakış açıları bulunabiliyor. Buna psikolojide yaklaşımlar
deniyor. Bunları yanlış veya doğru diye nitelenmekten çok, herhangi bir sorunun değişik yönleri
üzerine duran görüşler olarak kabul edelim.

Şimdi uygulama 4' te geçen yaklaşımları inceleyelim.

3.1. Biyolojik Yaklaşım

 Hubel, Wiesel, Cannon, Chomsky, Piaget gibi bilim adamlarının temsil ettiği biyolojik yaklaşı-
ma göre, tüm psikolojik olaylar bir biçimde beynin ve sinir sisteminin etkinliği sonucu ortaya çık-
maktadır. Davranış ve beden içerisinde meydana gelen olaylar ile beyin ve sinir sisteminde olu-
şan olaylar arasında bağlantı kurma bu yaklaşımın görevidir.

Bu yaklaşıma aşağıdaki eleştiriler yapılmıştır:

■ Karmaşık davranışları, tam ve doğru bir biçimde açıklamıyor. Her ne kadar duyguların,
öğrenmenin, hatırlamanın bilolojik yönlerini bilsek de insan davranışını tam olarak açıkla-
madan yoksundur.

■ Bu yaklaşım, subjektif deneyimleri bilişsel, duygusal ve çevresel etkileri hiçbir zaman
açıklamamıştır.
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■ Bu yaklaşım daha çok hayvan davranışlarını anlamak için kullanıldığından eleştiriye
konu olmuştur.

3.2. Davranışçı Yaklaşım

Davranışçı yaklaşım, insanları içsel fonksiyonları yerine davra-
nışlarına bakarak incelemeyi önermektedir. Davranışın, psikolo-
jinin tek inceleme konusu olduğu yolundaki görüş, Amerikalı psi-
kolog J.B. Watson (1878-1958) tarafından ortaya atılmıştır. Daha
önceleri, psikoloji zihinsel deneyimlerin incelenmesi olarak ta-
nımlanıyor ve psikolojiyle ilgili veriler içebakış biçimindeki kişisel
gözlemlerden oluşuyordu. İçe bakış tekniği bireylerin daha önce-
den öğrendiği anlamları bir kenara bırakarak etki altında kalma-
dan herhangi bir uyarıcı verildiğinde neler hissettiklerini ortaya çı-
karmaya çalışmıştır. Watson içebakış tekniğini reddetmiş bunun
gereksiz bir yaklaşım olduğunu düşünmüş, ona göre psikoloji bir bilim olacaksa, verilerinin
gözlemlenebilir ve ölçülebilir olması gerektiğini savunmuştur. Psikolojinin yanlızca bireylerin
ne yaptıklarını, davranışlarını inceleyerek nesnel bir biçim haline getirilmesinin mümkün olabi-
leceğini söylemiştir.

Organizma ve çevre ilişkilerinin insan ve hayvanlarda birbirinin aynı olduğunu söyleyen Wat-
son, bunlar üzerinde araştırmalar yapmıştır.

 Davranışçılığın özellikleri nelerdir?

Watson'a göre davranışçılığın üç önemli özelliği vardır. Bunlardan birincisi, davranışı oluştu-
ran unsurlar olarak koşullu reflekslerin vurgulanması, ikincisi öğrenilmiş davranışın vurgu-
lanması, üçüncüsü ise birey  davranışlarının incelenmesidir.

Davranışçılara uyaran-tepki psikologları da denir. Davranışçılar dış çevreden gelip organiz-
mayı etkileyen uyarıcıları, ödül ve cezaları, ödül ve ceza sonunda meydana gelen tepkileri in-
celemeyi amaçlamışlardır. Watson'a göre bilim, materyalist ve fizikseldir. Ruhsal olan herşey
doğaüstü olup, bilimsel sayılmaz.

Watson ve davranışçıların öncülerinden B.F. Skinner, organizma ve çevre ilişkilerinin insan ve
hayvanlarda birbirinin aynı olduğuna inandıkları için hayvanlar üzerinde çeşitli incelemeler
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yapmışlardır. Skinner'in çalışmalarında temel varsayım, davranışların yaşam boyu yinelendi-
ğidir. Davranışçı yaklaşım konusunda Pavlov ve Thorndike'de çalışma yapmıştır.

Davranışçı yaklaşımın olumlu yönleri:

■ Klasik öğrenme kuramı psikolojinin tüm alt dallarını önemli ölçüde etkilemiştir.
■ Programlı öğrenme, davranış terapisi, reklamcılık ve hayvanları eğitmede bu yaklaşım 

sayesinde önemli bir yol katedilmiştir.

