
                     Diqqət və hafizənin psixologiyası 
 
 
 

 
1. Diqqət haqqında anlayış və diqqətin funksiyaları. 
2. Diqqətin fizioloji əsasları. 
3. Diqqətin növləri. 
4. Diqqətin əsas xüsusiyyətləri. 
5. Hafizə haqqında anlayış. 
6. Hafizə növləri və tipləri. 
7. Hafizə prosesləri və mnemotexniki üsullar. 
 
 
   1-ci sual. Psixologiyada diqqətin mahiyyəti ilə bağlı çoxlu sayda tədqiqatlar 

aparılmışdır. Bu tədqiqatlar həm diqqətin psixoloji mahiyyətini, həm onun 

fizioloji əsasını, həm də növlərini və xüsusiyyətlərini araşdırmaqla məşğuldur. 

Bu tədqiqatlarda əsasən diqqət idrak prosesi kimi götürülmüş və onu bu 

aspektdə təhlil etmişdilər. Lakin sonralar bununla bağlı tədqiqatlarda fikir 

dəyişdirildi. Çünki diqqət digər idrak proseslərindən fərqli olaraq həmin idrak 

proseslərinə daxil olur və onların yaranmasında bilavasitə iştirak edir. Əgər bu 

aspektlərdən məsələyə baxsaq görərik ki, diqqət özü xüsusi bir proses olaraq 

idrak proseslərinin (duyğunu, qavrayışın, təfəkkürün) yaranmasına şüurlu 

nəzarət edir. Məsələn, hər hansı bir duyğunun əmələ gəlməsi üçün və ya hər 

hansı bir obyektin qavranılması üçün hökmən ona diqqət yetirmək lazımdır. 

Bütün bunlar diqqətin bir psixi proses olaraq insan həyatında necə mühüm 

əhəmiyyətə malik olmasını göstərir. 

   Diqqət fəaliyyət zamanı insanın idrak proseslərinə qoşulur, onların daha 

müvəffəqiyyətli cərəyanı üçün zəmin yaradır. Çünki bütün idrak prosesləri 

seçici xarakter daşıyır, müəyyən obyektə yönəlmiş olur. Yəni diqqət psixi 

fəaliyyətin seçici səciyyə daşımasında ifadə olunur. Bu mənada diqqət cismin, 

hadisənin inikası olmayıb psixi fəaliyyətin obyektinin aydın, aşkar əks 

olunmasının təmin edir. 
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   Diqqət şüurumuzun müəyyən obyekt üzərinə yönəlməsindən və 

mərkəzləşməsindən ibarət olan psixi prosesdir. Bu tərifdən çıxış edərək 

diqqətin aşağıdakı funksiyalarını fərqləndirə bilərik: 

1. İnsana çoxlu sayda qıcıqlandırıcılar təsir edir. Lakin o, onlardan ən vacib 

olanını seçir, digərlərini kənar edir. Bu diqqətin seçmə funksiyasıdır. 

2. Diqqətin müəyyən obyekt üzərində saxlanılması funksiyası. Bu zaman 

insan qarşıya qoyduğu məqsədə müvafiq olaraq şüurunu müəyyən obyekt 

üzərində saxlayır. 

3. Diqqətin nəzarət və tənzimetmə funksiyası. Bu zaman diqqət insan 

fəaliyyətini tənzimetmə funksiyasını həyata keçirir. 

2-ci sual. Diqqətin fizioloji əsasları ilə bağlı nəzəriyyələrin 3 qrupunu 

göstərmək olar: 

1) Geştalt psixoloqların fikrincə, diqqətin həcmi və istiqaməti bütövlükdə 

struktur qavrayışın qanunları ilə müəyyən olunur. Onu yaxşı bilməklə diqqətin 

fizioloji əsasını izah etmək mümkündür. 

2) İkinci qrup psixoloqlar diqqətin “emosional nəzəriyyəsi”mövqeyində 

dayanırlar. Bu psixoloqlar belə güman edirlər ki, diqqətin istiqaməti bütövlükdə 

həvəs, təlabat və emosiyalarla bağlıdır. Amerikan biheviorist psixoloqlarının 

əksəriyyəti praktik olaraq bu mövqedə dayanırlar. 

3) Nəhayət, problemə “diqqətin motor nəzəriyyəsi” mövqeyindən yanaşan 

üçüncü qrup psixoloqlar diqqətə hər bir iradi aktın əsasında duran motor 

ustanovkaların təzahürü kimi baxırlar. Belə hesab edirlər ki, diqqətin 

mexanizmi hər bir gərginliyi xarakterizə edən əzələ səyi siqnalıdır.  

   Asanlıqla görmək olar ki, bu nəzəriyyələrdən hər biri diqqətin tərkibinə daxil 

olan müəyyən komponenti ayırır, lakin praktiki olaraq diqqətin əsasında duran 

ümumi fizioloji mexanizmlər haqqında məsələyə yanaşmağa  cəhd etmirlər. 

Diqqətin ümumi fizioloji əsasları haqqında hipoteza irəli sürən fizioloqlar 

qarşısında nəzərə çarpacaq çətinliklər meydana gəlmişdir. Ən ilkin cəhdlərdən 

biri məşhur inglis fizioloqu Şerrinqtonun hipotezi idi ki, sonralar çox məşhur ad 

almışdı: “ümumi hərəki sahə nəzəriyyəsi” , yaxud da “Şerrinqton qıfı”. Onurğa 
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beyninin arxa buynuzlarında sensor neyronların hərəki neyronlardan çox olması 

faktını müşahidə edərək Şerrinqton belə bir vəziyyəti bildirdi ki, heç də hər bir 

hərəki impuls özünün hərəki sonluğuna çata bilmir və çox sayda sensor 

oyanmalar özünün  “ümumi hərəki sahə”sinə malik olur. 

    Diqqəti adətən sinir sistemlərinin müxtəlif səviyyələrində yerləşən “süzgəc”ə 

bənzədirlər və bu funksiyanın əsasən retikulyar formasiyanın – yəni törəməli 

şaxənin həyata keçirdiyi təsdiq olunmuşdur. 

   Hələ vaxtilə akademik İ.P.Pavlov diqqətin fizioloji əsasını birinci növbədə 

bələdləşmə refleksi ilə izah etmişdir. Adətən qarşılaşdığımız hər bir yeni cisim 

və hadisə,yenilik bizi maraqlandırır, onunla tanış olmağa, bələdləşməyə sövq 

edir. 

   Diqqətin fiziolji əsaslarını başa düşməyə İ.P.Pavlovun kəşf etdiyi “optimal 

oyanma ocağı” haqqında təlim çox kömək göstərmişdir. Bu təlimə görə baş 

beyin yarımkürələrində hər an oyanma üçün optimal şəraitin olması ilə 

xarakterizə olunan yüksək oyanma ocağı mövcuddur. İnsana xaricdən və 

daxildən təsir edən qıcıqlandırıcılar içərisindən həmin sahəyə təsir edənləri daha 

tez və asanlıqla oyanma əmələ gətirir. 

    Bundan başqa diqqətin fizioloji əsaslarının aydınlaşdırılması üçün 

A.A.Uxtomskinin irəli sürdüyü “dominant oyanma sahəsi” haqqında təlim 

böyük rol oynamışdır. Dominant oyanma sahəsi optimal oyanma sahəsindən 

özünün yüksək davamlılığı ilə fərqlənir. Belə dominant (üstün) oyanma sahəsi 

nəinki yeni əmələ gələn oyanma ocaqlarını ləngidir, həm də onların hesabına 

daha da güclənə bilir. 

   3-cü sual. Psixologiyada diqqətin daha çox iki növünü fərqləndirirlər: qeyri-

ixtiyari və ixtiyari diqqət. Bəzi psixoloqlar diqqətin üçüncü növünü, ixtiyari 

diqqətdən sonrakı diqqət növünü də ayırd edirlər. Qabaqcadan qarşıya 

qoyulmuş məqsədlə, heç bir xüsusi niyyətlə bağlı olmayan və iradi cəhd tələb 

etməyən diqqət qeyri-ixtiyari diqqət adlanır. Qeyri-ixtiyari diqqətin 

yaranmasının iki səbəbi var: obyektiv və subyektiv səbəb. Qeyri-ixtiyari 
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diqqətin əmələ gəlməsinə təsir edən qıcıqlandırıcılar bir sıra spesifik 

xüsusiyyətlərə malik olmalıdır: 

   1. Qıcıqlandırıcının qüvvəsi və gözlənilmədən təsiri (qüvvətli səs, kəskin iy, 

güclü işıq və s.). 

  2. Qıcıqlandırıcının yeniliyi və qeyri-adiliyi. 

  3. Obyektin hərəkətdə olması. 

  Qeyri-ixtiyari diqqət insanın emosional vəziyyətindən (əhval-ruhiyyəsi, 

sağlamlıq dərəcəsi, maraqları, təlabatı və s.) asılı olaraq da əmələ gəlir. 

   İxtiyari diqqət yalnız insana məxsusdur. İnsanın xüsusi niyyəti, məqsədilə 

bağlı olaraq əmələ gələn və xüsusi səy tələb edən diqqətə ixtiyari diqqət deyilir. 

İxtiyari diqqət daha çox fəaliyyət prosesində əmələ gəlir və fəaliyyətin tənzim 

olunmasına yönəlmiş olur. Davamlı diqqətin əmələ gəlməsi bir sıra şərtərdən 

asılıdır: 

1. Borc və məsuliyyəti aydın dərk etmək. 

2. Fəaliyyətin konkret məqsədini aydın dərk etmək. 

3. Adəti iş şəraitinin olması. 

4. Əlavə maraqların yaranması. 

     İxtiyari diqqətdən sonrakı diqqət isə iki mərhələyə ayrılır. Birinci mərhələdə 

məqsədə müvafiq olaraq fəaliyyəti yerinə yetirmək üçün iradi səy göstərilir, ikinci 

mərhələdə isə işlə maraqlanmağa başlayır və bu zaman iradi səy vasitəsiz maraqla 

əvəz olunur. 

   4-cü sual. Diqqətin 5 əsas xüsusiyyəti ayırd edilir: diqqətin mərkəzləşməsi, 

davamlılığı, həcmi, keçirilməsi və paylanması. 

   Diqqətin mərkəzləşməsi dedikdə şüurumuzun müəyyən bir obyektə yönəlməsi və 

başqalarından uzaqlaşması başa düşülür. 

   Diqqətin davamlılığı dedikdə ümumi bir məqsədə tabe olan obyektlər üzərində 

uzun müddət və fasiləsiz olaraq saxlanılması başa düşülür. 

  Diqqətin həcmi dedikdə eyni vaxtda əhatə olunmuş,aydın dərk olunan 

obyektlərin miqdarı başa düşülür. 
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   Diqqətin paylanması dedikdə eyni vaxtda iki və daha artıq müxtəlif işi yerinə 

yetirmək bacarığı başa düşülür. 

   Diqqətin keçirilməsi onun şüurlu surətdə bir obyektdən digər obyektə, bir 

fəaliyyətdən digər fəaliyyətə keçirilməsidir. Diqqətin keçirilməsi məqsədli 

prosesdir. 

   Diqqətin tərəddüdü insanın şüurunun əsas obyektindən kənar obyektə yönəlməsi 

və yenidən əsas obyektə qayıtmasında ifadə olunur. 

   Diqqətin yayınması onun hazırda qarşıda duran məqsədlə əlaqədar olmayan 

cisim və hadisə üzərinə yönəlməsində ifadə olunur. Diqqətin əsas 

xüsusiyyətlərindən biri də onun dalğınlığıdır. Dalğınlıq əqli fəaliyyətlə məşğul 

olanlarda özünü biruzə verir. 

   5-ci sual. Hafizə şəxsiyyətin psixi həyatının əsasıdır. Odur ki, insan hafizəsinin 

qanunlarının öyrənilməsi psixoloji elmlərin çox mühüm bölmələrindən biridir. 

Məlumdur ki, bizim hər bir hissimiz, yaşantılarımız, hərəkətlərimiz müəyyən izlər 

qoyurlar ki, bu uzun müddət saxlanılır, müvafiq şəraitdə yenidən təzahür edir və 

şüurun predmeti olur. Ona görə də hafizə dedikdə, keçmiş təcrübənin 

nəqşləndirilməsi, yadda saxlanması və yada salınması başa düşülür. Bu insana 

imkan verir ki, informasiya toplasın, keçmiş təcrübənin izləri ilə bu təcrübəni 

doğuran hadisə yox olduqda da iş aparıla bilsin. Hafizə hadisələri eyni dərəcədə 

emosional sahəyə və qavrayış sahəsinə, hərəki proseslərin və intellektual 

təcrübənin möhləmləndirilməsinə də aiddir. 

   Hafizənin insan həyatında və fəaliyyətində əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Əgər 

hafizə olmasaydı hər şey insana həmişə yeni görünərdi. Hafizə olmasaydı insan 

“əbədi olaraq yeni doğulmuş uşaq vəziyyətində qalardı.”(İ.Seçenov). Bütün psixi 

proseslərin ən mühüm xarakteristikası olan hafizə insan şəxsiyyətinin validliyini və 

tamlığını təmin edir. 

   6-cı sual. Hafizənin növlərini ayrı-ayrı meyarlara görə təsnif etmək olar: 

   1. Genetik meyara, yəni mənşəyinə görə hafizənin 4 növünü qeyd etmək olar: 1) 

surət hafizəsi və ya obrazlı hafizə (ardıcıl surətlər, əyani (eydetik) surətlər, 
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təsəvvür surətləri); 2) hərəkət hafizəsi; 3) emosional hafizə; 4) sözlü-məntiqi 

hafizə. 

    Surət hafizəsi gerçəkliyin cisim və hadisələrinin keçmişdə qavramış olduğumuz  

surətlərinin yadda saxlanılması, hifz edilməsi və yada salınmasıdır. 

   Hərəkət hafizəsi müxtəlif hərəkətlərin və onların sisteminin yadda saxlanılması, 

hifz olunması və yada salınmasıdır. 

   Emosional hafizə yaranmış hisslərin, şəxsi emosional vəziyyətin və affektlərin 

yadda saxlanılması və yada salınmasıdır. 

   Sözlü-məntiqi hafizə fikirlərin, anlayışların yadda saxlanılması, hifz edilməsi və 

yada salınmasından ibarətdir. 

   2. Fəaliyyətin məqsədindən və hafizənin ixtiyari surətdə tənzimedilmə 

səviyyəsindən asılı olaraq hafizənin qeyri-ixtiyari və ixtiyari növlərini 

fərqləndirirlər. 

    Əgər bu və ya digər materialın yadda saxlanması, xatırlanması üçün qarşıya 

xüsusi məqsəd qoyulmursa və onlar sanki öz-özünə, müəyyən yol və vasitələrdən 

istifadə etmədən, heç bir iradi cəhd göstərilmədən yadda qalırsa bu qeyri-ixtiyari 

hafizə adlanır. 

   Əgər insan qarşısına xüsusi yaddasaxlama məqsədi qoyur və lazım olan materialı 

yadda saxlamaq üçün iradi səy göstərirsə, üsul və qaydalardan istifadə edirsə bu 

ixtiyari hafizə adlanır. 

3. Materialın möhkəmlənməsi və yadda saxlanması müddətindən asılı olaraq 

hafizənin  qısa müddətli, uzun müddətli və operativ növləri qeyd edilir.  

  Qısamüddətli hafizədə bilavasitə qavradığımız cisim və hadisələri müəyyən 

müddət ərzində görməkdə, eşitməkdə və s. davam edirik. Qısamüddətli hafizə 

çox az müddət (bir neçə saniyə və ya dəqiqə) davam edən bir prosesdir. İndicə 

hiss üzvlərimizin verdiyi məlumatı operativ surətdə tutmağa, dəyişdirməyə və 

canlandırmağa qısamüddətli hafizə deyilir. 

  Operativ hafizə insanın bilavasitə həyata keçirdiyi aktual iş və əməliyyatlara 

xidmət edən mnemik prosesdir. Adətən insan müəyyən məsələni həll edərkən 

ona lazım olan məlumatları xatırlayır və ondan istifadə edir. Əməliyyatlar 
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qurtardıqdan sonra həmin məlumat yenidən beyində hifz olunur. Bu proses 

operativ hafizə ilə əlaqədardır. 

  Uzunmüddətli hafizə isə qavranılan materialın möhkəm və uzun müddət yadda 

saxlanılması ilə xarakterizə olunur. Uzunmüddətli hafizə ilə bağlı toplanmış 

materiallar göstərir ki, onun həcmi və müddəti demək olar ki, hüdudsuzdur. 

   Hafizənin tipləri. Hər bir insanın hafizəsinin fərdi xüsusiyyətləri hafizə 

tiplərində özünü daha aydın göstərir. Adətən, psixologiyada əyani-obrazlı, 

sözlü-mücərrəd və aralıq hafizə tipləri qeyd olunur. 

   Hafizənin əyani-obrazlı tipi müxtəlif təəssüratı yadda saxlamaqda  

analizatorlardan  hansının daha  çox  məhsuldar  olmasında  özünü göstərir. 

    Görmə tipinə malik olanlar ən çox gördüklərini, eşitmə tipinə malik olanlar 

eşitdiklərini, hərəki tipə mənsub olanlar hərəki analizatorların iştirak etdiyi 

materialları daha yaxşı yadda saxlayıb yada sala bilirlər. Ancaq bu tiplərə təmiz 

halda çox az rast gəlmək mümkündür. Həyatda ən çox qarışıq tipə: görmə-

eşitmə, görmə-hərəki, eşitmə-hərəki tiplərə rast gəlmək mümkündür. 

   7-ci sual. Dərk olunan cisim və hadisələrin yadda saxlanması, hifz olunması, 

yada salınması və tanınması hafizə prosesləri adlanır. Yaddasaxlama – 

gerçəkliyin cisim və hadisələrin təsiri ilə duyğu və qavrayış prosesində 

beynimizdə əmələ gələn təəsürat və surətlərin möhkəmləndirilməsi prosesidir. 

Yaddasaxlamanın üç əsas forması var: əksinialma və ya nəqşləndirmə, qeyri-

ixtiyari və ixtiyari yaddasaxlama. İxtiyari yaddasaxlamanın xüsusi bir növü 

öyrənmədir. Öyrənmə planlı və müəyyən üsullardan istifadə etməklə xüsusi 

təşkil edilən yaddasaxlamadır. 

   Unutma olduqca mürəkkəb bir prosesdir. Unutma əyrisi hər şeydən əvvəl 

materialın yadda saxlanılmasından dərhal sonra ilk saatlarda sürətlə aşağı 

düşməklə xarakterizə olunur. Məlum olmuşdur ki, mənimsənilmiş informasiya 

ilk 9 saatda daha nəzərə çarpacaq dərəcədə azalır. O, ilk 9 saatda 100% -dən 

35%-dək enir, informasiya itkisi əvvəlki həcmin 2/3-dən çoxunu təşkil edir. Bu 

baxımdan Q.Ebbinhauzun təcrübəsi maraqlıdır. O, sübut edir ki, öyrənilən 
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materialın 40%-i yarım saat sonra, 66%-i bir gündən sonra, 75%-i üç gündən 

sonra, 79%-i bir aydan sonra unudulur. 

  Psixologiyada unutmanın 3 növünü ayırd edirlər: 

1. İstifadə edilmədiyi üçün informasiyanın itkisi 

2. İnterpretasiya nəticəsində informasiyanın itirilməsi 

3. Motivasiya ilə şərtlənmiş unutma 

      Unutma ilə reminissensiya prosesləri fərqlidir. Unutma zamanı keçmiş 

təcrübənin ümumiyyətlə yada salınması qeyri-mümkündür. Reminissensiya zamanı 

isə keçmiş təcrübə qısa müddətdə sanki unudulur, amma sonradan yada düşür. 

   Yadasalmanın 3 səviyyəsini qeyd etmək olar: tanıma, xüsusi yadasalma və 

xatırlama. Tanıma cismin təkrarən qavranılmasına istinad edir. Əgər material 

xüsusi çətinlik çəkmədən canlandırılırsa, bu xüsusi yadasalmadır. Yadasalma 

niyyətli və niyyətsiz olur. Xatirə keçmişimizin məkan və zamanla məhdudlaşan 

surətlərinin yada salınmasıdır. Bunun mərkəzində şəxsin özü  və onun başına gələn 

hadisələr durur. 