Davranışçı akıma aşağıdaki eleştiriler yapılmıştır:

■ Bilinci tamamen gözardı etmiştir.
■ Davranışın iradeden değil sadece çevreden etkilendiğini belirtmiştir.
■ Karmaşık davranışları sadece uyarı-tepki bağlamında açıklamıştır.
■ Genelde daha çok hayvanlar üzerinde çalışmıştır.

3.3. Bilişsel Yaklaşım

Bilişsel psikologlar, zihnin aldığı bilgiyi etkin bir biçimde işlediğini ve onu yeni biçimlere ve sınıf-
lamaya dönüştürdüğünü savunurlar. Biliş,bireyin bilgi edinmesini, sorunları çözmesini ve ge-
leceğe yönelik plânlar yapmasını sağlayan algı, bellek ve bilgi işleme gibi zihinsel süreçleri
göstermek amacıyla kullanılan bir terimdir. Bilişsel psikoloji, bilişin bilimsel olarak incelenme-
sidir. Bu yaklaşımın amacı, zihinsel süreçlerin nasıl örgütlendiğini ve çalıştığını açıklayan de-
neyler yapmak ve kuramlar geliştirmektir.

Bilişsel psikoloji yaklaşımı kısmen davranışçılara bir tepki olarak geliştirilmiştir. Birey davranış-
larını yanlızca uyaran girdisi ve davranım çıktısı bağlamında açıklamak, davranışın yalın bi-
çimlerinin incelenmesi için uygun olabilir, ancak bu yaklaşım, bireye özgü işlevlerle ilgili ilginç
birçok alanı gözardı etmektedir. İnsanlar düşünür, plân yapar, hatırladıkları bilgiyi temel alarak
karar verir ve dikkat gerektiren uyaranlar arasında seçici bir ayrım yaparlar. Davranışçılar in-
sanların bu yönünü ihmal etmiştir.

Bilişsel psikolojinin ilk savunucularından İngiliz psikolog Kenneth Craik, beynin bir bilgisayar
gibi dış olayları örnek alma ve onlara paralel yapılar kurma yeteneği olduğunu vurgulamıştır.
Psikolog Craik'e göre eğer, organizma kafasının içinde dış gerçekliğin ve onun olası tüm ey-
lemlerinin "küçük ölçekli bir modelini" taşıyorsa, birçok seçenek deneyip en iyisini seçebilir, ge-
lecekteki durumlara olayların bilgisini kullanabilir ve karşılaştığı acil durumlara çok daha kap-
samlı, güvenli ve uzmanca bir yaklaşımla tepki gösterebilir. "Zihinsel gerçeklik modeli" psikolo-
jide bilişsel yaklaşımın merkezini oluşturmaktadır.
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Bu alanda, Gregory, Newell and Simon, Chomsky, Piaget  ve Kohlberg'de çalışmalar yapmış-
tır.

Bilişsel kuramın olumlu yönleri:

■ Davranışçıların gözardı ettiği zihinsel süreçler üzerinde durmuş ve bu süreçleri araştır
ma konusu yapmıştır.

■ Bireysel kontrol üzerinde durmuştur.
■ Daha fazla araştırma yapma amaçlamıştır.

Bilişsel kuramın olumsuz yönleri:

■ Bilişsel kuram davranış üzerine etkisi olan duygusallığı ve çevresel faktörü  tamamen
gö
zardı etmiştir. 
■ Deneyler genellikle laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiştir ve doğal değildir.

3.4. Psikoanalitik Yaklaşım

Psikolojinin gelişmesinde önemli yeri olan bir kişi de Sigmund
Frud (1856-1939) dur. Freud, birey davranışlarını psikoanalitik
açıdan ele almıştır.

Freud bilinçdışı süreçler üzerinde durmuştur. Bilinçdışı süreçler,
insanın farkında olmadığı, ancak yine davranışı etkileyen düşün-
ce, korku ve arzulardır. Freud'a göre çocukluk sırasında anne ba-
ba ve toplum tarafından yasaklanan davranışlar, doğuştan gelen
içgüdülerden kaynaklanmamaktadır. Freud'a göre bilinçdışı
davranışlar, rüyalarda, dil sürçmelerinde, tutumlarda ve bunun yanı sıra sanatsal ya da
edebi etkinlik gibi toplumsal olarak onaylanan davranış biçimleriyle ifade edilmektedir.

Uygulama  5

Freud'un bilinçdışı süreçler dediği korku, arzu ve düşünceler, rüyalarda, dil sürçmelerinde,
sanat faaliyetlerinde ortaya çıkmaktadır.

Sizinde, rüyada, dil sürçmesi yoluyla veya bir sanatsal olayla ortaya çıkan bir korku, arzu

veya düşünceniz oldu  mu?

Freud, ruh hastaları ile uğraşırken yaptığı çalışmalara ve bilgilerine dayanarak bir tedavi yönte-
mi ve kişilik kuramı geliştirmiştir. Freud'un geliştirdiği "psikoanaliz" hem tedavi yöntemi olarak
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hem de kuram olarak kullanılmaktadır. Freud, bilinçdışı sürecin serbest çağrışım tekniği
ile ortaya çıkacağını öne sürmüştür. Bu tekniğe göre hasta, aklına ne gelirse özgürce düşünür
ve söyler. Böylece hastanın sorunlarının kaynağını çözümlemede, yorumlamada ve anlamada
onun serbest çağrışımları kullanılır.

Freud'un diğer bir ilgi alanı da rüyalardır. Freud rüyaların ilkel bilinçdışı dürtüleri ifade ettiğini
vurgulamış ve bu dürtülerin neler olduğunu öğrenebilmek için de rüya analizi üzerinde durmuş-
tur. Buna serbest çağrışım tenkiği denmektedir ve halen psikoanalistler tarafından günümüzde
kullanılmaktadır.

Bu alanda Freud dışında Bowlby, Erikson, Jung da çalışmalar yapmıştır.

Bu kurama yapılan eleştiriler:

■ İnsan davranışlarını belirli bir yapı içerisinde açıklamıştır. Bu tüm davranışlar için ge-
çerli değildir.
■ Bilinçdışı görüşünü herkes benimsememektedir.
■ Temel içgüdü ve dürtülerin etkisinin üzerinde fazla durulmuştur.

3.5. İnsancıl Yaklaşım

Rogers ve çalışma arkadaşları, insanlığın gelişiminde
psikolojik buluşlardan yararlanılabileceği inancını taşır-
lar. Gelişimin, insan davranışlarını kontrol altına alarak
değil de, bireyi özgürlüğe, yaratıcılığa doğru sevkederek
yapılacağını savunurlar.

İnsancıl yaklaşım, bilimin amaç değil, bir araç olabilece-
ğini vurgulamıştır.

Bu yaklaşım, bireyin kişisel dünya görüşü ve olayları yo-
rumlamasıyla ilgilidir. Bir bireyin başlıca güdüsel gücü, gelişmeye ve kendini gerçekleştirmeye
yönelik eğilimidir. Bireyin potansiyelinin geliştirilmesine verdiği önem nedeniyle insancıl yakla-
şım, etkileşim gruplarıyla, değişik türde "bilinç alanını genişletme" yöntemleriyle ve mistik de-
neyimlerle yakından bağlantılıdır.

Bu alanda Rogers dışında Kelley, Maslow da çalışmalar yapmıştır.
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Uygulama  6

Psikolojideki temel yaklaşımların isimleri 1,2,3,4,5 numaralarla sıralanmıştır. Karşı sırada
da bu yaklaşımlara ilişkin açıklamalar yer almıştır. Hangi açıklamanın hangi yaklaşıma ait oldu-
ğunu bulup numaralandırınız. Eşleştiremedikleriniz olursa ilgili metne bakınız.

Psikolojideki temel yaklaşımlar Açıklamalar

1. Biyolojik Yaklaşım (   ) Zihnin aldığı bilgiyi işlediğini 
ve onu yani biçimlere ve sınıf-
lamalara dönüştürdüğünü 
savunur.

2. Bilişsel Yaklaşım (   ) İnsanları içsel fonksiyonları 
yerine davranışlarına baka-
rak incelemeyi önermektedir.

3. Davranışçı Yaklaşım (   ) Bilinçdışı süreçler üzerinde 
durmuştur.

4. Psikanalitik Yaklaşım (   ) Bireyin kişisel dünya görüşü 
ve olayları yorumlamasıyla il-
gili bir görüş.

5. İnsancıl  Yaklaşım (   ) Psikolojik olaylar beynin ve si-
nir sisteminin etkinliği sonucu 

ortaya çıkar.

4. PSİKOLOJİNİN DİĞER BİLİM DALLARI ARASINDAKİ 

YERİ VE ETKİLEŞİMİ

Psikoloji, uzun zaman felsefe içinde yer almıştır. Bu nedenle filozoflar ruhsal durumların açık-
lanmasında öncülük etmişlerdir. Bugün de psikoloji felsefe arasında bazı ilişkiler vardır, ancak
psikoloji her ne kadar bağımsız bir bilim ise de, başka bilim dalları ile etkileşim içindedir. Sosyo-
loji, matematik ve biyolojjik bilimlerinin psikolojiye etkilerini kısaca inceleyelim.