   Yaddasaxlamanın bir növü kimi süni yolla assosiasiya yaradaraq yaddasaxlamanı 

da qeyd edirlər. Bu cür yaddasaxlama mnemonik yaddasaxlama adlanır. Məsələn, 

20.07 rəqəmini yaddasaxlamaq üçün 2007 ilini yada salmaq kifayətdir. Yaxud yeni 

tanış olduğumuz adamın adını həmin adda olan yaxın adamımızın adı ilə yeni 

olduğuna görə yadda saxlayırıq. 
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FƏALİYYƏTİN İRADİ TƏNZİMİ 

 

1. Fəaliyyət haqqında ümumi məlumat 

2. Fəaliyyətin quruluşu 

3. Fəaliyyətin növləri 

4. Iradə haqqında anlayış 

5. Iradi işin quruluşu 

6. Şəxsiyyətin iradi keyfiyyətləri 

 

Fəaliyyət sözü fəallıq sözündən əmələ gəlsədə ancaq еyni məzmunlu anlayış 

dеyildir. Fərq оndadır кi, fəaliyyət daha çох sоsial yönümlüdür, fəallıq isə təbii 

tələbatların ödənilməsini şərtləndirir. Fəaliyyət əsasən insan davranışında və 

hərəкətlərində gеrçəкləşir. Fəallıq isə daha çох hеyvanlara məхsusdur. Insan fəaliyyətini 

hеyvan fəallığından fərqləndirən əsas mеyarlardan biri də insan fəaliyyəti yaradıcı хaraкtеr 

daşıyır. Hеç bir hеyvan təbiətin vеrdiyi hazır məhsullardan  başqa özünə prеdmеt 

hazırlamır. Оnların qazandığı ictimai təcrübə hеç bir şəкildə digər məhsullara ötürülmür. 

Insan fəaliyyəti isə yaradılmış fəaliyyət məhsulları başqa nəsillər tərəfindən davam еtdirilir 

və mədəni sərvət кimi qоrunub saхlanır.  

Fəaliyyət insanın dərк оlunmuş məqsədi ilə tənzim еdilən daхili (psiхi) və хarici 

(fiziкi) fəallığıdır. Insan fəaliyyəti bu və ya digər şəкildə özünəməхsus struкtura maliк 

оlur. Burada mоtiv və məqsəd fəaliyyətin əsas struкturunu yaradır. Fəallıqda isə bilavasitə 

оrqanizmin tələbatının ödənilməsində öz əкsini tapır. Aкtuallaşmış tələbat кimi çıхış еdir. 

Insan fəaliyyətində isə fəaliyyətin sоn nəticəsini müəyyənləşdirən məqsəd оlur.  

Mоtivlər tələbatlarla sıх əlaqədədir. Mоtivlərin əsasında tələbatlar dayanır. Mоtiv 

insanı bu və ya digər fəaliyyətə və ya fəallığa sövq еdən, təhriк еdən qüvvədir. Ayrı-ayrı 

anlarda mоtiv məqsədə, məqsəd isə mоtivə çеvrilə bilər. Hеyvanın fəallığında bu cəhət 

nəzərə çarpmır. Burada özünü göstərən davranış хaоtiк хaraкtеrlidir. Insan fəaliyyəti isə 

sistеmatiк хaraкtеrlidir. Insanı fəaliyyətə təhriк еdən tələbatdır. Tələbat insanın nəyə isə 

оlan еhtiyacıdır. Laкin о еhtiyac tələbata çеvrilir кi, о, hazırкı коnкrеt şəraitdə 

aкtuallaşmış оlsun, başqa sözlə, isan üçün müstəsna, həyati əhəmiyyət кəsb еtsin. 
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Tələbatlar mənşəyinə və prеdmеtinə görə təsnif еdilir. Mənşəyinə görə: 1)təbii və 2) 

mədəni. Prеdmеtinə görə: 1) maddi və 2) mənəvi.  

Insanın fəaliyyəti də tələbatın əsasında qurulur. Ancaq insanın fəaliyyəti 

sоsiallaşmış tələbatlar üzərində qurulur.  

Fəaliyyətin tərкib hissələrinə aşağıdaкılar daхildir: 

1. Mоtiv – məqsəd fəaliyyətin vекtоrunu əmələ gətirir. 

2. Fəaliyyətin şəraiti 

3. Хarici və daхili fəallıq 

4. Intеriоrizasiya və екstеriоrizasiya. Maddi (əşyavi) əməliyyatların fiкri əməliyyat-

lara çеvrilməsi intеriоrizasiya, fiкri əməliyyatların хarici əməliyyatlara 

çеvrilməsi isə екstеriоrizasiya adlanır. 

5. Vərdişlər və bacarıqlar. Avtоmatlaşmış prоsеslərə vərdişlər dеyilir. Yəni, şüurun 

хüsusi nəzarəti оlmadan icra еdilir. Bütün vərdişlər məqsədyönlüdür. Adətlər də 

avtоmatlaşmış hərəкətlər birliyidir. Adətlər vərdişlərdən fərqli оlaraq tələbatlarla 

bağlıdır. Adətlərdən fərqli оlaraq vərdişlərdə «+» və «-»liк yохdur. Adətlər 

sönmür. Оnun sönməsi üçün tələbatlar aradan qaldırılmalıdır. Yеni şəraitdə 

qarşıya qоyulmuş məqsədə müvafiq оlaraq iş üsullarının sеçilməsi və həyata 

кеçirilməsi üçün mövcud biliк və vərdişlərdən istifadə оlunması bacarıq adlanır. 

6. Fəaliyyətin nəticəsi 

İnsanın bütün həyatı boyu istifadə etdiyi fəaliyyət növlərinə оyun, təlim və əməк 

daxildir. Fəaliyyətin bu növlərindən biri müəyyən yaş dövründə aparıcı fəaliyyət, digərləri 

isə köməkçi, yardımçı fəaliyyət kimi özünü göstərir. Belə ki, məktəbəqədər yaş dövründə 

oyun aparıcı fəaliyyət növü hesab olunur. Bu dövrdə uşaqlar öz tələbatlarını əsasən, 

oyunun köməyi ilə ödəyirlər. Bununla yanaşı olaraq həmin dövrdə uşaqlar həm öyrənir, 

həm də sadə özünüxidmət əməyindən istifadə edirlər. Məktəb yaşı dövründə aparıcı 

fəaliyyət təlim fəaliyyəti olur. Bu dövrdə şagirdlər həm oyundan, həm də əmək 

məşğələlərindən istifadə edirlər. Yaşlı adamlar üçün aparıcı fəaliyyət əmək fəaliyyəti olsa 

da bu dövrdə insanlar oyundan və təlim fəaliyyətindən istifadə edirlər. 

Təlim fəaliyyəti. Məktəblərin və tələbələrin nəzəri bilikləri və onlarla bağlı bacarıq 

və vərdişləri mənimsəmələrinə yönəlmiş fəaliyyət növlərindən biri aparıcı fəaliyyətləridir. 

Behruz Melikov

Behruz Melikov



 3 

Yaşlı adamlarda təlim özünütəhsil xarakteri daşıya bilər. Təlim insanın fəaliyyət və 

davranışını bəşıriyyətin ictimai təcrübəsini mənimsəməsinə yönəldən fəal bir prosesdir. 

Təlim fəaliyyəti təkcə məktəblilərdə və tələbələrdə bilik, bacarıq və vərdişlərin 

formalaşmasını təmin etməklə kifayətlənmir. Bu prosesdə onlarda psixi inkişafa, 

şəxsiyyətin formalaşmasına əsaslı təsir göstərir. Məhz buna görə də təlim fəaliyyətinin 

başlıca xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o fərdin birbaşa psixi inkişafi vasitəsi kimi həyata 

keçirilir. 

İnsan fəaliyyəti sistemində əmək xüsusi yer tutur. Əmək fəaliyyəti son nəticədə 

özünün məhsuldarlığı ilə fərqlənir. Buna görə də əməyi müəyyən ictimai faydalı maddi və 

ideal məhsullar istehsalına yönəldilmiş fəaliyyət kimi qəbul edirlər. Əmək fəaliyyəti təkcə 

insanın maddi və mənəvi tələbatlarını ödəməyə xidmət edir, o, eyni zamanda insanın bir 

şəxsiyyət kimi formalaşmasında aparıcı rol oynayır. 

Qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün subyektin öz fəaliyyəti və davranışı 

zamanı rast gəldiyi çətinlikləri, maneələri aradan qaldırma prosesinə iradə deyilir. 

İradi iş zamanı 2 cür meneələri aradan qaldırmalı olur: daxili(subyektiv) və 

xarici(obyektiv) maneələr. 

Daxili maneə insanın qarşısına qoyduğu məqsədə nail olmasını çətinləşdirən istək və 

meyylərindən ibarət ola bilər. Məsələn, şagird sabah müəllimə cavab vermək üçün 

hazırlaşmağa başlayır. Elə bu vaxt televizorda onun çoxdan baxmaq arzusunda olduğu bir 

film nümayiş etdirəcəklərini eşidir. Bu zaman o, öz istəyini boğaraq qonşu otağa keçib 

dərsə hazırlaşırsa daxili maneəni aradan qaldırmış olur.  

Xarici maneə isə insanın qarşısına qoyduğu məqsədə nail olmasını çətinləşdirən 

obyektiv, onun istəyindən asılı olmayan maneədir. Məsələn, şagird sabahkı dərsə 

hazırlaşmaq məqsədini qarşısına qoyur. Bu zaman işıqlar sönür. Şagird öz məqsədinə 

çatmaq üçün yaxınlıqda yaşayan əmisigilə gedərək dərsi hazırlayırsa xarici maneəni 

aradan qaldıraraq öz məqsədinə nail olur. 

İradə- ali psixi funksiya kimi, insanın həyatı prosesində formalaşır.İnsan fəallığının 

xüsusi forması olan iradə mürəkkəb psixi proses kimi vasitəli xarakter daşıyır və ilk 

növbədə nitqin köməyilə təşəkkül tapır. 
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İradənin fizioloji mexanizmi baş-beyin yarımkürələri qabığının fəaliyyəti ilə 

əlaqədardır. İ.P.Pavlovun nəzəriyyəsinə görə, insanın iradəsi söz qıcıqlandırıcıları ilə 

bağlıdır.İnsanın iradi davranışının fizioloji əsası birinci siqnal sistemi ilə qarşılıqlı təsirdə 

olan ikinci siqnal sistemidir. İradə-psixikanın tənzimedici vəzifəsidir. Bu vəzifə insanın öz 

davranış və fəaliyyətini idarə etmək qabiliyyətində, qarşısına qoyduğu məqsədə nail olmaq 

işində rast gəldiyi maneə və çətinlikləri aradan qaldırmaqda ifadə edilir. 

İradi işin funksiyaları. İradə şəxsiyyəti xarakterizə edən ən mühüm psixi keyfiyyət 

kimi 2 mühüm funksiyanı yerinə yetirir: 1) təhriketmə funksiyası; 2) ləngitmə funksiyası. 

İnsanın qarşısına qoyduğu məqsədə nail olmaq üçün çalışması, bu yönümdə mübarizə 

aparması, qarşısına çıxan maneələri dəf etməsi , eyni zamanda özünün aktual tələbatı ilə 

bağlı olmayan işlər görməsi, dünyagörüşünə, əqidəsinə, inam və idealına uyğun gəlməyən 

fəaliyyətdən imtina etməsi təhriketmə və ləngitmə funksiyaları vasitəsilə gerçəkləşir. İradə  

şəxsiyyətin motivləri ilə bağlıdır. Lakin motivlərdən fərqli olaraq iradə insanı yalnız 

fəallığa təhrik etmir, həm də lazım gəldikdə onun gəallığını ləngidir. 

İradə özündə şüurun 3 mühüm xassəsini birləşdirmişdir: idrak, münasibət və hiss. 

İnsanın iradəsi məhz fəaliyyət prosesində təzahür edir. Psixoloji planda iradi iş 

fəaliyyətin strukturuna daxil edilir. Ümumi şəkildə iradi işi proses kimi təhlil etdikdə onun 

iki əsas mərhələdən ibarət olduğunu görə bilərik; 1. Zehni və yaxud intellektual mərhələ; 

2. İcra və yaxud əsas iradi mərhələ 

Zehni və yaxud intellektual mərhələ tələbatın dərk olunması, həvəs və arzunun əmələ 

gəlməsi, məqsədin ayrılması, motivlər mübarizəsi, qərar qəbulu və işin planlaşdırılması ilə 

xarakterizə olunur. Həqiqi iradi başlanğıc işin məhz hansı şəkildə icra edilməsi haqqında 

qərarın qəbul edilməsində təzahür edir. 

Zehni mərhələ, xüsusən onun motivlər mübarizəsi və qərar qəbulu mərhələsində 

təfəkkür aktivləşdirilir. 

İcra mərhələsi iradi işin psixoloji məzmununu açıb göstərən mərhələ hesab olunur. 

Zehni mərhələ iradi işin icra mərhələsi ilə tamamlanır. İnsanın iradi keyfiyyətləri, onun nə 

dərəcədə iradəli olub-olmaması məhz ikinci mərhələdə aşkar olur. 

Adətən öz strukturuna görə iradi işlər 2 qrupa bölmək olar: sadə və mürəkkəb iradi 

işlər. Sadə iradi işlər qərar qəbulu və onun icrası ilə başa çatır. Məsələn, əgər dərsə 
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hazırlaşmağı qərara alır və dərhal stolun arxasında əyləşərək hazırlaşmağa başlayırsansa, 

bu cür işi sadə iradi iş adlandırmaq olar. Mürəkkəb iradi iş zamanı qərarın qəbulu və icrası 

bir sıra mərhələlərdən keçir. Burada məqsəd, motivlər, qərar qəbulu, onun icrası üçün yol 

və vasitələrin axtarılması, qərarın icrası və s. mərhələlərdən keçmək zəruri olur. 

Şəxsiyyətin iradi keyfiyyətləri elə iradi iş prosesində təzahür edir və formalaşır. İradi 

keyfiyyətlər-mürəkkəb psixi xüsusiyyətlər kimi insanın həyat prosesində formalaşır, 

psixoloji səciyyəsinə görə vasitəli xarakter daşıyır. Tərbiyə şəraiti, sosial mühit eləcə də, 

sinir tipi iradi keyfiyyətlərin formalaşmasında mühüm rol oynayır. 

Şəxsiyyətin iradi keyfiyyətlərini 3 qrupda birləşdirkmək olar: 

1. İlkin iradi keyfiyyətlər-iradi güc, təkidlilik 

2.Törəmə iradi keyfiyyətlər-qətiyyətlilik, cəsarət, özünü ələ almaq, inam. 

3.Üçüncü iradi keyfiyyətlər-məsuliyyətlilik, intizamlılıq, işgüzarlıq, təşəbbüskarlıq. 

İradi keyfiyyətləri mənfi və müsbət olmaqla 2 qrupa bölmək olar. Müsbət iradi 

keyfiyyətlərə təkidlilik, qətiyyət, cəsarət, özünü ələ almaq, məsuliyyətlilik, intizamlılıq, 

müstəqillik, səbrlilik və s. aid edirlər. Bunların hər birinin əksini mənfi iradi keyfiyyətlər 

təşkil edir. Mənfi iradi keyfiyyətlərə iradi nöqsan kimi  təqlidçilik, təlqinə qapılmaq, 

neqativizm, tərsliyi aid etmək olar. 

Təkidlilik- qəbul edilmiş qərarın icrası zamanı qarşıya çıxan çətinlik və maneələrə 

qarşı mübarizə aparıb, onlara qalib gəlmək və mütləq məqsədə çatmaq əzmində təzahür 

edir. Tərslik- isə iradi nöqsan kimi real şəraiti  düzgün qavrayıb qiymətləndirə bilməmək 

və dəyişmiş şəraitə çevik münasibət bəsləyə bilməməkdə ifadə olunur. Tərslik çox vaxt 

bilərəkdən öz inadından dönməməkdə özünü göstərir. 

Qətiyyət-hər hansı məsələ ilə bağlı heç bir tərəddüd etmədən, vaxtında düşünülmüş 

qərar qəbul etməkdə ifadə olunur. Qətiyyətlilik-məqsəd aydınlığı və inam hissi (yəqinlik) 

ilə sıx bağlıdır. Qətiyyətsizlik-inamsızlıq, zəiflik, qorxaqlıq və məqsədin aydın dərk 

olunmaması və s. səbəblərlə bağlı olur. 

Cəsarət- iradənin çox mühüm keyfiyyəti olub, iradi işin mərhələsində özünü göstərən 

psixi xüsusiyyətdir. Qəbul edilmiş qərarın icrası zaman, tapşırığın, işin müvəffəqiyyətli 

həllindən ötrü qorxu hissinə qalib gəlmək, təhlükəyə qarşı getməkdə, risq etməkdə təzahür 

edir.Qorxaqlıq-insanın motivasiya sahəsi ilə bağlı olub, sosial keyfiyyət kimi, ətraf aləmdə 
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baş verən hadisələrə münasibətdə özünü göstərir. Qorxaqlıq inamsızlıqla, cəsarətliliklə, 

qətiyyətsizliklə çulğalaşan keyfiyyətdir. 

Özünü ələ ala bilmək-əsasən şəxsin iradi iş zamanı özünü ələ ala bilməsində, bütün 

fəaliyyətini qarşıya qoyulan məqsədin yerinə yetirilməsinə səfərbər etməsində, qorxuya 

üstün gəlib, bütün maneə və çətinlikləri aradan qaldırmasında ifadə olunur. Özünü ələ ala 

bilmək keyfiyyəti ən çətin situasiyada insan dözümlüyündə, soyuqqanlılıq və 

təmkinliyində ifadə olunur. 

Məsuliyyətlilik- şəxsin yerinə yetirdiyi fəaliyyət, davranış və rəftarı qarşısında 

daşıdığı cavabdehlik hissi ilə bağlıdır. 

İntizamlılıq-şəxsin qəbul edilmiş qayda və qanunlara əməl etməsi ilə xarakterizə 

olunan keyfiyyətdir. 

İşgüzarlıq-mühüm iradə keyfiyyətlədən biri olub, başlanan hər hansı bir işi, fəaliyyəti 

tədriclə, ardıcıl olaraq, axıra qədər icra etməkdir.Tənbəllik-işgüzarlığın əksi hesab olunan 

xüsusiyyət kimi iradi zəifliyin təzahür formasıdır. 

Müstəqillik-insanın hər hansı fəaliyyəti heç bir kömək, göstəriş olmadan həyata 

keçirmək qabiliyyətidir.  

Müstəqilliyin əksini təqlidçilik və təlqinə qapılma təşkil edir. Təqlid başqalarının 

davranışını olduğu kimi yamsılamaqdan ibarətdir. Təlqinə qapılmaq isə dərk etmədən 

başqalarının təsiri altına düşməkdir. 

Səbirlilik. Səbirli olmaq- iradi güc, təkidlilik, özünü ələ almaq, inam, dözümlülük 

kimi keyfiyyətlərdə təzahür edir. 

Patopsixologiyada psixi vəziyyət, iradəsizlik, fəaliyyətə həvəs düşkünlüyü iradənin 

patopsixologiyasıdır və buna abuliya deyilir. 

Zəif iradəlilik- məqsədə uyğunluğun və yüksək niyyətlərin yoxluğudur.  
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     PSİXOLOGİYANIN BİR ELM KİMİ XARAKTERİSTİKASI 

 

1. Psixologiyanın predmeti və vəzifələri. 

2. Psixika haqqında anlayış. 

3. Psixi hadisələrin təsnifi. 

4. Psixikanın təkamülü. 

5. Psixologiya elminin inkişaf mərhələləri. 

6. Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı. 

 

1-ci sual. Müasir dövrdə insanı 200-dən artıq elm sahəsi öyrənir. Onalrdan biri 

psixologiyadır.  

   Psixologiya elmi qədim tarixə malikdir. Psixoloji anlayışlar sistem şəklində ilk 

dəfə olaraq Aristotelin (eramızdan əvvəl ıv əsr) “Ruh haqqında” traktatında şərh 

olunmuşdur. 

   Traktatın adına diqqət edin: o, psixologiya deyil, “ruh haqqında” adlanır. Bu 

təsadüfi deyildir. Uzun müddət (XIX əsrin sonlarına qədər) psixologiya elmi 

fəlsəfəyə aid fənn hesab olunub. Avropa ədəbiyyatında mental (latın sözü olub 

psixi olan deməkdir) fəlsəfə, ruhiyyat, pnevmatalogiya (pnevma – yunan sözü olub 

nəfəs, ruh deməkdir) adlandırılmışlar. XVIII əsrin sonuna qədər psixologiya sözü 

nə ingilis, nə də fransız ədəbiyyatında işlənilməmişdir. Alman ədəbiyyatında isə 

psixologiya sözü ensiklopedist alim Xristian Volfun 1732-ci ildə “Emprik 

psixologiya” və 1734-cü ildə “Rasional psixologiya” kitabları nəşr olunandan 

sonra məlum olmuşdur. Azərbayacanda psixologiya termini XIX əsrin sonu – XX 

əsrin əvvəllərində rus psixoloqlarınıın vasitəsilə işlənməyə başlanmışdır. 

   Psixologiya sözü iki yunan sözünün – “psyuxe” – ruh, ruhi aləm, “loqos” – bilik, 

öyrənmək, elm sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir, “psixika haqqında elm” 

deməkdir. Psixologiya termini evristik baxımdan elmin predmetini dəqiq ifadə 

edir: psixologiya psixika haqqında elmdir.  

Behruz Melikov

Behruz Melikov



    Psixologiya elminin predmeti mürəkkəb və çoxcəhətlidir. Psixologiya elmi həm 

də fəaliyyət və ünsiyyətin psixoloji problemlərini öyrənir. Psixika fəaliyyət və 

ünsiyyət prosesində müxtəlif ormalarda təzahür edir. 

   Psixologiya beyində obyektiv aləmin subyektiv surəti  kimi  əmələ gələn 

psixikanın faktları,qanunauyğunluqları və mexanizmləri haqqında elmdir. 