 Sosyolojinin, psikolojiye etkileri nelerdir?

Bireyin gelişimi ve davranışları üzerinde, kültürün, gelenek ve göreneklerin de etkisi olur. Bu
nedenle psikoloji, toplumların genel niteliklerini, işlevlerini, gelişimini inceleyen sosyoloji bili-
minden yararlanır. Birey ile toplumun ilişkisini düşünelim. Bu durumda birey belirli bir sosyal or-
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tamda yaşar, kişiler de bulundukları ortama kendi özel kişiliklerini yansıtırlar. Oysa bu iki bilim
dalı bu etkileşime cevap veremez. Bu nedenle sosyal psikoloji bu tür sorunlara çözüm getirir.

Dünyanın değişik toplumlarının kültürlerini, sanatlarını, gelenek ve göreneklerini inceleyen
antropoloji alanındaki yeni buluşlar da insan psikolojisine ışık tutar.

 Matematik ve istatistiğin katkıları nelerdir?

Psikoloji bilimi, insan davranışlarını inceler. Bu

arada zekâ, kişilik ve özel yetenek testleri ile

gerçekleştirilen ölçümlerin sonuçlarının de-

ğerlendirilmesinde matematik ve istatistikten

yararlanılır.

 Biyolojik bilimlerin psikolojiye katkıları var mıdır?

Psikoloji bilimi, davranışların biyolojik temellerinin anlaşılması amacıyla biyolojik bilimler ile
yakından ilgilidir. Özellikle zooloji, farmokoloji ile psikolojinin yakın ilişkileri vardır. Bu disiplinler
birbirleri ile etkileşim halindedirler. Psikolojinin bazı alt dalları konu ve yöntem açısından biyo-
lojik bilimlere yakındır. Bunlar arasında fizolojik psikoloji, karşılaştırmalı psikoloji ve deneysel
psikoloji sayılabilir.

5. PSİKOLOJİNİN ALANLARI

Davranış bilimleri içinde yer alan psikoloji, kendi içinde bazı alanlara ayrılır. Bu alanların her bi-
rinde davranış farklı bir biçimde incelenir. Bu dallar aynı zamanda birer uzmanlık alanıdır.
Psikolojinin alanları aşağıda sıralanmıştır.

■  Deneysel Psikoloji (Biyopsikoloji, Fizyolojik psikoloji, Psikofizyoloji, Nöropsikoloji)
■  Gelişim Psikolojisi
■  Eğitim ve Okul Psikolojisi
■  Klinik Psikolojisi
■  Kişilik Psikolojisi
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■  Sosyal Psikolojisi (Ekolojik Psikoloji, Çevresel Psikoloji)
■  Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Mühendislik Psikolojisi, Tüketici Psikolojisi)
■  Psikometri

Şimdi bu alanları kısaca inceleyelim.

5.1. Deneysel Psikoloji

Bireylerin duyusal uyaranlara nasıl tepki verdiklerini, dünyayı nasıl algıladıklarını, nasıl öğre-
nip hatırladıklarını, duygusal olarak nasıl davrandıklarını, başarma arzusu, açlık güdüsüyle
nasıl eylemde bulunduklarını anlamak, açıklamak ve kontrol etmek için araştırma yapmak, de-
neysel psikolojinin alanına girer. Bu tür çalışmalar çoğu kez laboratuar ortamlarında yapılır.

Deneysel Psikologlar hayvanlar üzerinde de çalışırlar. Bazen birey ve hayvan davranışlarını
birbiriyle ilişkilendirme çabasına girerler, bazen de, değişik türlerin davranışlarını karşılaştır-
mak amacıyla hayvanları incelerler. Deneysel psikologlar kesin ölçüm ve kontrol yöntemleri
geliştirme amacındadırlar.

Deneysel psikoloji ile ilgili alt dallar vardır. Bunlardan bazıları psikofizyoloji, biyopsikoloji, fizyo-
lojik psikoloji ve nöropsikolojidir. Tüm bu dallar temelde beden, sinir sistemi ve beyin olaylarıy-
la davranışsal olayların ilişkisini araştırır. Sadece bu dallar vurguladıkları konular açısından
farklılaşma gösterir. Biyopsikoloji beden-zihin ilişkisini biyolojik bakımdan  inceler. 

Deneysel psikolojide uzmanlaşmış kişiler, sağlam bir bilimsel temel ve deneysel mantığa sa-
hip, araştırma düzenlenmesi ve yürütülmesinde bilgilendirilmiş, ayrıca da psikoloji alanında
derinlemesine bilgi sahibi olan kişilerdir.

5.2. Gelişim Psikolojisi

Döllenmeden ölüme kadar olan evre içinde çevresel ve genetik etkilerin bir sonucu olarak bire-
yin davranışlarında, düşüncesinde ve yapısında ortaya çıkan fiziksel, bilişsel ve sosyal duygu-
sal değişmeleri inceleyen bir psikoloji alanıdır.

Gelişim psikologları, psikolojik süreç ve davranışların gelişimiyle ilgilenirler.

Gelişim psikolojisinin en çok üzerinde durduğu konular hangileridir?
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Gelişim psikolojisi en çok gelişme, değişme, birey ve zaman, genetik çevresel etkiler üzerinde
durmaktadır. 

Gelişim psikologları, gelişimsel değişmeleri yalnızca açıklamakla kalmaz, aynı zamanda bu
değişmenin altında yatan ve onu ortaya çıkaran süreci veya koşulları da açıklamaya çalışırlar.

Gelişim psikologlarının yanıt aradıkları sorular şunlardır:

■ Anne-babanın çalışması, bebeklerde ne gibi etki yaratır?
■ Zekâ bölümü neden her çocukta aynı değildir.
■ Yaşlılıkta bellek ve duyularda bozulma var mıdır?
■ Hatırlama ve unutmanın yaşla bir ilgisi var mıdır?
■ Ergenlik döneminin getirdiği ne gibi etkiler vardır?
■ Çocuk dili nasıl gelişir ve değişir?

5.3. Okul ve Eğitim Psikolojisi

Eğitim psikolojisi, öğrenme süreçlerinin psikolojik yönlerini araştırır. Eğitim psikologları, öğren-
me ve öğretim dallarında uzmanlaşmışlardır. İnceleme konuları arasında, televizyonun çocuk-
ların çalışma alışkanlıklarını ne derece etkilediği, eğitimde stres, öğretmen ve öğrenci ilişkileri,
öğrenme engeli olan çocukların sorunları gibi konular vardır. Eğitim psikologları, okullarda da
çalışmakla birlikte, çoğunlukla üniversitelerin ilgili dallarında çalışırlar. Buradaki görevleri, öğ-
retim yöntemleri üzerinde araştırma yapmak ve öğretmenlerle okul psikologlarının çalışmaları-
na yardımcı olmaktır.

 Eğitim psikologlarının çalışma alanları nelerdir?

Kısaca eğitim psikologlarının çalışmaları beş temel alanı kapsamaktadır. Bunlar gelişim, öğ-
retme, öğrenme, güdüleme ve değerlendirmedir.

Okul psikolojisi, eğitim psikolojisinden biraz farklıdır. Okul psikologları daha çok ilk ve ortaöğre-
timde çalışırlar. Bunlar, eğitimsel ve duygusal sorunlarını değerlendirmek amacıyla tek tek ço-
cuklarla ilgilenirler. Zekâ, başarı ve kişilik testleri uygulamak ve bunları yorumlamak da işlerinin
bir parçasıdır. Öğretmenlere ve ana-babalara danışarak, çocuğa hem sınıfta hem de evde yar-
dımcı olmanın yollarını araştırmaktadırlar. Öğretmenlere, sınıfta ilgili sorunlarla başa çıkmala-
rı için öneriler sunmaktadırlar.
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Okul ve eğitim  psikologları arasındaki  farklılık-

lar nelerdir?

Biraz önce de değinildiği gibi eğitim psikologları araştır-
ma yapar, okul psikologları da bunların sonuçlarından
yararlanır.

5.4. Klinik Psikolojisi

Klinik psikolojisi çok yaygın bir uzmanlık alanıdır. Klinik psikologlar çok çeşitli alanlarda görev
yapmaktadırlar. Tüm diğer psikologlar gibi klinik psikologları da "davranışı" anlamaya çalışır-
lar. Özellikle insanın "normal" ve "anormal" davranışı ile ilgilenirler. İkinci özellikleri araştırıcı-
lıklarıdır. Klinik psikologları insan davranışlarını araştırırlar ve araştırmalarla elde edilen bu bil-
gileri pratikle bütünleştirerek uygularlar. Üçüncü özellikte ölçme değerlendirme fonksiyonları-
dır. Gözledikleri, inceledikleri kişilerle ilgili kararlarını temellendirebilmek için değişik yöntem-
lerle bilgiler toplarlar, topladıkları bilgiler genellikle bir "vaka"ya yöneliktir. Dördüncü özellikte,
psikolojik açıdan sorunları, sıkıntıları olan, stresli kişi ya da gruplara yardım etmeleri, gerekti-
ğinde koruyucu ruh sağlığı çalışmaları içine girmeleridir.
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Klinik psikologlar, duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlar, ergenlik döneminin belirtileri, ye-
tişkinlik ve yaşlılık dönemleri, depresyon ve şizofren gibi konularla ilgilenirler.