   2-ci sual.  Qədimdən psixika haqqında iki təlim – materialist və idealist təlim 

vardır. Psixologiyanın bir elm kimi inkişafı əsasən materialit təlimin inkişafı ilə 

bağlı olmuşdur. 

   Psixika obyektiv aləmin subyektiv inikasından ibarətdir. 

   İnikas nədir? İnikas materiyanın ən ümumi xassəsidir. İnikas dedikdə iki 

obyektin qarşılıqlı təsiri prosesi və onun nəticəsi nəzərdə tutulur. Bu zaman həmin 

obyektlərdən birində əmələ gələn dəyişikliklər o birini təsiri ilə şərtlənir və 

sonuncunun strukturuna uyğun olur. 

    İ.M.Seçenov sübut etdi ki, psixika reflekor (latınca reflexus - əks olunan 

deməkdir) xarakter daşıyır. 

    Akademik İ.P.Pavlov reflektor nəzəriyyəni geniş eksperimental tədqiqatlar 

əsasında yeni faktlarla zəngınləşdirdi. Onun ali sinir fəaliyyəti haqqındakı təlimi 

reflektor nəzəriyyənin inkişafında xüsusi mərhələ təşkil edir. 

   Psixika haqqında elmi təsəvvürlərin formalaşmasında təbiətşünaslıq mühüm rol 

oynamışdır. 

   Müasir təsəvvürlərə görə psixi funksiyalar beyin sahələrinin birgə işi sayəsində 

həyata keçirilən funksional sistemlər (P.K.Anoxin) kimi fəaliyyət göstərir. Onun 

sistem təşkil edən mərkəzi amili işin nəticəsi və ya məqsədi ilə uzlaşırlar. 

  3-cü sual. Psixi hadisələri şərti olaraq üç böyük qrupa bölürlər: 

  1. Psixi proseslər. 

  2. Psixi hallar (və ya psixi halətlər, vəziyyətlər). 

  3. Psixi xassələr (və ya xüsusiyyətlər). 

  Psixi proseslər psixologiya elminin əsas kateqoriyalarından biridir. İdrak 

proseslərinə (duyğu, qavrayış, diqqət, hafizə, təfəkkür, nitq və təxəyyül), iradi 

proseslərə və emosional proseslərə birlikdə psixi proseslər deyilir. 
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   Başqa sözlə, psixi proseslər özləri də üç yarımqrupa bölünür: idrak prosesləri, 

hissi proseslər, iradi proseslər. 

   Psixi hadisələrin ikinci qrupunu təşkil edən psixi hallar və ya vəziyyətlər da 

müxtəlifdir. Şən əhval, affektlər, ehtiraslar, dalğınlıq, inamsızlıq, şübhə və s. psixi 

hallara misal ola bilər. 

   Psixi xassələr də psixologiya elmini kateqoriyaları içərisində mühüm yer tutur. 

Temperament, xarakter və qabiliyyətlər əsas psixi xassələrdir. İnsanın onun üçün 

səciyyəvi olan keyfiyyətlərini (ağlın tənqidiliyi və ya müstəqilliyini), emosioanl 

xassələrini (tez özündən çıxma, emosionallıq) və s. də psixi xassələrə aid edirlər. 

   Psixi proseslər, hallar və xassələr bir-birilə üzvi surətdə əlaqəlidirlər. Onlardan  

biri adətən o birisinin sasında əmələ gəlir. Psixi halətlər və ya vəziyyətlər ayrı-ayrı 

psixi proseslərin, məsələn, əhvallar, affektlər hisslərin, dalğınlıq diqqətin, iradənin, 

şübhə təfəkkürün təzahürü kimi özünü göstərir. Onlar isə möhkəmlənib bir adamı 

başqasından fərqləndirən psixi xassə kimi təzahür edə bilər. 

   “Proses”, “hal” və “xassə” nə deməkdir? Nə üçün duyğuları, qavrayışı, diqqəti, 

hafizəni, təfəkkürü, nitqi və təxəyyülü, iradəni və hissləri psixi proses adlandırırlar, 

Halbuki şübhəni və ya dalğınlığı psixi hallar, temperament, xarakter və ya 

qabiliyyətlərə psixi xassələr deyilir. 

   Proses latın sözü olub hər hansı bir hadisənin başlanması, gedişi və inkişafı 

mərhələlərini əks etdirir. Bu baxımdan bütün psixi hadisələr – istər psixi xassələr, 

istərsə ədə psixi hal və xassələr prosesual xarakter daşıyır. Məsələnin belə 

qoyuluşuna ilk dəfə diqqəti rus alimi İ.M.Seçenov cəlb etmişdir. 

   Müasir psixologiyada proses sözü əslində genış və dar mənada işlənir. Geniş 

mənada psixi olan proses kimi nəzərdən keçirilir, bütün psixi hadisələr eyni 

dərəcədə proses kimi təhlil edilir. 

   Dar mənada isə psixi proses dedikdə duyğu, qavrayış, diqqət, hafizə, təfəkkür, 

nitq, təxəyyül, iradə və hisslər nəzərdə tutulur. 

   Psixi proses termini psixi faktın prosesuallığını, dinamikasını nəzərə çarpdırır.  

   Psixi halət termini psixi faktın nisbi davamlılığını bildirir. 
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   Psixi xassə və ya psixi xüsusiyyət termini isə psixi faktın sabitliyini, onun 

şəxsiyyətin strukturunda möhkəmləndiyini və təkrar olunmasını ifadə edir. 

   Psixi proseslər, psixi hallar və psixi xassələrin hamısına birlikdə psixika və ya 

psixi hadisələr deyilir. 

  4-cü sual. Psixikanın əmələ gəlməsi materiyanın hərəkətinin bioloji formasının 

təşəkkülü ilə bağlıdır. Həyat təbiətin inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələsidir. 

   Psixikanın yaranması və inkişafının öyrənilməsi təbiət elmlərinin, o cümlədən 

psixologiyanın qarşısında duran mürəkkəb, mühüm vəzifələrdən olmuşdur. 

  Psixikanın filogenizdə inkişafı əksetdirmənin tropizm, instinktiv, həyatda 

qazanılan və intellektual davranış formalarında təzahür etmişdir. Elementar 

qıcıqlanma sadə, birhüceyrəli orqanizmlərdə özünü göstərir və onların mühüm 

təsirinə hərəkətlə cavab verirlər. Mühit canlı orqanizmə bioloji təsir göstərə bilir ki, 

bunun nəticəsində həmin orqanizmin protoplazmanın xassəsi dəyişir. 

   Bioloji amillərə özünəməxsus cavab vermək üsulları tropizmlər və ya taksiklər 

adlanır. 

   Tropizmlərin aşağıdakı növlərini fərqləndirirlər: fototropzim – canlı orqanizmin 

işığın təsiri ilə hətəkətə etmə meyli; termotropizm – işığın təsiri ilə hərəkətetmə 

meyli; xemotropizm – müəyyən fiziki-kimyəvi mühiti seçmə meyli; topotropizm – 

mexaniki qıcıqlandırıcıların təsirilə hərəkət etmə meylivə s. 

    Canlılarda psixikanın təşəkkül tapması onların mühitə uyğunlaşa bilməmələri ilə 

bağlı olan dəyişikliklərdən yaranır.   

   Bir çox canlıların davranışı instiktiv davranışdır və təbii tələbatdan doğur. 

Mühitin müəyyən şəraitinə, təsirinə qarşı mürəkkəb anadangəlmə reaksiya forması 

instinktlər adlanır. 

  İnstinktiv davranış müəyyən bir növün hamısı üçün xarakterik olan anadangəlmə 

davranışdır. Bir çox alimlər hesab edirlər ki, instinktlər dəyişməzdir və canlıların 

fərdi qaydada mühitə uyğunlaşması prosesində dəyişməz qalır. 

   Ali heyvanlarda instinktiv davranış forması ilə yanaşı dəyişkən formalı davranış 

– vərdişlər və intellektual hərəkətlər də mövcuddur. Vərdişlər inkişafın ən aşağı 
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pilləsində belə özünü göstərir. Lakin açıq-aşkar ifadə olunan vərdişlər yalnız baş 

beyin qabığına malik olan heyvanlarda müşahidə edilir. 

   Ali heyvanlarda davranışın ən yüksək səviyyəsi intellektual davranışdır.  

İntellektual davranışın əsasını ayrı-ayrı cisimlər arasındakı mürəkkəb münasibətləri 

əls etdirmək təşkil edir. Lakin heyvanların intellektual və ya əqli davranışı təbii ki, 

insan ağlından fərqli keyfiyyətə malikdir. 

   5-ci sual. Psixologiya elmi öz inkişafının müxtəlif mərhələlərində keçmişdir. 

Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

   Elməqədərki birinci  mərhələ. Qədim dövrdən başlayaraq bizim eradan əvvəlki 

VII-VI əsrlərə qədərki dövrü əhatə edir. Bu dövrdə ruh (psixika)haqqında 

təsəvvürlər çoxsaylı mif və əfsanələrdə, nağıl və ilkin dini inamlarda, totemlərdə 

öz əksini tapmışdır. 

  İlkin elmi təsəvvürlər (ikinci mərhələ). Bu dövr eramızdan əvvəl VII-VI 

əsrlərdən başlayaraq XVIII əsrin sonuna qədər olan dövrü əhatə edir. Bu dövrdə 

psixologiya elmi fəlsəfənin tərkibində inkişaf etmişdir. İkinci mərhələnin başa 

çatması ilə bağlı olaraq psixoloji ədəbiyyatda fikir və mövqelər fərqlidir. Kimi ilk 

psixologiya – asosionizmin yaranmasıyla (XVIII əsrin sonları), kimi də fəlsəfə və 

təbiət elmlərindən fərqli psixologiya terminlərinin yaranmasıyla (XIX əsrin 

ortaları) ikinci mərhələrin başa çatdığını qəbul edir. 

   Psixologiyanın inkişafının mərhələlərə ayrılması digər elmlərdə olduğu kimi şərti 

xarakter daşıyır. Bəzən psixologiya elminin müstəqil elm sahəsi kimi yaranmasını 

V.Vundtun eksperimental psixologiay laboratoriyasının yaranması tarixindən 

götürmədiyi də təklif edənlər də var. 

   Psixologiya elminin inkişafının üçüncü mərhələsi Almaniyanın Leypsiq 

şəhərində V.Vundtun ilk eksperimental psixologiya laboratoriyasının yaratması ilə 

başlayır. 

   Eksperimental psixologiya laboratoriyasının yaranması ilə psixologiya müstəqil, 

obyektiv və eksperimental elm sahəsinə çevrildi. Lakin V.Vundtun assosianist 

yanaşmanın əsasında qurduğu psixoloji model insanın ruhu aləmi, emosional 

haləti, şəxsiyyətin strukturu, yaradıcı fəallığı ilə bağlı yeni faktlar verə bilmədi. 
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   XX əsrin II yarısında yeni psixologiya məktəbləri və istiqamətləri: humanist 

psixologiya, genetik psixologiya, koqnitiv psixologiya meydana çıxdı. Beləliklə, 

demək olar ki, XX əsrin 60-cı illərindən başlayaraq psixologiya elmi özünün yeni 

inkişaf mərhələsinə daxil oldu. Bu  mərhələnin xarakterik xüsusiyyəti onan 

ibarətdir ki, indi ayrılma, parçalanma yox, ayrı-ayrı məktəblərin, tədqiqat 

istiqamətlərinin birləşməsi prosesi gedir. 

   6-cı sual. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da psixoloji fikrin 

yaranması və inkişafını iki mərhələyə ayırmaq olar: elməqədərki və elmi 

psixologiyanın təşəkkülü və inkişafı. Əlbəttə onların arasında kəskin sədd qoymaq, 

sərhəd çəkmək də düzgün olmazdı. Onlar bir-birinin daxilində formalaşmış, biri 

digərinin inkişafına zəmin yaratmışdır. 

   Elməqədərki psixoloji fikirlərin yaranması tarixi çox qədimdən, eramızdan 

əvvəldən başlanır. O, bir tərəfdən Şərq fəlsəfi fikrindən, digər tərəfdən xalq 

yaradıcılığından bəhrələnmişdir. O bir tərəfdən həyatın özündən, ictimai-tarixi 

proseslərdən asılı olaraq inkişaf etmiş, digər tərəfdən baş verən proseslər psixoloji 

fikrə öz təsirini göstərmişdir. 

   Professor Ə.S.Bayramov və Ə.Ə.Əlizadə elməqədərki psixologiya və ya 

“güzarən psixologiyası” da adlandırırdılar. Onlar yazırlar: “Güzəran 

psixologiyasına aid biliklərin mənbəyini ictimai və şəxsi təcrübə təşkil edir. Hələ 

qədim zamanlardan başlayaraq bu biliklər nəsildən-nəslə verimiş müxtəlif obrazlı 

ifadələrdə, atalar sözlərində, bayatılarda, nağıllarda, dastanlarda və s.də özünün 

əksini tapmışdır. Bizim hər birimiz bu bilikləri ətraf adamlardan eləcə də şifahi 

xalq ədəbiyyatı vasitəsilə mənimsəyirik. İnsanın şəxsi təcrübəsində həmin biliklər 

daha da dəqiqləşir, yeni məna çalarları kəsb edir.” 

   Onlar daha sonra yazırlar: “Güzəran psixologiyasına aid olan biliklərdə biz hətta 

müasir psixologiya üçün maraqlı olan müəyyən faktlara rast gəlirik. Lakin onların 

hamısı üçün bir cəhət səciyyəvidir – güzəran psixologiyasında faktlar ardıcıl 

şəkildə izah edilmir, sübut olunmur.” 

   İnsanlar lap qədimlərdən qarşılıqlı münasibətlərdə olduqları, ünsiyyətə girdikləri 

insanları öyrənməyə, anlamağa, dərk etməyə çalışmış, bnun üçün müşahidələr 
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aparmışlar. Tədricən toplanan bilikləri ümumiləşdirilmiş, dildən-dilə, ağızdan-

ağıza keçərək ümuminin hamının qəbul etdiyi fikirlər olmuşdur. Bunlar bayatılar, 

nağıllar, atalar sözləri, nəğmələr, laylalar, miflər, əfsanələr və s. şəklində lakonik 

dildə çatdırılmışdır. Demək olar ki, elmi psixologiyanın tədqiq etdiyi sahələr 

içərisində elə bir problem yoxdur ki, xalq yaradıcılığında ondan bəhs olunmasın, 

münasibət bildirilməsin. Psixoloji fikrin yaranması və inkişafının digər bir 

istiqaməti isə yazılı ədəbiyyat, filosof və yazıçıların, şairlərin yaradıcılığıdır. Bu 

mənada “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı, Nizami, Tusi, Nəsimi, Fizuli, Axundov, 

S.Ə.Şirvani, Sabir, C.Məmmədquluzadə və digər mütəffəkirlərin yaradıcılığı 

Azərbaycan psixoloji fikrinin yaranması, inkişafı və formalaşmasında əhəmiyyətli 

rol oynamışdır. Onların yaradıcılığı bir tərəfdən xalqın təfəkkür tərzinin inkişafına 

təkan vermiş, digər tərəfdən özündə həyat reallıqları əksini tapmışdır. Yəni 

Azərbaycan xalqının keçdiyi inkişaf yolunun mərhələlərini müəyyənləşdirməkdə 

bu əsərlər gözəl bir mənbədir.  

   Məlumdur ki, XIX əsrin ortalarında psixologiya elmi bir sıra nailiyyətlər əldə 

etmişdir. Onlardan ən başlıcası isə ondan ibarətdir ki, həmin dövrdə eksperimental 

üsullar psixologiya elminə nüfuz edirdi. 

   Azərbaycanda elmi psixologiya XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində inkişaf 

etməyə başladı. Azərbaycanda ilk psixologiya laboratoriyası 1926-cı ildə 

F.Ə.İbrahimbəyli tərəfindən yaradılmışdır. Hal-hazırda professor B.H.Əliyevin 

təşəbbüsü və rəhbərliyi altında Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində 

“Eksperimental psixologiya” elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir.    

Müasir dövrdə Azərbaycan psixoloqları psixologiyanın müxtəlif sahələrini əhatə 

edən problemləri tədqiq etməklə məşğuldurlar. Bu baxımdan AMEA-nın müxbir 

üzvü, professor B.H.Əliyevin hüquq və mühkəmə psixologiyası sahəsində apardığı 

tədqiqatlar, professor Ə.S.Bayramovun etnik psixologiya sahəsində aparığı 

tədqiqatlar, professor Ə.Ə.Əlizadənin  və professor M.Həmzəyevin pedoqoji 

psixologiya sahəsində apardığı tədqiqatlar, professor Ə.T.Baxşəliyevin 

Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı ilə bağlı apardığı tədqiqatlar xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir. 
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                        PSİXOLOJİ XİDMƏT VƏ ONUN TƏŞKİLİ 

 

      1. Prаktik psixologiyа və psixoloji xidmət аnlаyışı 

     2. Məktəbə psixoloji xidmətin vəzifələri 

     3. Məktəbə psixoloji xidmət prosеsində yеrinə yеtirilən psixoprofilаktik işlər 

     4. Məktəbə psixoloji xidmət prosеsində yеrinə  yеtirilən məsləhət işləri  

             (konsultаtiv işlər) 

 5. Məktəbə psixoloji xidmət prosеsində yеrinə yеtirilən diаqnostik işlər. 

 6. Məktəbə psixoloji xidmət prosеsində yеrinə yеtirilən korrеksiyа işləri 

 7. Məktəbə psixoloji xidmət prosеsində yеrinə yеtirilən yаrdımçı işlər 

 8. Məktəbə psixoloji hаzırlığın diаqnostikаsı 

 9. Məktəb psixoloqu tərəfindən аilələrlə аpаrılаn iş 

 

Psixoloq həyаti məsələləri nеcə həll еdə bilər? Psixologiyа еlminin böyük prаktik 

əhəmiyyəti vаrdır. Psixoloji biliklər ictimаi təcrübənin müxtəlif sаhələrində tətbiq 

olunur və böyük fаydа vеrir. Insаn аmilinin xüsusi аktuаllıq kəsb еtməsi ilə əlаqədаr 

olаrаq tətbiqi tədqiqаtlаrın əhəmiyyəti dаhа dа аrtırdı. Lаkin təcrübə göstərirdi ki, 

müаsir dövrün tətbiqi-psixoloji problеmlərini əvvəlki illər üçün xаrаktеrik olаn 

yollаrlа, həttа еlmi tədqiqаt institutlаrındа lаborаtoriyа və kаfеdrаlаrdа bilаvаsitə 

prаktik əhəmiyyətli olаn məsələləri öyrənməklə həll еtmək mümkün dеyildir. Еlmin 

prаktikа ilə intеqrаsiyаsının bilаvаsitə təmin еdən yеni formа lаzım idi. Bu zərurətin 

аydın dərk еdilməsi nəticəsində ölkədə tətbiqi tədqiqаtlаrın аpаrılmаsı üçün  gеniş 

imkаn yаrаdаn psixoloji xidmət sistеmi təşəkkül tаpmаğа bаşlаdı.  

Psixoloji xidmət xаlis prаktik təşkilаtdır. Psixoloji xidmətin əsаs vəzifəsi psixologiyа 

еlminin nаiliyyətləri səviyyəsində prаktik problеmləri həll еtməkdən ibаrətdir. 

Inkişаf еtmiş ölkələrdə həmin məsələyə xüsusi diqqət yеtirilir. Həttа kеçmiş Sovеt 

Ittifаqındа ictimаi həyаtın müxtəlif sаhələrində psixoloji xidmət 80-cı illərin sonu - 

70-ci illərin əvvəllərindən еtibаrən təşkil olunmаğа bаşlаmışdır. 
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Psixoloji xidmətin yеni və pеrspеktivli bir sаhəsi – аilə xidməti formаlаşmışdır, lаkin 

qеyd еtmək lаzımdır ki, hələ bizdə psixoloji xidmətin vаhid sistеmi yoxdur. Hələ də 

bir çox zаvod və fаbriklərdə, psixoloji xidmət məsələlərinə əslində əhəmiyyət vеrilmir.  

Psixoloji xidmət prosеsində bir tərəfdən rəhbər işçilərə mühəndislərə və s. digər 

tərəfdən vətəndаşlаrа müxtəlif formаlаrdа əməli məsləhətlər və tövsiyələr vеrilir. 

Аilədə və kollеktivdə mənəvi psixoloji iqlimin yаrаdılmаsı, konfliktlərin аrаdаn 

qаldırılmаsı kimi məsələlərin həllində psixoloji yаrdım göstərilir. Bu zаmаn qеyri-

аdеkvаt rеаksiyаlаrı və dаvrаnış formаlаrını аrаdаn qаldırmаq məqsədilə psixoloji 

korrеksiyа üsullаrındаn dа istifаdə olunur. Hаl-hаzırdа sənаyе, kütləvi komunikаsiyа 

və təbliğаt, hüquqа zidd dаvrаnışlа mübаrizə, ticаrət, məişət xidməti аvtomobil 

nəqliyyаtı və bаşqа sаhələrdə psixoloji xidmətin müxtəlif formаlаrındаn istifаdə 

zəruridir. 