Diğer inceleme konuları ise, fobiler, kişilik, şizofreni, mutsuzluk, huzursuzluk, engelleme, ye-
tersizlik ve gerginlik gibi konulardır.

Klinik psikologların çalıştığı yerler,

■ Üniversiteler-araştırma merkezleri

■ Klinikler, hastaneler, dispanserler

■ Ana-çocuk sağlığı merkezleri

■ Askeriye

■ Cezaevleri

■ Rehberlik merkezleri

■ Okullar

Klinik psikologlar bir yandan tıbbın değişik dalları, özellikle psikiyatri ile öbür yandan da psikolo-

jinin değişik dallarıyla yakından ilişki ve etkileşim içindedirler.

 Psikolog ile psikiyatrist arasındaki fark nedir?

Günümüzde psikolog ve psikiyatrist arasındaki farkı bilmeyenler çok fazladır. Bu durum son

derece doğaldır. Çünkü her iki meslek mensupları hemen hemen aynı işi yaparlar. Yani psiko-

lojik sorunları olan kişileri tedavi ederler. Psikolog, psikoloji alanında lisans eğitimi görür, bunun

üstüne doktora yapabilir. Psikiyatr ise tıp eğitimi görmüş bir doktordur. Psikolog tıbbi tedavi uy-

gulayamaz. Her ikisi de psikolojik sorunlarla ilgilenmekle birlikte, herhangi bir tıbbi bozukluk ol-

ması halinde psikiyatrist hastaya psikoterapi uygulayabilir ve tedavi edebilir.

5.5. Kişilik Psikolojisi

Kişilik psikologları, bireylerarası farklılıkları incelerler. Bireylerin pratik amaçlarla sınıflandırıl-

ması ve her bireyin kendine özgü niteliklerinin incelenmesi bu psikologların ilgi alanlarına gir-

mektedir.
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Kişilik psikologları hangi yönden klinik psikologlardan ayrılırlar?

Kişilik psikologları, klinik psikologlarından bir yönüyle ayrılırlar. Klinik psikologları normal dışı
bireylerin tedavisi ile ilgilenirler. Kişilik psikologları ise, normal bireylerin davranışlarındaki de-
ğişimleri inceler. Bireyler her olaya değişik tepkide bulunurlar. Kişilik psikologları, "Neden bi-
reyler aynı olaylara değişik biçimlerde tepki gösteriyorlar?" sorusuna yanıt verirler. Başka bir
ifadeyle, kişilik psikologları, bireyleri ve bireysel ayrılıkları anlamaya çalışırlar. Örneğin saldır-
ganlık, başkaldırı, boyun eğme, bireyin toplumsallaşması, özgürlük gibi.

Kişilik psikologları, endüstri alanında, personel seçiminde, üniversitelerin psikiyatri merkezle-
rinde görev alırlar.

5.6. Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji, olayları birey ve toplumsal bağlam içerisinde ele alır. Başka bir deyişle, top-
lumsal bağlam içindeki bireyin ve bireyle toplumsal bağlam arasındaki karşılıklı ilişki ve etkinin
bilimsel olarak araştırılmasını inceler.

Sosyal psikologlar itaat, uyma, propaganda, önyargı, saldırganlık, şiddet ve sevgi, yardımlaş-
ma, işbirliği, rekabet, kişilerarası iletişim gibi konuları inceler.

Son yıllarda, önce ekolojik psikoloji, sonra çevresel psikoloji akımlarının ortaya çıkması ile sos-
yal psikoloji, insanların günlük yaşamlarını geçirdikleri ortamların, yalnızca toplumsal değil, ay-
nı zamanda fiziksel çevrenin özellikleri ve bu çevre ile davranış arasındaki önemli ve çok yönlü
ilişkilerin araştırılması gereğini kabul etmiştir.

Çevresel psikoloji, sosyal psikolojinin algı, biliş, tutum v.b. gibi çok temel kavramlarına ve ilgili
kuramlarına da dayanarak çevresel algı, çevresel biliş, çevresel tutum, öğrenme, çevresel
stres ve bununla başa çıkma yolları, kent yaşamı, gürültü, hava kirliliği gibi pekçok konu üzerin-
de çalışır.