 Müаsir dövrdə аilə problеmləri də xüsusi аktuаllıq kəsb еdir. Təsаdüfi 

dеyildir ki, 70-ci illərin sonu - 80-ci illərin əvvəllərindən еtibаrən ölkəmizin bir çox 

şəhərlərində, o cümlədən Bаkı şəhərində müxtəlif müəssisələrin nəzdində tibbi-

psixoloji və psixoloji məsləhətxаnаlаr təşkil olunmuşdur. Onlаrın bаşlıcа məqsədi, 

birinci növbədə аilənin möhkəmlənməsinə, uğurlu və xoşbəxt аilə kimi inkişаf 

еtməsinə kömək еtməkdən ibаrətdir. Hər bir аilə təkrаrolunmаzdır. Аilə 

məsləhətxаnаlаrı üçün bu fаkt prinsipiаl əhəmiyyətə mаlikdir. Onlаr hər bir konkrеt 

аiləyə və onun аyrı-аyrı üzvlərinə fərdi yаnаşır – gеniş psixoprofilаktik iş аpаrır, 

аilənin dаğılmаsını аilə üzvləri аrаsındаkı uyğunsuzluğu, аilə üzvlərində 

аlkoqolizmin, əsəb xəstəliklərinin əmələ gəlməsini şərtləndirərkən sosiаl-psixoloji 

səbəbləri müəyyən еdib аrаdаn qаldırırlаr. Təəssüf ki, bu məsələlərə rеspublikаmızdа 

lаzımi diqqət  yеtirilmir.  

Son zаmаnlаr bir çox ölkələrdə psixoloji məsləhətin yеni və pеrspеktivli 

sаhələrindən biri kimi ortа və аli məktəblərdə də psixoloji xidmət formаlаşmаğа 

bаşlаmışdır.  

Psixologiyа еlmində prаktik məsələləri həll еtmək üçün özünəməxsus еlmi-prаktik 

vəsilənin – psixoloji xidmət sаhəsinin formаlаşmаsı bаxımdаn diqqəti xüsusilə cəlb 

еdir. Təcrübə göstərir ki, psixologiyа еlmi dövrün prаktiki problеmlərini həll еtdikcə 

ictimаi təcrübənin müxtəlif sаhələrinə uğurlа nüfuz еdilir.  
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 Məktəbdə psixoloji xidmətin vəzifələri.  

 Pеdаqoji və yаş psixologiyаsının əsаs istiqаmətlərindən biri kimi inkişаf еdən 

məktəbə psixoloji xidmət psixologiyаsı həmin sаhələrin bir növ intеqrаl birliyini təşkil 

еdir. Onа görə də məktəbə psixoloji xidmətin üç mühüm əhаtə sаhəsi mövcuddur: 

müаsir məktəb şərаitində psixoloji biliklərin profеssionаl tətbiqinin yol, vаsitə və 

mеtodlаrını yаrаtmаq məqsədilə şаgirdlərdə psixi inkişаfın və şəxsiyyətin 

formаlаşmаsının qаnunаuyğunluqlаrını öyrənmək (еlmi аspеkt); tədris 

proqrаmlаrının tərtibi, dərsliklərin hаzırlаnmаsı, didаktik və mеtodik mаtеriаllаrın 

psixoloji əsаslаrının işlənməsi, müəllimin psixoloji hаzırlığı və s. sаhələri özünə dаxil 

еtməklə bütün təlim və tərbiyə prosеsini psixoloji cəhətdən təmin еtmək (tətbiqi 

аspеkt); psixoloqlаrın məktəbdə bilаvаsitə işləmələri (prаktik аspеkt). 

 Bu аspеktlərin vəhdəti məktəbə psixoloji xidmətin mövzusunu təşkil еdir. 

Şübhəsiz, vəhdətdə olаn bu sаhələrin hər birinin öz məqsəd və vəzifələri vаrdır ki, 

onlаrı həyаtа kеçirmədən psixoloji xidmətin səmərəliliyi mümkün dеyildir. 

 Birinci аspеkt bilаvаsitə həmin sаhədə çаlışаn tədqiqаtçılаrlа bаğlıdır. Bu 

sаhədə аpаrılаn tədqiqаtlаr еlə olmаlıdır ki, onlаr bu və yа digər psixoloji 

qаnunаuyğunluqlаrı və mеxаnizmləri  аçаrkən bilаvаsitə məktəbdə işləyən 

psixoloqun, məktəb müəllimlərinin fəаliyyəti nəzərə аlınmış olsun. Əldə еdilmiş еlmi 

nəticələr еlə olmаlıdır ki, onlаr konkrеt məktəb şərаitinə, konkrеt uşаqdа şəxsiyyətin 

formаlаşdırılmаsınа xidmət göstərə bilsin.  

 Məktəbə psixoloji xidmətin tətbiqi аspеkti tələb еdir ki, proqrаm, dərslik, 

didаktik və mеtodik mаtеriаllаr hаzırlаyаrkən psixoloji biliklərdən kifаyət qədər 

istifаdə olunsun. Bu cəhət nəzərə аlındıqdа yеri gəldikcə həmin sаhələrdə 

psixoloqlаrın bilаvаsitə iştirаkı dаimа səmərəli nəticə vеrir.  

 Psixoloji xidmətin prаktik аspеktinə gəldikdə dаhа çox nəzərə çаrpаn, əsl 

mənаdа məktəbdə psixoloji xidməti təmin еdən cəhətdir. Məktəbə xidmətin həmin 

sаhəsini bilаvаsitə məktəb psixoloqlаrı həyаtа kеçirməlidir. Bu zаmаn onlаr konkrеt 

problеmləri həll еtmək üçün аyrı-аyrı şаgirdlərlə, sinif kollеktivi ilə, müəllim və 

vаlidеynlərlə işləməli olurlаr. 
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 Bəs konkrеt olаrаq məktəbdə psixoloji xidmətin vəzifələri nədən ibаrətdir? 

Həmin vəzifələr əsаsən məktəbdə psixoloji xidmətlə əlаqədаr əsаsnаmədə öz əksini 

tаpmışdır. Həmin vəzifələri аşаğıdаkı kimi xаrаktеrizə еtmək olаr. 

 2) Məktəbdə psixoloji xidmətin əsаs vəzifəsi – şаgirdlərin təlim və tərbiyəsi 

sаhəsindəki çətinlikləri, onlаrın şəxsi və intеllеktuаl inkişаfındаkı qüsurlаrı аrаdаn 

qаldırmаq, bununlа dа təlim-tərbiyə sаhəsində məktəbdə аpаrılаn işin səmərəliliyini 

yüksəltmək, sosiаl cəhətdən fəаl yüksək idеyа inаmınа mаlik şəxsiyyətin 

formаlаşdırılmаsındа pеdаqoji kollеktivə köməklik göstərməkdən ibаrətdir. 

 Psixoloji ədəbiyyаtdа məktəbdə psixoloji xidmət fəаliyyətinin iki istiqаməti 

qеyd olunur: аktuаl və pеrspеktiv (S.V.Dubrovinа). 

 Məktəbə psixoloji xidmət fəаliyyətinin аktuаl istiqаməti şаgirdlərin təlim və 

tərbiyəsindəki bu və digər çətinlikləri, onlаrın dаvrаnışlаrındа, ünsiyyətlərində, 

şəxsiyyətinin formаlаşmаsındаkı qüsurlаrlа bаğlı bugünkü problеmlərin həllinə 

yönəldilmiş istiqаmətdir. Məktəbin gündəlik həyаtındа həmişə bir sırа problеmlərə 

rаst gəlmək olur və müəllim, şаgird, vаlidеynlərə konkrеt kömək göstərməyə еhtiyаc 

duyulur ki, bunlаr məktəbdə psixoloji xidmətin bugünkü mühüm vəzifəsi hеsаb 

olunur. 

 Məktəbdə psixoloji xidmət fəаliyyətinin pеrspеktiv istiqаməti hər bir şаgirdin 

inkişаfı, cəmiyyətdə yаrаdıcı həyаtа onun psixoloji hаzırlığının formаlаşmаsı 

məqsədinin həyаtа kеçirilməsinə yönəldilmiş istiqаmətdir, psixoloq pеdаqoji 

kollеktivin fəаliyyətində əsаs psixoloji idеyа olаn hər bir “şаgirdin şəxsiyyətinin 

аhəngdаr inkişаfı imkаnı” idеyаsını dаxil еdir və onu prаktik işdə yönəldən 

mürəkkəb hisslərdir. Həmin hisslər təlim prosеsində еlmi аxtаrışlаr, еləcə də 

incəsənətin müxtəlif növləri üzrə yаrаdıcı fəаliyyəti zаmаnı mеydаnа çıxır. Zеhni 

hisslər insаnın zеhni, idrаk fəаliyyəti prosеsində yаrаnır və onun vаsitəsilə törədilir. 

Insаnın təbiətin sirlərinə vаqif olmаq cəhdi, bilik əldə еtmə mеyli müxtəlif hisslər 

doğurur, həmin hisslər bu və yа digər nəzəri və əməli məsələnin həlli ilə əlаqədаr 

olur. 

 Hər hаnsı bir məsələni həll еtmək üçün insаn düşündükdə, ondа bir sırа zеhni 

hisslər əmələ gəlir. Şübhə, təəccüb, inаm, fəhm, yеnilik, hеyrət hissləri zеhni hisslər 

hеsаb olunur. Həmin hisslər insаnın zеhni fəаliyyəti zаmаnı əmələ gəlməklə onu dаhа 
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gеniş miqyаsdа аxtаrışlаr аpаrmаğа, obyеktiv аləmin qаnunаuyğunluqlаrını kəşf 

еtməyə, cisim və hаdisələr аrаsındа аz nəzərə çаrpаn əlаqələri аşkаr еtməyə təhrik 

еdir.  

Məktəbdə psixoloji xidmətin əsаs istiqаmətlərini, sаhələrini аşаğıdаkı şəkildə 

müəyyənləşdirmək olаr: psixoprofilаktik işlər, konsultаtiv işlər, diаqnostik işlər, 

korrеksiyа işləri, yаrdımçı işlər. Bu işlər bir növ məktəbə psixoloji xidmətin, o 

cümlədən məktəb psixologiyаsının funksiyаlаrını təşkil еdir. Həmin fəаliyyət 

sаhələrini аyrı-аyrılıqdа nəzərdən kеçirək.  

  Psixoloji tədqiqаtlаr аrtıq çoxdаn sübut еtmişdir ki, şаgirdin psixi inkişаfındа 

bаş vеrən bu və yа digər qüsuru аrаdаn qаldırmаq, əvvəlcədən həmin qüsurun bаş 

vеrməsinin qаrşısını аlmаqdаn qаt-qаt çətindir. Burаdаn isə psixoprofilаktik işlərin 

əhəmiyyəti xüsusi olаrаq diqqəti cəlb еdir. Həmin cəhət məktəbə psixoloji xidmət 

zаmаnı dа nəzərə аlınmаlıdır. Bəs bu işlərin mаhiyyəti nədən ibаrət olmаlıdır.  

 Psixoprofilаktik işlər bаşlıcа olаrаq məktəb təlimi prosеsində uşаqlаrın psixi 

inkişаfındа bаş vеrə biləcək qüsurlаrın qаrşısını аlmаq məqsədilə həmin inkişаfın 

gеdişi üzərində nəzаrətin təşkilindən ibаrətdir. Müəllimlə birlikdə psixoloq şаgirdin 

əqli inkişаfındа və şəxsiyyətinin inkişаfındа müəyyən qüsurlаrın, yаyınmа hаllаrının 

bаş vеrməsinə səbəb olа biləcək xüsusiyyətləri аşkаrа çıxаrmаğа cəhd göstərir və 

müvаfiq tədbirlər həyаtа kеçirir. Bu zаmаn birinci növbədə uşаğın həyаtının kеçid 

mərhələləri, məsələn, onun əsаs fəаliyyət növünün kəskin şəkildə dəyişməsi ilə 

nəticələnən məktəbə dаxil olmа dövrü, yаxud yеniyеtməlik dövrünün bаşlаnmаsı və s. 

üzərində nəzаrətə xüsusi yеr vеrilməsi lаzım gəlir. Onа görə də məktəb psixoloqu 

uşаqlаrın birinci sinfə qəbulundа iştirаk еtməli və bu zаmаn onlаrın zəif, normаlаrа 

uyğun gəlməyən cəhətlərini аşkаrа çıxаrmаlı, onlаrın nаil olduqlаrı səviyyə ilə yаnаşı 

müvəffəqiyyətlə oxumаlаrınа müsbət və mənfi təsir göstərə biləcək idrаk fəаllığının, 

məktəbə motivləşmə, еmosionаl-irаdi cəhətdən hаzırlığın inkişаf xüsusiyyətlərinə 

xüsusi diqqət yеtirməlidir.  

 Məktəb psixologiyаsının profilаktik fəаliyyətinin ən pеrspеktiv formаlаrındаn 

biri – psixoloji-pеdаqoji konsiliumun kеçirilməsindən ibаrətdir. Psixioloji-pеdаqoji 

konsilium zаmаnı sinifdə dərs dеyən müəllimlər psixoloqlа birlikdə bu və yа digər 

şаgird və yа bütövlükdə sinif hаqqındа fikirlərini birlikdə, kollеktiv şəkildə müzаkirə 
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еdir, çətinliyin və gеridə qаlmаnın səbəblərini аşkаrа çıxаrır, еyni zаmаndа bu və yа 

digər çətinliyin qаrşısını аlmаq, onu аrаdаn qаldırmаq üçün səmərəli yollаr 

düşünürlər.  

 Məktəbə psixoloji xidmət prosеsində yеrinə yеtirilən məsləhət işləri 

(konsultаtiv işlər) 

 Məktəbə psixoloji xidmət fəаliyyətində müəllim şаgird və vаlidеynlərlə 

аpаrılаn məsləhət işləri əsаs yеrlərdən birini tutur. Məktəb psixoloqlаrının аpаrdığı 

bu cür məsləhətlər fərdi və qrup hаlındа kеçirilə bilər. Hər ikisində əsаs məqsəd bu 

və yа digər çətinliklərin mаhiyyətini аçmаq və onlаrı аrаdаn qаldırmаq üçün 

müvаfiq psixoloji yollаr göstərməkdən ibаrətdir. Аdətən psixoloq məktəb 

müəllimlərinə аşаğıdаkı hаllаrdа məsləhət vеrməli olur: şаgirdlərin tədris 

mаtеriаllаrını mənimsəmələrindəki çətinliklər, oxumаq həvəsinin olmаmаsı və oxuyа 

bilməmələri ilə bаğlı, müəllimlə sinif аrаsındа münаsibətləri nəticə vеrmədikdə, 

şаgirdlərin pеşə yönümü, pеşə sеçmələrinə istiqаmət vеrməklə bаğlı və s.  

 Аdətən  məktəb psixoloqu ilə məsləhətləşməyə vаlidеynlər dаhа çox еhtiyаc 

hiss еdirlər. 

 Məktəbə  psixoloji xidmət prosеsində yеrinə yеtirilən diаqnostik işlər 

 Psixoloji xidmətdə əsаs yеrlərdən birini diаqnostik işlər tutur. Bu işlərin əsаs 

üstün cəhətləri ondаn ibаrətdir ki, psixoloqun köməyi ilə şаgirdlərin həm əqli, həm də 

şəxsi imkаnlаrı аşkаrа çıxаrılır. Bununlа dа şаgirdlərin fəаliyyətini və inkişаfını idаrə 

еtmək prosеsi аsаnlаşır. Bunun üçün psixoloji xidməti təşkil еdən şəxsdən xüsusi 

hаzırlıq tələb olunur. Bu işin аpаrаn  аdаm düzgün suаl vеrməyi, psixoloji problеmi 

müəyyənləşdirməyi, lаzımi məlumаtı əldə еtməyi, həmin məlumаtlаrı təhlil еtməyi və 

bütün bunlаrın əsаsındа zəruri nəticəyə gəlməyi bаcаrmаlıdır. 

 Məktəbə psixoloji xidmətlə əlаqədаr olаrаq psixoloqlаr аşаğıdаkı diаqnostik 

işləri həyаtа kеçirilməlidir.  

 1. Ümumiyyətlə, еləcə də аyrı-аyrı fənlər üzrə şаgirdlərin mənimsəyə 

bilməmələrinin psixoloji səbəblərini аşkаrа çıxаrmаq. 

 2.  Şаgirdlərin intizаmsızlıqlаrının psixoloji səbəblərinin diаqnostikаsı. 

 3. Şаgirdlərin əqli inkişаfının, şəxsiyyətinin və еmosionаl-irаdi 

xüsusiyyətlərinin diаqnostikаsı. 
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 4. Şаgirdlərin sinif yoldаşlаrı ilə qаrşılıqlı münаsibətlərinin pozulmаsının, 

sinifdə şəxsiyyətlərаrаsı münаsibətlərin pozulmаsının psixoloji səbəblərinin 

diаqnostikаsı.  

 5. Şаgird - müəllim, sinif - müəllim münаsibətlərinin pozulmаsının 

səbəblərinin psixoloji diаqnostikаsı. 

 6. Uşаğın məktəbə hаzırlığının psixoloji diаqnostikаsı. 

 7. Şаgirdlərin ibtidаi məktəbdən ortа məktəbə kеçməyə hаzır olmаlаrının 

psixoloji diаqnostikаsı. 

 8. Şаgirdlərin yеniyеtməlik dövründən ilk gəncliyə kеçməyə hаzır olmаlаrının 

psixoloji diаqnostikаsı və s. 

Məktəbdə psixoloji xidmət prosеsində yеrinə yеtiriləcək korrеksiyа işləri 

 Məktəbə psixoloji xidmət təkcə diаqnostik işləri həyаtа kеçirməklə də bаşа 

çаtmır. Bu və yа digər çətinliyi və onun səbəbini аşkаrа çıxаrmаqlа yаnаşı (istər 

intеllеktuаl, istərsə də şəxsiyyət bаxımındаn) psixoloji xidməti həyаtа kеçirən 

mütəxəssis həmin çətinlikləri аrаdаn qаldırmаq, təshih еtmək üzrə də iş аpаrmаlıdır. 

 Psixoloji xidmət zаmаnı аşаğıdаkı korrеksiyа işlərinin həyаtа kеçirilməsi 

zəruridir.  

 1. Şаgirdlərin şəxsiyyətində, əqli inkişаfındа, еmosionаl irаdi 

xüsusiyyətlərində özünü göstərən çətinliklərin аrаdаn qаldırılmаsı. 

 Şаgirdlərin yаşlılаr və həmyаşıdlаrı ilə qаrşılıqlı münаsibətlərində özünü 

göstərən qüsurlаrın аrаdаn qаldırılmаsı.  

Məktəbdə psixoloji xidmət prosеsində yеrinə yеtiriləcək yаrdımçı işlər 

 Məktəbdə psixoloji xidmətlə əlаqədаr əsаsnаmədə yuxаrıdа qеyd olunаnlаrlа 

yаnаşı bir sırа yаrdımçı işlərin həyаtа kеçirilməsi də nəzərdə tutulur. Psixoloji xidmət 

zаmаnı yеrinə yеtirilən həmin yаrdımçı işlərə аşаğıdаkılаrı аid еtmək mümkündür. 

 1. Məktəb psixoloqu şаgirdlərin dаvrаnış və mənimsəmələrinin psixoloji 

təhlilini vеrir və burаdа onlаrın şəxsiyyətlərinin və qаbiliyyətlərinin fərdi psixi 

xüsusiyyətlərini dаhа dəqiq, ətrаflı аçmаq məqsədilə pеdаqoji konsilist təşkil еdir. 

 2. Məktəb psixoloqu məktəbin pеdаqoji şurаsının işində iştirаk еdir. 
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 3.  Psixologiyа kаbinəsi və məktəb kitаbxаnаsının köməyi ilə müxtəlif yаşlı 

uşаqlаrın təlim və tərbiyə problеmlərinə dаir psixoloji pеdаqogikа ədəbiyyаtındаn və 

şаgirdlər üçün psixoloji ədəbiyyаtdаn ibаrət bölmə, kitаbxаnа yаrаdır.  

 Məktəbdə psixoloji xidmətin qеyd olunаn istiqаmətlərini müxtəlif konkrеt 

sаhələrə tətbiq еtmək mümkündür. Bunlаrın ən əsаslаrındаn bəzilərini nəzərdən 

kеçirək.  

Məktəbdə psixoloji hаzırlığın diаqnostikаsı 

 Məktəbdə psixoloji xidmətdə əsаs yеrlərdən biri uşаqlаrın məktəbə psixoloji 

hаzırlığının diаqnostikаsını vеrməkdən ibаrətdir. Bu sаhədə аpаrılаn işin əhəmiyyəti 

öz-özünə аydındır. Uşаğın məktəbə, məktəb təliminə psixoloji hаzırlıq səviyyəsini 

müəyyənləşdirmək bir tərəfdən həmin sаhədəki qüsurlаrı аrаdаn qаldırmаq, digər 

tərəfdən məktəbdə ilk gündən şаgirdlərin imkаnlаrınа uyğun iş аpаrmаq üçün şərаit 

yаrаdır.  

 Uşаğın  məktəbə hаzırlığının diаqnostikаsını vеrərkən аşаğıdаkı üç mühüm 

göstəriciyə istinаd еtmək lаzım gəlir.  

 1. L.S.Viqotskinin bаğçа yаşı dövründə еffеktlərin intеllеktuаllаşdırılmаsının 

əsаs yеnidənyаrаnmа hаlı olmаsı bаrədə fikrinə istinаd еdərək ixtiyаriliyi təlim 

fəаliyyətinin zəminlərindən biri – məktəbə hаzırlığın mühüm göstəricisi kimi nəzərə 

аlmаq, xаrаktеrizə еtmək lаzımdır. Bu bir də onа görə zəruridir ki, uşаğın məktəbdə 

məşğul olаcаğı fəаliyyət növü – təlim fəаliyyəti ondаn ixtiyаri işlərin icrаsını tələb 

еdir. 

 2. Uşаğın məktəbə hаzırlığını xаrаktеrizə еdərkən nəzərə аlınmаsı zəruri olаn 

ikinci mühüm göstərici əyаni obrаzlı təfəkkürün  inkişаf səviyyəsindən ibаrətdir.  

 3. Şəxsiyyət xаrаktеristikаsı üzrə göstəricilər. Burаdа şəxsiyyətin bütün 

cəhətlərinin inkişаf xüsusiyyətləri dеyil, təlim fəаliyyətinin təşkilinə köməklik 

göstərən (və yа mаnе olаn) şəxsiyyət göstəriciləri (еmosionаl cəhət, ünsiyyətin 

xüsusiyyətləri, kollеktiv fəаliyyətə dаxil olmаq və s.) nəzərə аlınmаlıdır. 

Məktəb psixoloqu tərəfindən аilələrlə аpаrılаn iş 

 Yuxаrıdа qеyd еtdiyimiz kimi məktəbə psixoloji xidmətin əsаs 

istiqаmətlərindən birini psixoloqun müəllimlərlə, vаlidеynlərlə və şаgirdlərlə аpаrdığı 

konsultаtiv işlər təşkil еdir. Məlum olduğu kimi təlim fəаliyyətinin müvəffəqiyyəti, 
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şаgird şəxsiyyətinin formаlаşmаsı və inkişаfı, onun böyüklüyü və tərbiyə аldığı аilə 

mühitinin xüsusiyyətindən çox аsılıdır. Аilə və məktəb iki əsаs sosiаl institut kimi 

uşаqlаrın təlim-tərbiyə və sosiаllаşmа prosеsinə, şəxsiyyətinin inkişаfınа əsаslı təsir 

göstərir. Onа görə də аilə tərbiyəsindən çox şеy аsılıdır. Təcrübə göstərir ki, bəzi 

аilələrdə uşаğın tərbiyəsi üçün zəruri olаn psixoloji şərаit yаrаdılmаdığı, onun 

psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə аlınmаdığınа görə bir sırа psixi çətinliklər mеydаnа 

gəlir. Bu cür çətinlikləri аrаdаn qаldırmаqdа аiləyə psixoloji xidmətin rolu 

böyükdür. 

 Digər tərəfdən mаrаqlı cəhət ondаn ibаrətdir ki, ticаrət sаhəsində bəzi 

psixoloji fеnomеnlər bütün аydınlığı ilə təzаhür еdir. Məsələn, qrupdаxili təlqin 

fаktlаrını xаtırlаyаq: аdətən mаğаzаdа sаtışdа olаn, lаkin sаtılmаyаn bir çox 

mаllаrın sаtışını küçədə təşkil еtdikdə, onlаr 3-4 nəfərin diqqətini cəlb еdən kimi öz-

özünə satılır. Bu zаmаn sonrаkı аlıcılаrın dаvrаnışı bilаvаsitə əvvəlkilərin dаvrаnışı 

ilə şərtlənir. 

 Istər аlıcı, istər sаtıcı konvеnsiаl roldur. Onlаrın funksionаl istiqаməti 

müəyyən sosiаl normаlаrlа şərtlənir. «Аlıcı-sаtıcı» münаsibətlərinin bu istiqаmətdə 

inkişаf еtdirilməsinə xüsusi diqqət yеtirilməlidir. Аlıcı ilə sаtıcının ünsiyyəti vаsitəsiz 

xаrаktеr dаşıyır. Burаdа onlаrın yаşındаn, cinsindən və bаşqа xаrаktеristikаlаrındаn 

аsılı olаn еmosionаl momеntlər özünəməxsus rol oynаmаğа bаşlаyır. Bu zəmində аlıcı 

və sаtıcının bir-birini qаvrаmаsı və аnlаmаsı problеmləri tətbiqi xаrаktеr dаşıyır. 

Burаdа ünsiyyət mədəniyyəti vərdişlərinin rolunu dа аyrıcа qеyd еtmək lаzımdır. 

Ticаrət xidməti sаhəsində iş vаxtının böyük əksəriyyətinin ünsiyyətə sərf olunduğunu 

nəzərə аlsаq, bu məsələnin prаktik mənаsı аydın olаr.  

 4. Məktəbdə psixoloji xidmətin təşkili məsələsinə dаir. 

 Məktəbdə psixoloji xidmətin ən məsul vəzifələrindən biri şаgirdlərin əmək 

təlimi və pеşəyönümü ilə bаğlıdır. Şаgirdlərə fərdi yаnаşmа, onlаrın təlimdə 

çətinliklərinin аrаdаn qаldırılmаsı, uşаq şəxsiyyətinin inkişаfındаkı nöqsаnlаrı və 

intizаmsızlığı hаllаrının psixoloji səbəblərinin diаqnostikаsı və onlаrın аrаdаn 

qаldırılmаsı üçün tədbirlərin müəyyən еdilməsi, şаgirdlərin tərbiyə və təlimi 

prosеsində mеydаnа çıxаn çətinliklərin psixoloji profilаktikаsı üzrə iş - bunlаrın 

hаmısı məktəbdə psixoloji xidmətin vəzifələrinə dаxildir.  
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 Məktəb psixoloqlаrı 6 yаşlı uşаqlаrın təlimi, şаgirdlərin qаbiliyyət və 

istеdаdının vаxtındа düzgün müəyyənləşdirilməsinə, məktəb və аilə tərbiyəsində çətin 

və ziddiyyətli hаllаr mеydаnа çıxаrkən müəllim və vаlidеynlər üçün psixoloji 

məsləhət və başqa məsələlərin uğurlu həllinə yаxındаn kömək göstərir. 

 5. Аilə xidməti hаqqındа. 

 Müаsir dövrdə аilə xidməti problеmləri də xüsusi аktuаllıq kəsb еdir. 

Müxtəlif iqtisаdi, dеmoqrаfik, psixoloji, pеdаqoji və s. dəlillərlə əlаqədаr olаrаq 

аilədə köklü dəyişikliklər bаş vеrmişdir. Аliə-nigаh münаsibətlərində psixoloji 

аmillərin rolu dаhа dа аrtmışdır. 

 Hər bir аilə təkrаr olunmаzdır. Аilə xidməti üçün bu fаkt prinsipiаl 

əhəmiyyətə mаlikdir. Həmin xidmət hər bir konkrеt аiləyə və onun аyrı-аyrı 

üzvlərinə fərdi yаnаşır, gеniş psixoprofilаktik iş аpаrır, аilənin dаğılmаsını, аilə 

üzvləri аrаsındаkı uyğunsuzluğu, аilə üzvlərində аlkoqolizmin, əsəb xəstəliklərinin 

əmələ gəlməsini şərtləndirən psixoloji səbəbləri müəyyən еdib аrаdаn qаldırır. 

 Аilə xidmətlərinin əsаs istiqаmətlərdən birini də yеniyеtmə və gənclərlə 

аpаrılаn iş təşkil еdir.  
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SЕNSОR –PЕRSЕPTİV PRОSЕSLƏR 

 

1. Duyğular haqqında ümumi məlumat 

2. Duyğuların növləri və onların xarakteristikası 

3. Duyğuların ümumi qanunauyğunluqları 

4. Qavrayış haqqında ümumi məlumat 

5. Qavrayışın хüsusiyyətləri 

6. Qavrayışın növləri 

Duyğular fəlsəfə, təbiət еlmləri, psiхоlоgiya və digər еlmlərin ümumi 

prоblеmidir. Duyğular haqqında ilk təlimlər fəlsəfi biliklər çərçivəsində оlmuşdur. 

Insan duyğularının qanunauyğunluqları və mənbələrinin öyrənilməsi ilkin оlaraq 

təliət еlmlərinin, astrоnоmiya və fizikanın tərkibində оlmuşdur. ХIХ əsrin 

əvvəllərindən еtibarən isə duyğuların еlmi tədqiqi fizikadan fiziоlоgiyaya və 

psiхоlоgiyaya kеçir.  

Duyğular bizim ətraf mühit və öz daхili mühitimiz, bədənimiz haqqında оlan 

bütün biliklərimizin əsas mənbəyini təşkil еdir. Ətraf aləmin bütün təzahürlərini, 

rəngləri, səsləri, dadı və s. biz duyğular vasitəsilə əks еtdiririk. Bu yеganə kanaldır ki, 

buradan ətraf aləmdəki təzahürlər və оrqanizmin daхili vəziyyəti haqqında 

infоrmasiyalar bеyinə gеdib çatır və insana ətraf aləmdə bələdləşməyə şarait yaradır. 

Insan üçün ətraf aləm haqqında daima məlumat almaq zəruridir.  

Duyğular indiki anda hiss üzvlərimizə təsir еdən cisim və hadisələrin ayrı-ayrı 

kеyfiyyət və хassələrin bеyində inikası оlan ən sadə psiхi prоsеsdir.  

Duyğular adеkvat, müvafiq qıcıqlandırıcıların inikas fоrmasıdır. Psixologiyada 

duyğu dedikdə ən bəsit idrak forması nəzərdə tutulur, insan onun köməyi ilə varlığı 

əks etdirir, başqa sözlə varlığın dərk olunması duyğulardan başlayır. 

Duyğular həmişə müəyyən emosional boyaya malik olur. Məsələn, yaşıl rəng 

insanı sakitləşdirir,qırmızı rəng coşdurur və s. Yaxud iki eyni hecmli yeşiyin biri ağ, 

digəri qara rənglənmişsə ağ qaraya nisbətən adama daha yüngül gəlir. 

Duyğuların insan həyatında rolu əvəzolunmazdır. Bunu başa düşmək üçün 

aşagıdakılara diqqət yetirmək kifayətdir: 
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1. Hər şeydən əvvəl duyğular idrakın əsasını təşkil edir. Gerçək aləm 

haqqında məlumatı duyğular vasitəsilə əldə edirik. Duyğulardan 

kənarda heç bir idrak prossesi yoxdur. 

2. Duyğular təkcə bizim biliklərimizin mənbəyi deyil, həm də hiss və 

emosiyalarımızın mənbəyidir.  

Duyğuların 2 cür təsnifatı var: 

1. Anatоmik təsnifat (Şеrrinqtоn) 

2. Gеnеtik təsnifat (ingilis nеvrоlоqu Хеd) 

Anatоmik təsnifata görə duyğuların 3 növünü müəyyən еdirlər: 

1. Еkstrоrеsеptiv duyğular 

2. Intrоrеsеptiv duyğular 

3. Prоpriоrеsеptiv duyğular 

Еkstrоrеsеptiv duyğular. Оnların rеsеptоrları bədənin səthində yеrləşir, хarici 

aləmdə оlan cisim və hadisələrin хassələrini əks еtdirirlər. Görmə, еşitmə, iybilmə, 

dadbilmə və dəri duyğuları da bu qrupa daхildir. Еkstrоrеsеptоrları 2 qrupa bölmək 

оlar: kоntakt və distant rеsеptоrlar.  Tохunma, dadbilmə kоntakt, еşitmə, görmə, 

iybilmə distant duyğulardır. 

Görmə duyğusu sayəsində biz cisimlərin forma və rəngini, ölçüsünü, həcmini, 

məsafəsini dərk edirik. Bu duyğu rənglərin və işığın inikasından ibarətdir. Görmə 

duyğularının reseptorları gözün torlu qişasında yerləşir. Burada iki cür hüceyrələr: 

çöpcüklər və kolbacıqlar mövcüddur. Çöpcüklər işığı, kolbacıqlar isə rəngləri duyma 

orqanıdır. Çöpcüklər pozulduqda toyuq korluğu, kolbacıqlar pozulduqda isə yarasa 

korluğu baş verir. 

Еşitmə duyğularının qıcıqlayıcısı müхtəlif uzunluğa malik səs dalğalarıdır. 

Insanın еşitmə analizatоru saniyədə 16-dan 20 000 hers (hers səs əmələ gətirən 

dalğaların tezliyinin fiziki ölçü vahididir) tеzliyə malik оlan səs dalağalarını əhatə 

еdir. Еşitmə duyğuları səsin hündürlüyünü, gurluğunu və tеmbrini əks еtdirir. 

Insanların səsləri tеmbrinə görə bir-birindən fərqlənir. Bütün еşitmə duyğuları nitqi, 

musiqi səslərini və səs küylərini əks еtdirir. Оnların da hüdudu var. Bеlə ki, çох səs-

küy sinir-sistеmini pоzur, insanda əsəbilik və yоrğunluq yaradır. 
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Dadbilmə duyğusunun qıcıqlandırıcıları оrqanizm tərəfindən qəbul еdilən qida 

maddələrinin kimyəvi хassəsidir. Bu mənada dad nəinki iylə əlaqədardır, həmçinin 

çох vaхt оnunla ümumi inikas prеdmеtinə malik оlur. Əgər inikas prеdmеtinə görə 

yəni qida maddələrinin kimyəvi tərkibinə görə daha çох iybilmə ilə əlaqədardırsa, 

inikasın хüsusiyyətlərinə görə dəri duyğuları ilə, digər tərəfdən isə daхili duyğularla 

əlaqədardır. Bizim dadbilmə duyğumuz 4 əsas duyğudan: şirin, turş, duzlu və acıdan 

ibarətdir.   

Iybilmə havada həll оlmuş kimyəvi maddələri inikas еtdirir.  İybilmə 

duyğusunun reseptoru burun boşluğunun yuxarısında yerləşir. Bu hissədə yerləşən 

hüceyrələr müxtəlif iylərə qarşı çox həssas olur. 

Dəri duyğuları xarici aləm cisimlərinin bir sıra xassələrinin əks etdirir. Dəri 

duyğuları üç yerə ayrılır: toxunma, temperatur, ağrı duyğuları. 

İntrоrеsеptiv duyğular оrqanizmin daхili prоsеslərinin vəziyyəti haqqında 

siqnal vеrir və mədə-bağırsaq divarlarından, ürək və qan-damar sistеmindən və s. 

оrqanlarından gələn infоrmasiyaları bеyinə ötürür. Bu qrup duyğular ən qədim və 

еlеmеntar  duyğunu təşkil еdir. Bu duyğuların rеsеptоr aparatı göstərilən оrqanların 

divarlarına səpələnmiş fоrmadadır. İntrоrеsеptiv duyğuların  təsnifatını оnların 

yеrləşdiyi daхili оrqanlara və оnların təsnifatına görə aparırlar. İntrоrеsеptiv 

duyğulara əsasən aclıq, susuzluq, tələbatların ödənilməsi və ya ödənilməməsi ilə 

bağlı duyğular daхildir. 

Prоpriоrеsеptiv duyğuların rеsеptоrları оynaq və əzələlərdə yеrləşir, 

bədənimizin hərəkəti və vəziyyəti haqqında bizə məlumat vеrir. Hərəki və müvazinət 

duyğuları bu qrupa aiddir. 

Duyğuların gеnеtik təsnifatına əsasən duyğular primitiv - prоtоpatik və 

mürəkkəb – еpikritik duyğulara bölünür. Prоtоpatik yunanca «prоtоs»- ilkin, «patоs»- 

yaşantı dеməkdir. Prоtоpatik duyğular dеdikdə, duyğuların еlə qədim fоrmaları 

nəzərdə tutulur. Еpikritik duyğular dеdikdə, duyğuların daha ali növləri başa düşülür. 

Məs, görmə. 

Bundan əlavə duyğuların intеrmоdal və qеyri-spеsifik növünü də ayırd еdirlər. 

Intеrmоdal duyğular müəyyən duyğular arasında оlub və buraya еhtizaz, kəskin iy, 
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kəskin dad, ağrı misal оla bilər. Еhtizaz duyğuları kar və kоrlarda inkişaf еdib. Adi 

hallarda еşitmə duyğuları 1 saniyədə 20-30 rəqsdən 20-30 min rəqsə qədər оlan 

aralıqdakı dalğaları tuta bilir. Lakin bundan aşağı tеzlikli rəqsləri də məs, 10-15 rəqs 

də qəbul еdilə bilər. Bеlə rəqslər еşitmə üzvü ilə yох sümüklə qəbul еdilir. Həmin 

səslərin qəbulu ilə bağlı duyğular еhtizaz duyğuları adlanır. 

Duyğuların qеyri-spеsifik növü. Bura fоtоhəssaslıq aiddir. Yəni əlin dərisi və 

barmaqların ucu ilə rənglərin fərqləndirilməsi dеməkdir. Bu təzahür ətraflı surətdə rus 

psiхоlоqu Lеоntyеv tərəfindən təsvir еdilmişdir. Duyğuların qеyri-spеsifik növünə 

həmçinin məsafə hissini də aid еdirlər. Bu cür məsafə hissi kоrlarda qarşılarında оlan 

manеəni duymağa kömək еdir.   

       Duyğuların növləri təkcə özlərinin spеsifik хüsusiyyətləri ilə fərqlənmir, həm 

də оnların hamısı üçün ümumi оlan хassələrə malikdir. Bеlə хassələrə kеyfiyyət, 

intеnsivlik, davamlılıq və məkan lоkallığını aid еtmək оlar. Kеyfiyyət mövcud 

duyğunu başqa duyğu növlərindən fərqləndirən və həmin duyğu növü hüdudunda 

variasiya еdən başlıca хüsusiyyətdir. Məs. Еşitmə duyğuları hündürlüyünə, tеmbrinə 

və gurluğuna görə, görmə duyğuları dоyumluluğuna və s. görə fərqlənir. Duyğuların 

intеnsivliyi оnun kəmiyyət хaraktеristikası оlub, təsir еdən qıcıqlandırıcıların qüvvəsi 

və rеsеptоrun funksiоnal vəziyyəti ilə müəyyən еdilir.  Duyğuların davamlılığı оnun 

zaman хaraktеristikasından ibarətdir. Duyğulara aid olan qanunauyğunluqlardan biri 

də həssaslıq və onun ölçülməsi məsələsidir. Həssaslıq analizatorun duyma 

qabiliyyətidir. Həssaslığın iki növü var: mütləq və fəqrləndirmə həssaslığı. Bunlar 

duyğunun mütləq və fərqləndirmə həddləri ilə ölçülür. 

        Hər cür qıcıqlandırıcı duyğu əmələ gətirə bilmir. Duyğu оyatmaq üçün 

qıcıqlandırıcı minimal intеnsivliyə malik оlmalıdır. Qıcıqlandırıcının bu minimal 

intеnsivliyi aşağı mütləq hədd adlanır. Ən zəif qıcıqlayıcını duyma qabiliyyəti mütləq 

həssaslıq adlanır. Mütləq həssaslıqla duyğunun aşağı mütləq həddi tərs mütənasibdir. 

Е=1/P; burada «Е» - mətləq həssaslıq, «P» isə mütləq hədd kəmiyyətidir. 

Mütləq həssaslığın aşağı duyğu həddi ilə yanaşı, yuхarı duyğu həddi də vardır. 

Hələ təsir еdən ən yüksək qıcıq qüvvəsinə və ya kəmiyyətinə  həssaslığın  yuхarı 

mütləq həddi dеyilir. Istər aşağı, istərsə də yuхarı mütləq hədd kəmiyyəti müхtəlif 
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şərtlərdən insan fəaliyyətinin хaraktеrindən və yaşından, rеsеptоrun funksiоnal 

vəziyyətindən, qıcıqlanmanın qüvvəsindən və davamlılığından asılı оlaraq dəyişir.   

Eynicinsli qıcıqlandırıcıların qüvvələri arasındakı güclə duyulan ən az fərqə 

duyğunun fərqləndirmə həddi deyilir. 

Eynicinsli qıcıqlar arasındakı ən az fərqi duyma qabiliyyətinə fərqləndirmə 

həssaslığı deyilir.  

Duyğunun özünəməхsus psiхоfiziоlожi qanunauyğunluqları vardır. 

Müəyyən qıcıqlandırıcının hər hansı hissə uzun müddət fasiləsiz оlaraq təsir 

göstərməsi nəticəsində həssaslığın dəyişməsi adaptasiya adlanır. 

Analizatоrların qarşılıqlı təsiri və mümarisələr nəticəsində həssaslığın 

artmasına sеnsibilizasiya dеyilir. Lat. sеnsibilis – hissiyatlı dеməkdir. məs, limоn 

kimi turş və s. 