5.6. Endüstri Psikolojisi ve Mühendislik Psikolojisi

Endüstri psikologların bir diğer adı da örgütsel psikologdur. Bu psikologlar belirli endüstri işlet-

melerinde danışman olarak çalışırlar. Belirli bir işe en uygun kişi ya da kişileri seçmek, işle ilgili
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eğitim programları hazırlamak ve yönetimin, çalışanların moral ve iyiliğine yönelik kararlarına

katılmak gibi sorunlarla uğraşırlar.

Endüstri psikologların kurumlarda verdiği hizmetler üç aşamada gerçekleşiyor. İlk aşamada
problem tanımlanıyor, bunu da gözlem yapma, anket uygulama, görüşme, test yapma ve varo-
lan kurum arşivlerinden yararlanma izliyor. İkinci aşamada, sorunun yapısına ve doğasına uy-
gun çözüm önerileri geliştiriliyor, uygulanıyor. Çözüm önerisi, eleman seçmek veya iş verimini
arttırmaya yönelik bir eğitim programının hazırlanmasını örgörmekte. Son aşama ise eğitim
programlarının etkili olup olmadığını değerlendirmekten ibarettir.

Endüstri psikologlarının çalıştığı konular,

■ İş analizi
■ Personel seçme ve yerleştirme
■ Liderlik
■ Toplam kalite yönetimi
■ İş hayatında stres
■ İş doyumu
■ Personel eğitimi
■ İş tasarımı
■ İlgi geliştirme

Endüstri psikolojisinin bir dalı da,  mühendislik psikolojisidir. Bunlar bireylerle makinalar ara-
sında ilişkiyi en iyi hale getirmeye, bireyin hatasını en aza indirgeyen makinalar tasarımlamaya
çalışırlar. Örneğin, mühendislik psikologları, astronatların içinde rahatlıkla yaşayıp, işlerini gö-
rebilecekleri uzay kabinlerinin geliştirilmesi çalışmalarına katılmaktadırlar.

Endüstri psikolojinin diğer bir alt dalı ise tüketici psikolojisidir. Bu dal da bireylerin alışveriş
alışkanlıkları, reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler gibi konular üzerinde durur.

5.7. Adli Psikoloji

Adli psikologlar hukuki, adli ve islaha yönelik alanlarda çalışmaktadırlar. Mahkumlarla ve aile-
leriyle çalışmak, bir suçlunun cezai ehliyeti olup olmadığına karar verilmesine yardımcı olmak,
hakimlerin suçlu hakkında en doğru kararı vermelerine yardımcı olmak için psikolojik raporlar
hazırlamak bunların görevleri arasındadır.
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5.8. Psikometri

Bu alan çok önemli bir uzmanlık dalıdır. Çünkü psikolojinin diğer alanlarına hizmet verir. Psiko-
metrik psikoloji, davranışların ölçülmesi ve değerlendirilmesi, istatistik yöntemlerin psikolojiye
uygulanması, davranışın açıklanması ve yorumlanmasında yararlanılabilecek matematiksel
modellerin geliştirilmesi ile ilgili bir bilim dalıdır.

 Psikometri ile ilgili çalışma alanları nelerdir?

Psikometrik psikologlar, kliniklerde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, eğitim kurumların-
da, endüstride görev alarak, diğer psikologların kullandığı araçları ve yöntemleri geliştirirler.

Uygulama 7

Ünitenin başında, değişik kişilerin psikoloji tanımlarını kitabınızdaki tanımlarla karşılaştırdı-
nız. Belki de bazıları "psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir" tanımına
yakın tanımlara ulaştı. Belki de sadece insan davranışlarını inceleyen bir bilimdir diyenler de ol-
du. Köpeğini gezdiren insan karikatüründe belirtildiği gibi, psikolojinin hayvan davranışlarını da
incelediğini öğrendik. Böylece bu önemli tanımı tam olarak kavradık. Şimdi psikolojinin alanları
ile ilgili aşağıdaki çalışmayı yapalım.

Burada psikolojinin değişik dallarının işlevleri verilmiştir. Sizler bu işlevlerin hangi alana ait
olduğunu yazınız. Hatırlamadığınız konularda ünitenin ilgili bölümüne dönünüz. 

İşlevler Alan

• İnsanların ve hayvanların
davranışları üzerinde deneyler yapmak ....................................................

• Psikolojik süreç ve davranışların gelişi-
miyle ilgilenme ....................................................