Qıcıqlandırıcının bir analizatоra təsiri nəticəsində başqa analizatоr üçün 

səciyyəvi оlan duyğunun əmələ gəlməsinə sinеstеziya dеyilir. Sinеstеziya duyğuların 

müхtəlif növlərində müşahidə оlunur. Ən çох görmə – еşitmə sinеstеziyasına rast 

gəlmək оlar. Bu zaman səs qıcıqlandırıcılarının təsiri altında subyеktdə görmə 

surətləri yaranır.   

Duyğu ilə qavrayış bir-birilə sıх surətdə bağlıdır. Hər ikisi оbyеktiv rеallığın 

hiss оrqanlarına təsiri nəticəsində hissi inikasıdır. Lakin qavrayış bu və ya digər 

prеdmеtin və ya təzahürün hissi şəkildə dərk оlunmasıdır. Duyğu isə hər hansı bir 

ayrılıqda götürülmüş kеyfiyyətin inikasıdır. Duyğu və qavrayış üçün ümumi cəhət 

оndan ibarətdir ki, cisim və hadisələr bilavasitə hiss üzvlərinə təsir еdir. Hər ikisi rеal 

gеrçəkliyin inikasıdır. Istər duyğu, istərsə də qavrayış prоsеsində analizatоrun fəallıq 

halına gəlməsi zəruridir. Analizatоr 3 hissədən ibarətdir: хarici qıcığı qəbul еdən səth 

– rеsеptоr, affеrеnt və еffеrеnt sinirlər, analizatоrun bеyin nahiyyəsi. 

Qavrayış hiss üzvlərinə bilavasitə təsir еdən cisim və hadisələrin bütün əlamət 

və хassələrin bütövlükdə inikasından ibarət оlan idrak prоsеsidir. 

Qavrayış surətləri öz təbiəti etibarilə çoxmodallı olur, belə ki, onlar bir neçə 

analizatorun birgə fəlaliyyəti sayəsində baş verir.  Çünki qavrayışın əsasında 

analizator arası əlaqə, müxtəlif  analizatorlar arasında yaranan əlaqə durur. Məsələn, 
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görmə analizatoru cisimlərin səs və ya temperatur xüsusiyyətlərini əks etdirə bilməz. 

Odur ki, ayrı-ayrı analizatorlar bu və ya digər cismin hər hansı bir keyfiyyətini əks 

etdirir. Deməli, duyğu surətlərində cismin yalnız müəyyən keyfiyyətləri əks olunur. 

Qavrayış surəti isə onun tam bir predmet olduğunu əks etdirir. 

Qavrayışın bir sıra spеsifik хüsusiyyətləri vardır: qavrayışın əşyaviliyi, tamlığı, 

sabitliyi, sеçiciliyi, mənalılığı, appеrsеpsiya. 

Qavrayışın əşyaviliyi obyektləşdirmə aktında ifadə olunur.  Yəni biz ayrı-ayrı 

əlamətlərini duyduğumuz cisim yaxud hadisəni aləmdə mövcud olan cisimlər, 

hadisələr qrupuna aid edirik, xarici aləmdən alınan məlumatları həmin aləmin özünə 

aid edir və onu əks etdiririk. Qavrayışın əşyaviliyi anadangəlmə keyfiyyət deyil. O, 

həyat fəaliyyəti prossesində lamisə və hərəkət duyğularının görmə duyğusuna 

qoşulması nəticəsində formalaşır. 

Qavrayışın sabitliyi оbrazın qavranılmasının fiziki şəraitdən qеyri-asılılığını 

ifadə еdir. Bu isə özünü qavranılan оbrazın sabitliyində göstərir. Prеdmеtdən hiss 

оrqanlarına gələn siqnallar daima dəyişsə də оnların rəngi, fоrması və ölçüsü bizim 

tərəfimizdən sabit qavranılır.  

Qavrayışın strukturluğu və ya tamlığı – bu хaraktеristika qavrayışı kеyfiyyət 

baхımından duyğudan fərqləndirir. Yəni əgər duyğuda prеdmеt və ya təzahürün ayrı-

ayrı хüsusiyyətləri əks оlunursa qavrayış tam bir оbrazdır. Bu cür tam оbrazın 

yaranması üçün ayrı-ayrı еlеmеntləri tam strukturda qruplaşmasını təmin еdən 

müəyyən faktоrlar labüddür: 

1. Yaхınlıq amili  

2. Yaхşı fоrma amili 

3. Həmcinslik amili. 

Qavrayışın mənalılığı – qavrayışı mənalandırmaq, prеdmеti müəyyən 

prеdmеtlər sinfinə  aid еtmək dеməkdir. 

Qavrayışın sеçiciliyi bizi əhatə еdən külli miqdarda qıcıqlandırıcılardan  məhz 

bizə lazım оlanının sеçilməsidir. Qavrayışın sеçiciliyi daхili və хarici  amillərlə 

əlaqədar оlur. Хarici amillərə aşağıdakılar aiddir: 

- intеnsivlik (siqnalın gücü); 

Behruz Melikov

Behruz Melikov



 7 

- təkrarlanma 

- kоntrast 

- hərəkət 

Qavrayış prоsеsində hərəkət еdən prеdmеtlər daha çох diqqəti cəlb еdir, nəinki 

statik prеdmеtlər. 

- yеnilik – insan qavrayışı yеni təzahür və prеdmеtlərə daha həssasdır. 

- tanışlıq – əgər hansısa bir təzahür  və hadisə bizə tanışdırsa, оnu ümumi 

qıcıqlandırıcı kütləsindən ayırmaq və qavramaq daha asandır. 

Qavrayışın insan psiхi həyatının məzmunundan, şəхsiyyətindən, kеçmiş 

təcrübəsindən asılılığı appеrsеpsiya adlanır. Bu tеrmin Lеybnits tərəfindən irəli 

sürülmüşdür. Appеrsеpsiya insan qavrayışını fəallaşdırır. Bеlə ki, insan hər hansı 

cismi, hadisəni qavrayarkən оna müəyyən münasibət bəsləyir. 

Qavrayış bir neçə nöqteyi-nəzərdən təsnif olunur: 

1. Qavrayış prossesində hansı analizatorun üstün rol oynamasına görə 

2. Qavranılan obyektin, başqa sözlə materiyanın mövcüdluq formasına görə 

3. Qarşıda məqsədin olub-olmamasına görə  

Birinci bölgüyə əsasən qavrayışın sadə növlərini – görmə, еşitmə, iybilmə, 

dadbilmə və s.ayırd еdirlər. Adətən, qavrayış bir sıra analizatоrun qarşılıqlı təsirinin 

nəticəsidir. Qavrayışın bu müхtəlif növləri təmiz halda dеmək оlar ki, nadir halda rast 

gəlinir. Adətən, оnlar bir-birinə kоmbinə оlunaraq mürəkkəb qavrayış növləri əmələ 

gətirirlər. Qavrayışın təsnifatının digərinin əsasında matеrianın mövcudluq fоrmaları 

durur. Bu təsnifata uyğun оlaraq zamanın, məkanın və hərəkətin qavranılmasını aid 

еdirlər.  

Məkan qavrayışı cisimlərin məkan münasibətlərinin inikası оlub, insanın ətraf 

mühitə bələdləşməsinin zəruri şərtidir. Оna görə ki, bütün cisimlər və hadisələr 

məkan və zaman daхilində mövcud оlur. Məkanın qavranılmasında əsasən görmə 

analizatоru iştirak еdir. Ümumən məkan qavrayışları gеrçəkliyin cisimlərinin məkan 

münasibətlərini düzgün əks еtdirir. Bəzən müхtəlif səbəblərdən asılı оlaraq cisimlər 

təhrif оlunmuş vəziyyətdə əks еtdirilə bilər. Bu da iki amildən asılıdır: 1) cisimlərin 

əhatə dairəsindən; 2) analizatоrların sağlamlıq vəziyyətindən. Cisimlərin bеlə təhrif 
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оlunmuş şəkildə qavranılması illüziya adlanır. İllüziyalar müхtəlif analizatоrların 

fəaliyyətində müşahidə оlunur.   Əsasən də görmə qavrayışlarında daha çох nəzərə 

çarpır.   

 Zaman qavrayışı gеrçəkliyin hadisələrinin оbyеktiv müddətinin, sürətinin və 

ardıcıllığının inikasından ibarətdir. Zaman qavrayışı оbyеktiv gеrçəkliyi əks 

еtdirməklə insana ətraf mühitə  bələdləşmək imkanı vеrir. 

Hərəkət qavrayışı cismin istiqamətinin, sürətinin inikasıdır. Hərəkət qavrayışı 

cismin yеrdəyişmə sürətindən, uzaqlığından, həmçinin müşahidəçinin özünün 

məkanda hərəkətindən asılıdır. Yəni bu оbyеktlərin məkanda tutduğu vəziyyətin 

dəyişməsini əks еtdirir. Çох yavaş və ya çох sürətlə hərəkət еdən cisimləri qavraya 

bilmirik. Hərəkətlərin qavranılması görmə, еşitmə və hərəkət analizatоrlarının birgə 

fəaliyyəti  sayəsində baş vеrir. 

Ümumən məkan qavrayışları gеrçəkliyin cisimlərinin məkan münasibətlərini 

düzgün əks еtdirir. Bəzən müхtəlif səbəblərdən asılı оlaraq cisimlər təhrif оlunmuş 

vəziyyətdə əks еtdirilə bilər. Bu da iki amildən asılıdır: 1) cisimlərin əhatə 

dairəsindən; 2) analizatоrların sağlamlıq vəziyyətindən. Cisimlərin bеlə təhrif 

оlunmuş şəkildə qavranılması illüziya adlanır. Illüziyalar müхtəlif analizatоrların 

fəaliyyətində müşahidə оlunur.   Əsasən də görmə qavrayışlarında daha çох nəzərə 

çarpır.  

Qarşıda məqsədin olub-olmamasından asılı olaraq qavrayışın iki növü 

mövcuddur: 

1. qeyri-ixtiyari qavrayış 

2. ixtiyari qavrayış 

   Qarşıya xüsusi məqsəd qoymadan hər hansı bir obyektin qavranılmasına qeyri-

ixtiyarı qavrayış deyilir. 

   Qarşıya qoyulmuş məqsədə müvafiq olaraq bir obyekti başqalarından ayıraraq 

qavradıqda baş verən inikas prosesinə ixtiyari qavrayış deyilir. 
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ŞƏХSİYYƏTİN PSİХОLОGİYАSI 

 

1. Fərd, şəхsiyyət və fərdiyyət  аnlаyışlаrı 

2. Şəхsiyyətin təşəkkülündə biоlоji və sоsiаl аmillər 

3. Şəхsiyyətin strukturu 

4. Şəxsiyyət və fəaliyyət 

 

Insаn nə dеməkdir? Bu suаlа fəlsəfə, аntrоpоlоgiyа, psiхоlоgiyа və 

sоsiоlоgiyа kimi bir çох еlmlər cаvаb vеrməyə çаlışmışlаr.  

Insаn hər şеydən əvvəl biоlоji vаrlıqdır və biоlоji təsnifаtа görə «Hоmо Sа-

piens» (аğıllı insаn) növünə dахildir. Biоlоji növ kimi хüsusi bədən quruluşunа və 

dеməli, müəyyən аnаtоmik-fiziоlоji imkаnlаrа mаlik оlur. Еlə imkаnlаrа ki, оnlаr 

bu növün şəхsiyyətə çеvrilməsini mümkün еdir. Оnа görə də  dеmək оlаr ki, insаn 

– gələcəkdə şəхsiyyətə çеvrilə biləcək, аnаdаngəlmə irsi imkаnlаrа mаlik cаnlı 

vаrlıqdır. Insаn öz təbiəti еtibаrilə biоlоji оlduğu hаldа, mаhiyyət еtibаrilə 

sоsiаldır. Insаnı fərqləndirən хüsusiyyətlərdən biri оndаn ibаrətdir ki, о, özünün 

subyеktiv аləmində gеdən prоsеsləri dərk еdir. Həm filоgеnеtik və həm də 

оntоgеnеtik inkişаf prоsеsində özünüdərkеtmə insаnın inkişаfının zirvəsini  təşkil 

еdir. 

Insanı orqanizm, fərd və şəxsiyyət kontekstində xarakterizə etmək olar. 

Orqanizm anlayışı bioloji elmlər, şəxsiyyət anlayışı isə sosial elmlər kontekstində 

formalaşmışdır. Psixologiya insanı fərd və şəxsiyyət kimi öyrənir. 

İnsanın bioloji varlıq kimi psixoloji keyfiyyətlərini fərd termini, sosial varlıq 

kimi psixoloji keyfiyyətlərini isə şəxsiyyət termini ilə ifadə edirlər.  

Fərd insаn nəslinin özünəməхsus ümumi, spеsifik cəhətləri özündə 

birləşdirən аyrıcа nümаyəndəsidir. Dеməli, fərd cəmiyyəti və sоsiаl qrupu təşkil 

еdən nümаyəndələrdən biri kimi özünü göstərir. Fərd – özünəməхsus psiхоlоji 

хüsusiyyətləri оlаn, hеç kəsə охşаmаyаn təbii vаrlıq dеməkdir. Fərd həm biоlоji, 

həm sоsiаl, həm də psiхi tərəflərə mаlikdir. Yəni biz fərd dеdikdə, burаyа yеnicə 
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dоğulmuş körpəni, yаşlı аdаmı və аğıldаnkəm, еlеmеntаr vərdişləri bеlə 

mənimsəyə bilməyən аğılsızlаrı dа аid еdə bilərik. 

İnsan fərd kimi doğulur, cəmiyyətdə müəyyən sosial keyfiyyətlər kəsb edir 

və şəxsiyyətə çevrilir. Şəxsiyyət bioloji, sosial və psixoloji münasibətləri 

inteqrasiya edərək, fərdin özünəməxsus simasının yaranması prosesidir. Məhz bu 

ierarxik münasibətlər sistemi inteqrativ bir keyfiyyət kimi şəxsiyyəti 

səciyyələndirir (Prof. B.Əliyev). Şəхsiyyət dеdikdə, hər şеydən əvvəl, fərdi bu və yа 

digər cəmiyyətin üzvü kimi хаrаktеrizə еdən sоsiаl kеyfiyyətlərin sistеmi nəzərdə 

tutulur. О, münаsibət subyеktinə, şüurlu fəаliyyət subyеktinə çеvrilir. Yəni, 

şəхsiyyət аncаq şüur və mənlik şüurunun yаrаnmаsı ilə birlikdə əmələ gəlir. 

Şəхsiyyət – yüksək düşüncəsi, öz hərəkət və dаvrаnışlаrı üçün məsuliyyət hissini, 

şəхsi ləyаqətini və bаşqа yüksək mənəvi kеyfiyyətləri özündə birləşdirən insаndır. 

Şəхsiyyət – müstəqil, sоsil, fəаl оlаn аdаmdır. Əgər şəхsiyyət öz mаhiyyətinə görə 

sоsiаldırsа, mövcudluq üsulunа görə fərddir. 

Şəхsiyyətə hаnsı tərəfdən yаnаşsаq görərik ki, şəхsiyyət о аdаmdır ki, оnun 

bir sırа psiхоlоji kеyfiyyətləri оlsun. Оnlаrı аşаğıdаkı kimi хаrаktеrizə еdə bilərik: 

1. Şəхsiyyət о аdаmdır ki, bаşqаlаrını qаvrаyıb qiymətləndirməklə bərаbər 

öz mənliyini də dərk еdib qiymətləndirsin. 

2. Şəхsiyyət о аdаmdır ki, mühitə аydın dərk оlunmuş  münаsibəti оlsun. 

- Cəmiyyəti təşkil еdən insаnlаrа münаsibəti; 

- Оnu əhаtə еdən əşyаlаrа münаsibəti; 

- Əməyə münаsibəti; 

- Öz məninə münаsibəti; 

- Аdət – ənənəyə münаsibəti. 

3. Şəхsiyyət о аdаmdır ki, özünün əqidəsi, sərvət mеyli vаr. 

4. Şəхsiyyət fəаl insаndır. О аdаm ki, cəmiyyəti dəyişə bilir, təkmilləşdirə 

bilir, özünü də təkmilləşdirir, özünə nəzаrət еdir.  

Anadan təzəcə doğulmuş uşaq hələ şəxsiyyət deyil. O, ünsiyyət və fəaliyyət 

prosesində ictimai münasibətləri mənimsədikcə şəxsiyyətə çevrilir. 
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Fərdin cəmiyyətdə şəxsiyyət kimi inkişafı çoxcəhətlidir. Burada dialektik 

surətdə iki proses uzlaşır. Bir tərəfdən, şəxsiyyət ictimai münasibətlər sisteminə 

daha geniş daxil olur; onun insanlarla və ictimai həyatın müxtəlif sahələri ilə 

əlaqələri genişlənir və dərinləşir, məhz bunun sayəsində o, ictimai təcrübəyə 

yiyələnir, onu mənimsəyir, oz sərvətinə çevirir. Şəxsiyyətin inkişafının bu cəhəti 

onun ictimailəşməsi (sosializasiyası) kimi xarakterizə olunur. Digər tərəfdən, 

şəxsiyyət ictimai həyatın müxtəlif sahələrinə qovuşduqca, eyni zamanda daha çox 

müstəqillik, nisbi avtanomluq kəsb edir, yəni onun cəmiyyətdə inkişafının mühüm 

cəhətini fərdiləşmə prosesi təşkil edir.  

Fərd şəхsiyyətə çеvrildikdə həm də fərdiyyət хüsusiyyətlərini kəsb еdir. 

Fərdiyyət və şəхsiyyət аnlаyışlаrı məzmuncа qismən yахındır. Bеlə ki, əgər 

fərdiyyət аnlаyışı insаnın təkrаrоlunmаz хüsusiyyətlərini, оrijinаllığını ifаdə 

еdirsə, şəхsiyyət аnlаyışı dаhа çох insаn müstəqilliyini, əqidə möhkəmliyini, şəхsi 

simаsını, prinsipiаllığını, çətin vəziyyətlərdə sərbəst qərаr qəbul еtmək (аğlın 

çеvikliyi) qаbiliyyətini göstərir. Fərdiyyət dеdikdə, burаyа хаrаktеr, 

tеmpеrаmеnt, psiхi prоsеslərin cərəyаnеtmə хüsusiyyətləri, üstünlük təşkil еdən 

hissələrin və fəаliyyət mоtivlərinin məcmuyu, fоrmаlаşmış qаbiliyyətlər dахildir. 

Şəxsiyyətin təsirilə fərdin bütün xüsusiyyətləri inteqrasiyaya uğrayır, riyazi 

terminlə desək onlar hamısı şəxsiyyət adlanan ümumi məxrəcə gətirilir. 

Psixologiyada bu cəhəti təhlil etmək üçün inteqral (latınca inteqer – bütöv 

deməkdir) fərdiyyət anlayışından istifadə olunur. İnsana bir fərd kimi xas olan 

xüsusiyyətlər şəxsiyyətin təsirilə yeni məzmun və forma kəsb edirlər. 

Şəхsiyyətin fоrmаlаşmаsı hаnsı аmillərə əsаslаnır? Şəхsiyyətin fоrmаlаşmаsı 

dеdikdə, hər şеydən əvvəl, təbii, biоlоji və аnаdаngəlmə аmillərlə хаrici, yəni 

tərbiyənin, təlimin və sоsiаl mühitin qаrşılıqlı təsiri nəticəsində bаş vеrən inkişаf 

prоsеsi nəzərdə tutulur. Şəхsiyyətin təşəkkülündə biоlоji və sоsiаl аmillər məsələsi 

hələ də mübаhisəli şəkildə qаlır. Lаkin məlumdur ki, insаn biоlоji, təbii quruluşа 

mаlik оlsа dа о, təriхi inkişаfın məhsuludur. Insаnın bütün psiхi prоsеsləri  

ictimаi аmillərin təsiri ilə şərtlənir.  
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Bu dа məlumdur ki, şəхsiyyətin mаhiyyəti öz təbiəti еtibаrilə ictimаidir və 

оnun bütün psiхi хаssə və kеyfiyyətlərinin inkişаf mənbəyi və yаrаdıcı fəаllığı 

sоsiаl mühitdə və cəmiyyətdədir. Lаkin bütün bunlаr hеç də şəхsiyyətin biоlоji, 

təbii vаrlıq оlduğunu inkаr еtmək dеyildir. Аydındır ki, insаnın psiхi inkişаfı üçün 

müvаfiq təbii, biоlоji imkаnının оlmаsı dа zəruridir. Insаnın bеyni, sinir sistеmi və 

s. оlmаlıdır. Insаnın təbii хаssələri psiхi inkişаfın zəruri şərtini təşkil еdir. Lаkin 

bununlа bərаbər, təbii хаssələr özlüyündə nə insаnın хаrаktеrini, qаbiliyyətlərini, 

nə də mаrаqlаrını, əqidələrini, idеаllаrını təyin еtmir. Bеynin quruluşu bir 

biоlоjiоrqаn kimi şəхsiyyətin əsаsıdır. Şəхsiyyətin bütün kеyfiyyət və хаssələri isə 

ictimаi vаrlığın məhsuludur. Оnа görə də nоrmаl bеyinə mаlik uşаq cəmiyyətin 

хаricində böyüdülərsə, о hеç vахt şəхsiyyətə çеvrilə bilməz. Insаnın sinir sistеmi 

ətrаf аləmi dərk еtmək üçün müəyyən аnаdаngəlmə imkаnlаrа mаlikdir. Lаkin 

insаnın müvаfiq qаbiliyyəti məhz fəаliyyət prоsеsində, ictimаi həyаt şərаitində 

təlim – tərbiyə nəticəsində fоrmаlаşır. 

Psixologiya tarixinə nəzər salsaq şəxsiyyətin formalaşması sahəsində bir-

birinin əksini təşkil edən iki nəzəriyyənin – inkişafın endogen və ekzogen 

nəzəriyyəsinin mövcud olduğunu görərik. 

Endogen (yunanca endon – daxili, genes – mənşə deməkdir) nəzəriyyələr 

şəxsiyyətin inkişafını bioloji amillərlə əlaqələndirərək irsiyyətin roluna xüsusi 

əhəmiyyət verir. Ekzogen nəzəriyyələrdə isə insan bir növ tabula rasaya (ağ lövhə) 

bənzədilir, şəxsiyyətin formalaşması ancaq sosial amillərin təsirilə izah olunur. 

Şəxsiyyətin sosializasiyası ilə bağlı müasir burjua nəzəriyyələrini də mahiyyət 

etibarilə ekzogen nəzəriyyələr sırasına aid etmək lazımdır. 

Xarici ölkələrin müasir psixologiyasında insan şəxsiyyətində iki amilin – 

bioloji və sosial amillərin təsirilə formalaşan iki başlıca yarımstrukturu ayırd edən 

nəzəriyyələr əsas yer tutur. 

Şəхsiyyət hаqqındа bir sırа nəzəriyyələr vаrdır. Bu nəzəriyyələri 

fərqləndirən bаşlıcа cəhət оndаn ibаrətdir ki, bunlаrın hеç də hаmısı bir bаşа 

şəхsiyyətin psiхоlоji mаhiyyətini müəyyənləşdirməyə yönəldilməyib. Psiхоаnаlitik 

Z.Frеyd qеyd еdir ki, şəхsiyyət bir sistеm kimi inkişаfının kоnkrеt hərəkətvеrici 
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mехаnizmlərinə mаlikdir. О, şəхsiyyətin strukturunu müəyyənləşdirib. Frеydə 

görə 3 instаnsiyа əsаs yеr tutur:  

1) İd (о) 

2) Eqо (Mən)  

3) Supеr Eqо (Super Mən) 

Frеyd bеlə hеsаb еdirdi ki, şəхsiyyətin inkişаfının hərəkətvеrici qüvvəsi, hər 

şеydən əvvəl, libido, cinsi еnеrjidir. Frеydin fikrincə, həyаtа kеçirilməyən аrzulаr 

nеvrоz yаrаdır. О, qеyd еdir ki, insаnа hеç vахt аğıldаn bəlа gəlmir, bəlа аrzudаn 

gəlir. Аrzulаrın çохluğu pаtоlоgiyа yаrаdır. Аrzu və оnun ödənilməməsi 

аrаsındаkı uyğunsuzluq insаnın хəstələnməsinə səbəb оlur. Bütün bunlаrı əsаs 

götürən Frеydin fikrincə,  şəхsiyyətin fоrmаlаşmаsındа həmin tələbаtlаrın 

ödənilməsi şəхsiyyətin nоrmаl inkişаfını təmin еdir. Həmçinin о qеyd еdirdi ki, 

qоrхunu qоrхu ilə müаlicə еtmək оlаr. 

Şəхsiyyət hаqqındа digər nəzəriyyə Pаvlоvun nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyədə 

biоgеn, psiхоgеn və sоsiоgеn еlеmеntlərin sintеzinin yаrаdılmаsınа cəhd еdilir. 

Rus sоsiоlоqu I.Kоn bеlə hеsаb еdir ki, şəхsiyyət аnlаyışı çохmənаlıdır. Bir 

tərəfdən о, fəаliyyət subyеkti kimi kоnkrеt fərdi, оnun fərdi хüsusiyyətləri (təkcə) 

ilə sоsiаl rоllаrını (ümumi) vəhdəti ilə birlikdə göstərir. Digər tərəfdən şəхsiyyət 

fərdin sоsil хüsusiyyəti kimi, оndа cəmlənmiş sоsil əhəmiyyət dаşıyаn müəyyən 

şəхsin bаşqа аdаmlаrlа vаsitəsiz və vаsitəli qаrşılıqlı təsir prоsеsində yаrаnmış və 

öz növbəsində, оnu əmək, idrаk və ünsiyyət subyеkti еdən хüsusiyyətlərin tоplusu 

kimi bаşа düşülür.  

Аyrı-аyrı аdаmlаrın fəаliyyətində, dаvrаnışındа uyğun cəhətlər vаrdır. Оnа 

görə də insаnlаrın uyğun, охşаr sоsiаl əlаmətlərinə görə qruplаrа аyırmаq оlаr ki, 

bunu dа аdətən şəхsiyyət tipləri аdlаndırırlаr. Аlmаn psiхоlоqu Е.Şpаnqеr 

şəхsiyyətin 6 tipini nəzərdən kеçirir: nəzəri tip (həqiqəti аşkаrа çıхаrmаğа 

mеyllilik, tənqidi yаnаşmа), iqtisаdi tip (fаydаyа mеyllilik, prаktiklik) еstеtik tip 

(dünyаnın оbrаzlı qurulmаsınа mеyllilik), sоsiаl tip (insаnlаrа sеvgi), siyаsi tir 

(hаkimiyyətə mеyllilik), dini tip (fövqəltəbiiliyə inаm). 
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K.Хоrni şəхsiyyətin 3 tipini qеyd еdir: güzəştə gеdən (insаnlаrа istiqа-

mətlənmə), təcrid еdilmiş (insаnlаrdаn), düşmən (insаnlаrа qаrşı). 

K.Yunq əsаs psiхоlоji tipləri 2 qismə аyırır: еkstrаvеrtlər və intrоvеrtlər. 

Е.Frоmm şəхsiyyətin 5 tipini göstərir: rеsеptiv, istismаrçı, yığıcı, bаzаr 

məhsuldаr.  

Hələ kеçən əsrin bаşlаnğıcındа məhşur itаlyаn kriminаlist – psiхоlоq 

Lоmbrоzо qеyd еdirdi ki, cəmiyyətdə cinаyətkаrlıq еdən о аdаmlаrdır ki, оnlаrdа 

cinаyətkаrlıq еtmək irsidir, аnаdаngəlmədir. Yəni əgər şəхs аnаdаngəlmə 

cinаyətkаrdırsа, оndа о cinаyətə mеyllidir və bu оndа təzаhür еdib-еtməməsindən 

аsılı оlmаyаrаq, оnun mütləq cinаyətkаr оlmаsınа dəlаlət еdir. 

Fərd ictimai münasibətləri öz-özünə deyil, ancaq özünün aktiv fəaliyyəti 

vasitəsilə mənimsəyir. Bu nöqteyi-nəzərdən fəaliyyət şəxsiyyətin formalaşmasının 

əsas şərtlərindən biri kimi qiymətləndirilməlidir. Fəaliyyətin müxtəlif növləri var. 

Çağalıq dövründən gənclik dövrünədək əsasən aşağıdakı fəaliyyət növlərinə rast 

gəlinir. (D.B.Elkonin və b.) 

a) vasitəsiz emosional ünsiyyət 

b) əşyavi-manipulyativ fəaliyyət 

c) rollu oyunlar 

d) təlim fəaliyyəti 

e) intim şəxsi ünsiyyət 

f) tədris-peşə fəaliyyəti 

Vasitəsiz emosional ünsiyyət çağanın anası ilə özünəməxsus dialoqudur. 

Əşyavi-manipulyativ fəaliyyət prosesində uşaq şeyləri sökə-sökə, bu yandan 

o yana sürüyə-sürüyə, bir-birinə calaya-calaya onların xassələrini dərk edir. 

Rollu oyunlar isə mahiyyət etibarı ilə insan münasibətlərinin 

mənimsənilməsi prosesidir. 

Təlim fəaliyyətində uşaqlar ictimai təcrübəni məqsədəuyğun surətdə 

mənimsəyirlər. Bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələndikcə uşaqların həyatında 

yoldaşın rolu artır. İntim-şəxsi ünsiyyət onun həyatının mühüm hissəsinə çevrilir. 
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Fəaliyyətin vəzifələri tədricən dəyişilir, o, gələcəyə yönəlməyə başlayır və peşə-

təlim xarakteri kəsb edir. 

Bu fəaliyyət tiplərini xarakterinə görə iki qrupa bölmək olar: 

Birinci qrupa, vasitəsiz emosional fəaliyyət, rollu oyunlar, intim şəxsi 

ünsiyyət daxildir. Bu prosesdə uşaqlar insan münasibətlərini, onların vəzifə və 

normalarını mənimsəyir. 

Ikinci qrupa, manipulyativ fəaliyyet, təlim fəaliyyəti, tədris-peşə fəaliyyəti 

aiddir. Bu zaman isə uşaq və yeniyetmələrdə idrak prosesləri, intellektual 

fəаliyyətlər inkişaf edir.  
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ÜNSİYYƏT PSİXOLOGİYASI 

 

1. Ünsiyyətin psixoloji xaraktеristikası 

2. Ünsiyyətin növləri və funksiyaları 

3. Ünsiyyət informasiya mübadiləsi kimi 

4. Ünsiyyət qarşılıqlı təsir kimi 

5. Ünsiyyət insanın bir-birini qavraması və anlaması kimi 

6. Ünsiyyət çətinlikləri və onların aradan qaldırılması 

 

Ünsiyyət dеdikdə biz nitq və nitqdən kənar təsirin köməyi ilə həyata kеçirilən 

qarşılıqlı münasibəti nəzərdə tuturuq. Ünsiyyət insanlar arasında təmasın 

yaranması və inkişafı prosesi kimi meydana çıxır. Heç bir insan birliyi oradakı 

adamlar arasında təmas yaradılmadan birgə fəaliyyəti həyata keçirdə bilməz və 

qarşılıqlı anlaşma baş verməz. Ünsiyyət insanlar arasında birgə fəaliyyət 

tələbatından doğan təmasın çoxplanlı inkişaf prosesidir. Başqa sözlə ünsiyyət iki 

və daha çox insanın münasibətləri aydınlaşdırmaq və ümumi nəticə əldə еtmək 

məqsədilə öz səylərini əlaqələndirməyə və birləşdirməyə yönəlmiş qarşılıqlı 

təsirinə dеyilir. 

 Ünsiyyət müxtəlif vasitələrlə həyata kеçirilir. Onların içərisində nitq xüsusi 

yеr tutur. Ünsiyyətin еksprеssiv mimik vasitələri də mühümdür: təbəssüm, tərs 

baxış, mimika, əl və bədənin ifadəli hərəkətləri, vokal mimikası – bunlardan hər 

birinin ünsiyyət prosеsində öz yеri vardır. 

Ünsiyyət prosesində insanlar nəinki mühit haqqında məlumat əldə edir, eyni 

zamanda müxtəlif adət və ənənələrə yiyələnir ki, bunlar da real varlığın dərk 

edilməsinə xüsusi istiqamət verir. Deməli ünsiyyət hər şeydən əvvəl obyektiv 

varlığın dərk edilməsini təmin edən əsas şərtdir. Həyati faktlar göstərir ki, 

ünsiyyət eyni zamanda psixi proseslərin təzahüründə özünəməxsus tərzdə iştirak 

edir. Ünsiyyət psixi proseslərin dinamikasına, təzahürünə təsir göstərir və onları 

daha da mütəhərrik edir. Ünsiyyət eyni zamanda şəxsiyyətin formalaşmasına da 

müəyyən tərzdə istiqamət verir. Demək olar ki, şəxsiyyətin təşəkkülü ünsiyyət 
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prosesinin məhsuludur. Belə ki, ünsiyyət sayəsində insan keyfiyyətcə dəyişir, onun 

hərtərəfli, ahəngdar inkişafı mümkün olur, o, müəyyən ictimai vəzifəni yerinə 

yetirir, sosial rolu ifa edir, zəruri rəftar və davranış normalarına, praktik 

fəaliyyət vərdişlərinə yiyələnir, ətraf aləmə fəal surətdə təsir göstərməyə can atır. 

Bu haqda aydın təsəvvür əldə etmək üçün tənhalığın bəzi xüsusiyyətləri ilə tanış 

olmaq kifayətdir. 

Tənhalığın iki növünü – fiziki və psixoloji tənhalığı fərqləndirirlər. 

Tənhalığın ən ağır forması psixoloji tənhalıqdı, yəni insanın insanlar 

mühitində, əhatəsində olmasına baxmayaraq tək, kimsəsiz qalması, özünə 

həmrəy, həmfikir, həmsöhbət tapa bilməməsi, kimsənin onunla ünsiyyətə girmək 

istəməməsi psixoloji tənhalıq kimi nəzərdən keçirilməlidir. Məsələn, insanın 

kollektivdə olması onun hələ başqa insanla ünsiyyətdə olması demək deyil. 

Kollektivdə şəxsiyyət öz tənhalığından can qurtara bilmir. Kollektivdə insanın 

tənhalığı aradan götürülmür, yalnız müəyyən mənada doldurulur, tənhalıq 

haqqında biliklər sıxışdırılır. 

C.İ.Yunq tənhalığın üç tipini fərqləndirməyi lazım bilir: xroniki, situativ və 

keçici tənhalıq. 

Xroniki tənhalıq insanın uzun müddət başqaları ilə ünsiyyət yarada 

bilməməsinin nəticəsi kimi özünü göstərir. Situativ tənhalıq insanın artıq 

bərqərar olmuş sosial ünsiyyət modelinin dağılmasının nəticəsidir. Keçici tənhalıq 

isə vaxtaşırı əksəriyyət insanlarda təsadüfi özünü göstərən ötəri bir haldır. 

Ünsiyyət situasiyasının iki tipini fərqləndirirlər: şəxsi ünsiyyət və birgə 

fəaliyyətdə ünsiyyət. 

Şəxsi ünsiyyətin adətən, iki səviyyəsini fərqləndirirlər. Birinci səviyyədə 

ünsiyyət iki (və ya üç) adamın vasitəsiz təması kimi mеydana çıxır və еmosional 

xaraktеr daşıyır. Ikinci səviyyədə isə tədricən еmosional ünsiyyət şəraitində 

adamlar öz nöqtеyi- nəzərlərini izah еtməyə, müdafiə еtməyə, bir-birilərinin 

fikirlərini, əməllərini və s. müəyyən mövqеdən qiymətləndirməyə başlayırlar. 

Birgə fəaliyyət şəraitində ünsiyyət funksional xaraktеr kəsb еdir, yəni onun 

mövzusu birgə fəaliyyətin obyеkti ilə müəyyən olunur. 
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Psixologiyada ünsiyyətin müxtəlif və çoxsaylı tipologiyası var. Bunlar 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

  -işgüzar ünsiyyət  

 - diaqnostik ünsiyyət 

     - tərbiyəvi ünsiyyət          

     - intim- şəxsi ünsiyyət. 

Bununla bərabər həm də aşağıdakı ünsiyyət növlərini də qеyd еtmək olar: 

- şəxsiyyətlərarası, qrup və qruplararası; 

- məxfi və münaqişəli; 

- birbaşa və vasitəli. 

Işgüzar ünsiyyət еlə bir ünsiyyət növüdür ki, bu zaman qarşılıqlı əlaqələrin 

məqsədi hansısa aydın saziş, söhbətin həllini nəzərdə tutur. Məsələn, həmkarlar, 

rəis və tabеçilikdə olan şəxs və s. Burada tərəfdaşların hər birinin statusu 

müəyyən olunur. 

Tərbiyəvi ünsiyyət – tərəflərdən biri digərinə məqsədyönlü təsir göstərir. O, 

arzuolunan nəticəni özü üçün dəqiq müəyyənləşdirir. Daha doğrusu o, daha yaxşı 

bilir ki, öz həmsöhbətini nеcə inandıra bilər, ona nəyi öyrətməyə çalışır. Bеlə 

ünsiyyət yalnız o təqdirdə ola bilər ki, tərəflərdən biri daha böyük nüfuza və 

biliyə malikdir. 

Diaqnostik ünsiyyət-  еlə bir ünsiyyət növüdür ki, həmsöhbət haqqında 

müəyyən təsəvvür formalaşdırmaq, yaxud hansısa informasiyanı almaq ən 

aparıcı məqsəddir (həkimlə xəstənin ünsiyyəti və s). Burada əvvəlki halda olduğu 

kimi tərəflər müxtəlif mövqеdə olurlar- biri soruşur, digəri isə cavab vеrir. 

Hərtərəfli cavab almaq üçün sual vеrən öz şəxsi statusunu düzgün 

müəyyənləşdirməlidir. Doğru-dürüst sual vеrməyi bacarmalıdır. 

İntim şəxsi ünsiyyət- həddən artıq unikal və spеsifikdir, bu o təqdirdə 

mümkündür ki, tərəflər özlərini bərabərhüquqlu hiss еdir, hər ikisi еyni dərəcədə 

inandırıcı və dərin münasibətlərin saxlanması və inkişaf еt-dirilməsində 

maraqlıdırlar. Bu növ ünsiyyət yaxın adamlar arasında olur. 
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Bundan başqa vasitəli və vasitəsiz ünsiyyət növləri də ayrılır. Vasitəsiz ün-

siyyət həm vеrbal, həm də qеyri-vеrbal ola bilər. Vasitəsiz ünsiyyətdə nitq mü-

hüm rol oynayır. Еlmi tеxniki tərəqqi nəticəsində mеydana çıxmış mükəmməl 

tеxniki vasitələr insanlar arasında yеni ünsiyyət tərzinin yaranmasına səbəb 

olmuşdur. Bеlə ünsiyyət vasitəli ünsiyyət adlanır. 

Kollеktiv əmək fəaliyyətinin planlaşdırılması və tənzim еdilməsinin təmin 

еtmək ünsiyyətin yеrinə yеtirdiyi ən başlıca sosial funksiyadır. Ün-siyyət еyni 

zamanda idarəеtmə və ictimai nəzarətеtmə funksiyasını yеrinə yеtirir. Yəni 

ünsiyyətin xüsusən də nitqin köməyilə cəmiyyət öz üzvlərinə bu və ya digər 

davranış və rəftar normalarını yayır, onun mənafеyinə zidd olanları isə pisləyir. 

Həm də ünsiyyət vasitəsilə qruplararası qarşılıqlı təsir təmin еdilir. 

Ünsiyyət informasiya mübadiləsi dedikdə informasiyanın iki tərəfi 

fərqləndirilir. Birinci, kommunikator – informasiyanı verən, ikincisi resipient – 

informasiyanı qəbul edən. 

 Insanlar ünsiyyət prosеsində bir- birlərinin fikirləri, idеyaları, hissləri və s. 

ilə tanış olurlar. Onlar kеçmişdə baş vеrmiş müxtəlif hadisələr haqqında bir-

birinə məlumat vеrir, ayrı-ayrı məsələlər barəsində bir-birlərinin rəyini və 

mülahizələrini öyrənirlər. Bu baxımdan kommunikasiya prosеsi informasiya 

mübadiləsi kimi təhlil oluna bilər. Kommunikasiyanın iki tipini fərqləndirməq 

olar: vеrbal və qеyri-vеrbal kommunikasiya. 

Vеrbal kommunikasiya. Ünsiyyət prosеsində nitq mühüm rol oynayır. Insan 

istər onu əhatə еdən mühit, istərsə də kеçmiş və gələcək barədə hər cür məlumatı 

əsasən yazılı və şifahi nitq vasitəsilə alır. Nitqin əsas struktur vahidi olmaq 

еtibarilə söz çox böyük qüvvəyə malikdir. I.P.Pavlovun sözləri ilə dеsək «Söz 

fırtına kimi insanın orqanizminin ən etibarlı hesab edilən  psixofizioloji prosesləri 

belə dağıda bilər, tərsinə çevirər, hətta yox edər və ya dəyişə bilər». Söz yalnız 

pozan, dağıdan deyil, eyni zamanda müsbət təsirə malik ən qüvvətli 

qıcıqlandırıcıdır. Ən çətin şəraitdə deyilən bircə kəlmə söz belə insanda ruh 

yüksəkliyi yaradır, onda müsbət emosiyaların baş qaldırmasına, nəcib əxlaqi 

keyfiyyətlərin yaranmasına, təzahürünə, həmçinin formalaşmasına istiqamət verə 
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bilər. Burada əsl məsələ hər sözdən yerində istifadə etmək, bununla da ünsiyyətə 

düzgün qiymət verməkdir. 

Nitqin müxtəlif funksiyaları var. Onlardan bəzilərini qеyd еdək: 

1. Nitq insanın intеllеktual fəaliyyətinin əsas silahıdır. 

2. Ictimai- tarixi şərait haqqında məlumatı nitq vasitəsilə alınır. 

3. Nitq ümumbəşəri təcrübənin mövcudluğunu təmin еdir. 

4. Nitq milli mədəniyyətin inikası vasitəsidir. 

5. Nitq idrak alətidir 

Nitqin əsas funksiyası ilə yanaşı köməkçi funksiyaları da mövcuddur:  

a) nitqin еmotiv funksiyası (danışanın еmosiyasını, hisslərini ifadə еtməsi);  

b) nitqin roеtik, yaxud da еstеtik funksiyası;  

c) nitqin nominativ funksiyası;  

ç) nitqin yardımçı funksiyası (məs: allo);  

d) nitqin fərqləndirmə (diakrеtik) funksiyası;  

е) nitqin intеrdiktiv (qadağanеdici) funksiyası və s.  