• Öğrenme süreçlerinin psikolojik yönlerini
araştırma ....................................................

• İnsanların normal ve anormal davranışla-
rıyla ilgilenme ....................................................

 • Bireylerarası farklılıkları inceleme ....................................................
• Olayları, toplum-birey bağlamında ele al-

ma ....................................................
• Belirli bir işe uygun elemanı seçme, iş

verimini arttırmak için çalışma ....................................................
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• Hukuki, adli ve islaha yönelik çalışma ....................................................
• Davranışların ölçülmesi ve değerlendiril-

mesini yapma ....................................................

Günümüzde psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanır.
Değişik tanımlar içinde en kabul gören tanım budur. Psikoloji tanımlarında geçen ortak bir kav-
ram vardır. Bu da davranış kavramıdır. Davranış, bireyin yaptığı her şeydir. Psikolojide değişik
yaklaşımlar vardır. Bunlar; biyolojik, davranışçı, bilişsel, psikoanalitik ve insancıl yaklaşımlar-
dır. Biyolojik yaklaşıma göre tüm psikolojik olaylar bir biçimde beynin ve sinir sisiteminin etkinli-
ği sonucu ortaya çıkar. Davranışçı yaklaşımda psikologlar insanları içsel fonksiyonları yerine
davranışlarına bakarak incelemişlerdir. Bilişsel yaklaşımda, zihnin aldığı bilgiyi etkin bir biçim-
de işlediği ve onu yeni biçimlere ve sınıflamaya dönüştürdüğü vurgulamıştır. Psikoanalitik yak-
laşımda bilinçdışı süreçler üzerinde durmuştur. İnsancıl yaklaşım ise özel deneyim ve kişisel
dünya görüşüyle ilişkilidir. Psikoloji bilimi, fizyoloji, anatomi, kimya, sosyoloji, antropoloji ve
matematikten yararlanır. Bu bakımdan psikoloji disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Psikolojinin bir-
çok alt alanları vardır. Bunlar, deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi, eğitim psikolojisi ve okul
psikolojisi, klinik psikoloji, kişilik psikolojisi, sosyal psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi ve psi-
kometri'dir.

Aşağıdaki soruların cevaplarını bulunuz. Sonra kitabın sonundaki cevap anahtarına ba-
kınız.Cevaplayamadığınız sorularla ilgili bölümleri tekrar okuyunuz.

1. Psikolojinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır.
B) Birey ve toplum ilişkisini inceleyen bilim dalıdır.
C) İnsanlar arası ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.
D) Davranışın sosyal temellerini inceleyen bilim dalıdır. 
E) Hayvanları ve insan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
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2. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin ilgilendiği sorunlardan biri değildir?

A) Nasıl öğreniriz?
B) Nasıl unuturuz?
C) Ruh hastalıkları nasıl önlenir?
D) Toplumsal gelişim nasıl sağlanır? 
E) İlaçların birey davranışlarına etkisi nedir?

3. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi davranışı etkileyen bilinçdışı süreçler üzerinde dur-
muştur?

A) Davranışçı
B) Nörobiyolojik
C) İnsancıl
D) Psikoanalitik 
E) Bilişsel

4. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin bireyin yaşantısına sağladığı katkılardan biri değil-
dir?

A) Davranışlar konusunda bilgi edinme
B) Kişisel sorunları çözme
C) Toplumsal ilişkileri düzenleme
D) Toplumsal sorunları çözme 
E) Zihinsel yetenekleri sonuna kadar geliştirme

5. Döllenmeden ölüme kadar olan evre içinde psikolojik süreç ve davranışların gelişimini
etkileyen alan hangisidir?

A) Deneysel psikoloji
B) Gelişim psikolojisi
C) Eğitim psikolojisi
D) Sosyal psikoloji
E) Klinik psikoloji
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6. Aşağıdakilerden hangisi deneysel psikolojinin dallarından biri değildir?

A) Psikometri
B) Biyopsikoloji
C) Fizyolojik psikoloji
D) Nöropsikoloji 
E) Psikofizyoloji

7. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin uygulama alanlarından birisi değildir?

A) Tıp
B) Eğitim
C) Ziraat
D) Ordu 
E) Adalet

8. I. Zeka bölümü
II. Hatırlama ve unutma
III. Anormal davranış
IV. Bireysel farklılık
V. Toplumsal olaylar
Yukarıda sayılan kavramlardan hangileri gelişim psikolojisinin çalışma alanına girmekte-
dir?

A) I ve II
B) I ve V
C) III ve IV
D) IV ve V 
E) I ve V
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