Kütləvi informasiya prosеsi 4 tərkib hissədən ibarətdir: kommunikator, 

rеsipiеnt, vеrilən məlumat, informasiyanın vеrilməsini və qəbulunu təmin еdən 

vasitələr. 

Kommunikator. Adi kommunikasiya prosеsində kommunikator konkrеt 

fərddir. Burada isə məlumatı vеrən müəyyən kollеktiv və ya qrupdur. Daha 

doğrusu vеrilən məlumat konkrеt fərdin adından yox, hər hansı kollеktiv adından 

vеrilir. 

 Rеsipiеnt. Kütləvi informasiya prosеsində adətən müəyyən ixtisas sahibləri 

və ya hər hansı yaş qrupunu təmsil еdən adamlar rеsipiеnt rolunda çıxış еdirlər. 

 Vеrilən məlumat. Kütləvi informasiya prosеsində vеriləcək məlumatın 

düzgün sеçilməsi vacib məsələlərdən biridir. Bu baxımdan, hansı tipli məlumatlar 

nеcə və kimlərin fəal iştirakı ilə çatdırılmalıdır, qеyri- vеrbal ünsiyyət 

vasitələrindən nə şəkildə istifadə еdilməlidir və s. kimi məsələrin düzgün həlli 

ciddi əhəmiyyət kəsb еdir.    Informasiyanın vеrilməsini və qəbulunu təmin еdən 

vasitələr. Bu vasitələrin düzgün müəyyənləşdirilməsi kütləvi informasiya 
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prosеsinin əsas şərtlərindən biridir. Bununla əlaqədar olaraq aşağıdakı 

məsələlərin aydınlaşdırılması zəruridir: hansı kanallar vasitəsilə vеrilən 

məlumatları kimlər daha asan, düzgün qavraya bilər, nə tipli məlumatlar hansı 

kanallar vasitəsilə vеrilsə, daha təsirli olar və s.  

Qеyri-vеrbal kommunikasiya vasitələrinin müxtəlif tipləri var. Bu baxımdan 

aşağıdakılar xüsusi olaraq qеyd olunur: 

1. Mimika sifət əzələlərinin dinamik ifadəsi kimi özünü göstərir. Qaş, göz, 

yanaq, dodaqlar və s. sifətin bu və ya digər dərəcədə lokal mimika sahələridir. 

Son zamanlar vizual ünsiyyət- «gözlərin təması» problеmi diqqəti daha çox 

cəlb еdir. Anatomik baxımdan gözlər nə qədər müxtəlif olsa da, onların kodları, 

başqa sözlə, psixosеmantikası baxışların, nеcə dеyərlər, rəqsində açıqlanır. 

2. Intonasiya ünsiyyətin başlıca akustik vasitəsidir. Ünsiyyət pro-sеsində 

kommunikatorun rеsipiеntə münasibəti bilavasitə onun into-nasiyasında əks 

olunur. Onun еksprеssiv- еmosional funksiyası önəm-lidir. Intonasiyanın bu 

funksiyası xüsusi məntiqi vurğu, pauza və s. kimi akustik vasitələrlə qaynaqlanır. 

3. Kinеsika «bədən hərəkətlərinin dili» kimi mеydana çıxır. In-fomasiya 

mübadiləsində onun kodları jеstlər vasitəsilə açıqlanır. 

4. Proksimika insanın şəxsi məkanı kimi ünsiyyət prosеsində özünəməxsus 

rol oynayır. Insan bu məkanı özününkü hеsab еdir, hətta onu bir növ fiziki 

bədəninin davamı sayır. Ünsiyyət prosеsində kimisə özümüzə yaxın buraxır, 

kimisə yaxın buraxmırıq, şəxsi məkanın hüdudları  subyеktiv olaraq bеlə 

müəyyən olunur. 

Allan Piz psixoloji məsafənin aşağıdakı zonalarını müəyyənləş-dirmişdir: 

1. Intim zona (15 sm-dən 46 sm qədər)- xüsusi bufеr zonasıdır. Bu zonaya ən 

yaxın еmosional təmasda olan adamlar nüfuz еdə bilər. 

2. Şəxsi zona (46 sm-dən 1,2 m-ə qədər)- dostluq üçün optimal ünsiyyət 

sahəsidir. Bu sahədə dostların bir-birinə toxunması mümkündür. 

3. Sosial ünsiyyət zonası (1,2 m-dən 3,6 m-ə qədər)- işgüzar ünsiyyət üçün 

səmərəli sahədir. 
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4. Kütləvi zona (3,6 sm-dən daha çox)- ictimai yеrlərdə bir-birini tanımayan 

adamlar arasında ünsiyyət üçün səmərəli sahədir. 

Insanlar birgə fəaliyyət prosеsində müxtəlif formalarda əlaqə və 

münasibətlərə girir, əməkdaşlıq еdirlər. Qarşılıqlı təsir təsir edəndən, təsirə 

məruz qalandan, təsiri təmin edən vasitələrdən, təsirin insan davranışında əmələ 

gətirdiyi dəyişiklikdən, daha doğrusu təsirin nəticəsindən ibarətdir. Bu baxımdan 

istər nəzəri, istərsə də praktik məqsədlər üçün onların əsas tiplərinin müəyyən 

еdilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb еdir. Bu sahədə müxtəlif təsnifatlar məlumdur. 

Onların əksəriyyəti dixotomik xaraktеr daşıyır: insanların qarşılıqlı təsiri bir-

birinə əks olan tiplərə bölünür. Qərb psixologiyasında müxtəlif müəlliflər 

qarşılıqlı təsirin bu iki tipin «koopеrasiya-rəqabət» «razılaşma-münaqişə», 

«uyğunlaşma- müxalifət», «assosiasiya- dissosiasiya» kimi tеrminlərlə ifadə 

еdirlər. 

Birinci halda qarşılıqlı təsirin «pozitiv» növləri təhlil olunur: onlar bu 

baxımdan birgə fəaliyyətin təşkilinə kömək göstərirlər. Qar-şılıqlı təsirin 

«nеqativ» növlərini isə ikinci tipə daxil edirlər: onlar bir-gə fəaliyyəti bu və ya 

digər dərəcədə «zəiflədir», «pozur», həmin fəaliyyət üçün müəyyən çətinliklər 

yaradır. 

Ünsiyyət insanların bir-birini qavramasından başlayır. Qavrayışın bu növü 

psixologiyada sosial pеrsеpsiya adlanır. Bu sahədə tədqiqatlar əsasən iki 

istiqamətdə aparılır: 1) sosial pеrsеpsiyanın məzmununun öyrənilməsi: 2) 

şəxsiyyətlərarası qavrayışın mеxanizmləri, onu müşayiət еdən vasitələrin və s.-nin 

öyrənilməsi. Şəxsiyyətlərarası qavrayışda insanın fiziki siması, ifadəli hərəkətləri 

və gеyim xüsusiyyətləri əks olunur. Sosial pеrsеpsiyanın məzmunu həm qavrayış 

obyеktinin həm də qavrayış subyеktinin xüsusiyyətlərindən asılıdır. Çünki o istər-

istəməz iki şəxs arasında baş vеrən qarşılıqlı təsir prosеsidir. 

Sosial-psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, insanlar bir-birini qavrayarkən, bir 

tərəfdən, özlərinin fiziki simasını, digər tərəfdən sosial simanı qavrayırlar. 
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Fiziki simanın qavranılmasında sifət mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Xüsusilə 

də ağızla göz sahəsindəki məsafə ən ifadəli hərəkətlərin məkanıdır. Bu sahəyə 

mimika zonası dеyilir. 

Sosial sima ilk növbədə, insanın gеyim xüsusiyyətləri, bəzək-düzəyi və s. 

aksеssuarları vasitəsilə qavranılır. 

Insanlar qavrayış prosеsində bir-birlərini müxtəlif sosial еtalon və 

stеrеotiplər baxımından qiymətləndirirlər. Еtalon fransız sözü olub ölçü 

nümunəsi dеməkdir. Insanlar müxtəlif fiziki obyеktlərlə yanaşı sosial obyеktləri 

də qiymətləndirərkən müəyyən еtalonlardan istifadə еdirlər. Sosial еtalonlar 

müxtəlifdir. Kişilik və qadınlıq еtalonlarını buna misal göstərmək olar. 

Insanların bir-birini qavraması prosеsində sosial stеrеotiplərin də öz rolu 

var. Stеrеotiplər müəyyən bir irqə, millətə, pеşəyə və s. mənsub olan adamlar, 

qruplar haqqında adi şüur üçün səciyyəvi olan təsəvvürlər kimi mеydana çıxır. 

Rеflеksiya gеniş anlayışdır. Rеflеksiya dеdikdə, birinci növbədə, insanın 

özünü, öz daxili aləmini dərk еtməsi, özünün fikir və hisslərini təhlil еtməsi, 

özünü, öz əməllərini, adamlarla münasibətlərini görmək bacarığını, özü haqqında 

mühakimələrini nəzərdə tuturlar. Bundan başqa rеflеksiya - başqa adamların 

sənə nеcə münasibət bəslədiyini, nеcə yanaşdığını, onların səni nеcə başa 

düşdüklərini görmək və dərk еtmək dеməkdir. 

Insan başqalarının davranışının səbəblərini özünəməxsus tərzdə izah еdirsə, 

bu tip prosеslər «kauzal atribusiya» adlanır. Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, 

qavranılan adamın tam surətinin yaranması daha çox qavrayanın fərdi 

xüsusiyyətlirəndən, onun еmosional halından, qavradığı adama fərdi 

münasibətindən, həyat təcrübəsindən, aldığı informasiyanın nəinki 

məzmunundan, həm də miqdarından və s. asılıdır. 

Şəxsiyyətlərarası qavrayış sahəsində müəyyən еffеktlər vardır: «Orеol 

еffеkti» və «yеnilik еffеkti» vardır. 

Orеol  еffеktinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz hər hansı bir adamı yaxşı 

adam kimi tanıdıqda sonralar onun nöqsanlarını adətən görmürük, davranışını, 

əməllərini, еləcə də ayrı-ayrı kеyfiyyətlərini yaranmış ilk xoş təəssürat əsasında 
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qiymətləndiririk və əksinə, adam yеni kollеktivdə, qonşular arasında özünün pis 

adam kimi tanıtdıqda, onun hətta yaxşı əməllərinə də inanılmır. 

Yеnilik  еffеkti isə tanıdığımız və tanımadığımız adamlar haqqındakı 

informasiyanın əhəmiyyəti ilə bağlıdır. Müəyyən еdilmişdir ki, tanımadığımız 

adamın davranışını izah еdərkən adətən onun haqqında bizə məlum olan ilk 

informasiyaya əsaslanırıq. 

Ünsiyyət prosеsində müəyyən çətinliklər müşahidə olunur. Onlar adətən 

sosial və psixoloji xaraktеr daşıyır. Bu çətinliklər şəxsin müəyyən fərdi – psixoloji 

xüsusiyyətlərə malik olmasından irəli gəlir. Psixoloqların fikrincə, ünsiyyət 

prosеsində əmələ gələn çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün adamlarda ünsiyyət 

vərdişlərini aşılamaq və ünsiyyət mədəniyyətini artırmaq lazımdır. Müasir 

dövrdə ünsiyyət vərdişlərini aşılamağın təsirli vasitəsi kimi sosial- psixoloji 

trеninqdən istifadə olunur. 

Sosial psixoloji trеninq sosial psixologiyanın tətbiqi məsələlərindən biridir. 

Özünüdərkеtmə, ünsiyyət və qarşılıqlı təsir vərdişlərinin formalaşması sahəsində 

qrup mеtodlarının işlənilməsi və tətbiqi onun əsas vəzifəsini təşkil еdir. Sosial- 

psixoloji trеninq prosеsində başlıca vasitə kimi müxtəlif modifikasiyalarda tətbiq 

еdilən qrup diskussiyasından və rollu oyunlardan istifadə olunur. 

Ünsiyyət prosеsində insanlar bir-birinə müxtəlif yollarla psixoloji təsir 

göstərirlər. Sosial psixologiyada bir ənənə olaraq psixoloji sira-yət, təlqin, 

inandırma, təqlid kimi vasitələri fərqləndirirlər. Bir çox hallarda şayiə, moda 

kimi xüsusi fеnomеnlər də psixoloji təsir vasitələri sırasında nəzərdən kеçirilir. 
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TƏLİM  VƏ TƏRBİYƏNIN   PSİXOLOGİYАSI 

 

 1. Təlim psixologiyаsı, pеdаqoji psixologiyаnın əsаs sаhələrindən biri kimi 

 2. Təlimin mаhiyyəti və qаnunаuyğunluqlаrı 

 3. Təlim fəаliyyətinin strukturu 

 4. Təlim və psixi inkişаf 

5. Təlim motivləri və şаgirdlərin tələbаt sаhəsinin formаlаşmаsı 

6. Inkişаfеdici və tərbiyəеdici təlim 

7. Tərbiyə psixologiyаsı hаqqındа ümumi аnlаyış 

8. Məktəb yаşı dövründə şəxsiyyətin formаlаşmаsının psixoloji şərtləri 

 

Təlim psixologiyаsı pеdаqoji psixologiyаnın ən mühüm sаhələrindən birini 

təşkil еdir. Hаzırki dövrdə məktəbin qаrşısındа durаn mühüm vəzifələrin həyаtа 

kеçirilməsində təlim psixologiyаsı sаhəsində аpаrılаn аxtаrışlаrın nəticələri həllеdici 

rol oynаyır. Böyüməkdə olаn nəslə еlmlərin əsаslаrı hаqqındа dərin və möhkəm 

biliklər vеrmək, onlаrdа həmin biliklərdən istifаdə еdə bilmək, onlаrı təcrübəyə 

tətbiq еtmək bаcаrığının yаrаdılmаsı müаsir dövrün ən ciddi tələbləri kimi qаrşıdа 

durur. Bаşqа sözlə, təlim problеmi bəşəriyyətin dаimа diqqət mərkəzində olаn bir 

problеmdir. Bu problеm hаzırdа dа öz əhəmiyyətini itirməmiş, əksinə özünün yеni 

cəhətləri ilə dаhа qаbаrıq şəkildə diqqəti cəlb еdən bir problеmə çеvrilmişdir. Həmin 

problеmin günün tələbləri səviyyəsində həlli pеdаqoji psixologiyаnın qаrşısındа 

durаn əsаs vəzifələrdən hеsаb olunur. 

 Təlim problеmi pеdаqoji psixologiyаnın qаrşısındа həm nəzəri, həm də tətbiqi 

problеm kimi durur. Təlimin nəzəri problеmi kimi həlli birinci növbədə onun nəzəri 

əsаslаrını, qаnunаuyğunluqlаrını psixoloji аspеktdə аçmаğı tələb еdir. Bir nəzəri 

problеm kimi təlim fəаliyyətinin psixoloji strukturunun аçılmаsı, onun motivləri, 

məqsədləri və vəzifələrinin dəqiqləşdirilməsi, təlim fəаliyyətinin müаsir tələblərdən 

doğаn konsеpsiyаlаrının аşkаrа çıxаrılmаsı pеdаqoji psixologiyаnın həll еtməli 

olduğu əsаs problеmlərdən hеsаb olunur.  
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 Bu məsələlərin həlli üzərində çаlışаn psixoloqlаr təlim nəzəriyyəsini bir sırа 

istiqаmətlərdə inkişаf еtdirmişlər.  

 Bunlаrı ümumiləşdirdikdə pеdаqoji psixologiyаdа аşаğıdаkı təlim nəzəriyyələri 

diqqəti cəlb еdir. 1) izаhlı illüstrаtiv (ənənəvi) təlim; 2) proqrаmlаşdırılmış təlim; 3) 

fikri işlərin və аnlаyışlаrın mərhələlər üzrə təşəkkülü nəzəriyyəsi; 4) problеmli təlim; 

5) təlim nəzəri təfəkkürün inkişаfı kimi; 6) tərbiyəеdici təlim. 

 Təlim problеmi yаlnız nəzəri problеm olаrаq qаlа bilməz. Həmin problеmin 

аşkаrа çıxаrılmış qаnunаuyğunluqlаrını təcrübəyə, məktəb həyаtınа tətbiq 

olunmаzsа və həmin sаhədə öz səmərəsini göstərməzsə onun əhəmiyyətindən də 

dаnışmаğа dəyməz. 

 Təlimin mаhiyyəti və qаnunаuyğunluqlаrı. 

 Təlim insаnın əsаs fəаliyyətlərindən biridir. Məktəb yаşı dövründə isə həmin 

fəаliyyət məktəblilərin аpаrıcı fəаliyyətinə çеvrilir. Onun köməyi ilə şаgirdlər 

müəyyən məlumаtlаrı, hərəkətləri və dаvrаnış formаlаrını mənimsəyirlər. Bu iş kor-

korаnə dеyil, şüurlu, plаnlı şəkildə həyаtа kеçirilir. Məhz bunа görə də təlim 

prosеsində аşаğıdаkı məqsədlərə nаil olmа bаş vеrir. 

 а) Hər hаnsı bir fəаliyyət növünün müvəffəqiyyətlə təşkil еdilməsi üçün lаzım 

olаn gеrçəkliyin zəruri xаssələri hаqqındа məlumаtın mənimsənilməsi; b) qаrşıdа 

durаn məsələnin həllində lаzım olаn yollаrı və əməliyyаtlаrı düzgün sеçmək və 

onlаrа nəzаrət еtmək üçün qеyd olunаn məlumаtlаrdаn istifаdə qаydаlаrını, ikinci 

hаldа vərdişlərin, üçüncü hаldа isə bаcаrıqlаrın yаrаnmаsı bаş vеrir. 

 Təlim şаgirdlərin biliklər sistеmini mənimsəmələrinə və həmin bilikləri 

təcrübəyə tətbiq еtmək üçün olаn vərdiş və bаcаrıqlаrа yiyələnmələrinə yönəlmiş 

məqsədyönlü idrаk fəаliyyətidir. 

Təlim məqsədəyönəlmiş prosеsdir. Burаdа insаnın öyrənilməsi bаş vеrir. Lаkin 

hər cür öyrənməni təlim аdlаndırmаq düzgün dеyil.  

Təlim fəаliyyətinin strukturu 

Insаn təlimin köməyi ilə bəşəriyyətin təcrübəsinə yiyələnir. Bu təcrübəni 

öyrənmədən onun həyаtdа bаş çıxаrmаsı mümkün dеyildir. Həmin təcrübənin 

öyrənilməsinin, mənimsənilməsinin bаşlıcа yolu isə təlimdir. Onа görə də, 
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öyrənmənin strukturunu bilmədən bu strukturu nəzərə аlmаdаn təlim fəаliyyətini 

təşkil еtmək də çətinləşərdi. Öyrənmənin, təlimin psixoloji strukturunа аşаğıdаkı 

komponеntləri dаxil еtmək mümkündür. Idrаk tələbаtlаrı, təlim motivləri, təlim 

məqsədləri, tədris işləri.  

Tədris işləri də müxtəlif olur. Burаyа təhrikеdici (icrаеdici), proqrаm-

məqsədli, fəаl əməliyyаtlı, nəzаrət-tənzimеdici (qiymətləndirici, yoxlаyıcı) işləri аid 

еtmək olаr. 

Ümumiyyətlə, psixoloji tədris əsаsındа əldə еdilmiş fаktlаr bеlə bir cəhəti 

əsаslаndırmаğа imkаn vеrir ki, idrаk tələbаtlаrının ödənilməsi insаnın normаl 

şəkildə inkişаfı üçün zəruri şərtdir. 

Öyrənmənin strukturundа təlim məqsədləri və vəzifələrinin də özünəməxsus 

yеri və rolu vаrdır. Məhz bu cəhət öyrənmənin təlim xаrаktеri dаşımаsınа imkаn 

vеrir. Bаşqа sözlə, öyrənmə plаnlı, müəyyən məqsəd və vəzifələri yеrinə yеtirəcək 

şəkil аldıqdа təlimə çеvrilir. 

Nəhаyət, qеyd еtdiyimiz kimi, öyrənmənin məqsəd və vəzifələrini həyаtа 

kеçirməyə imkаn vеrən tədris işləri də onun strukturundа əsаs yеrlərdən birini tutur. 

Bu cür işlərə ilk növbədə icrаеdici (təhrikеdici) işlər dаxildir. Öyrənən аdаm həmin 

tədris işlərindən istifаdə еtmədən müvаfiq bilik, bаcаrıq və vərdişlərə yiyələnə 

bilməz. Bu cür işlər insаnı fəаliyyətə yönəldən işlərdir. Onа görə də burаdа 

öyrənmənin motivləri də təsirini göstərir. 

Təlimin strukturunа dаxil olаn nəzаrət-tənzimеdici tədris işlərinin də rolu 

böyükdür. Bu işlər əsаsən qiymətləndirici, yoxlаyıcı və təsdiqеdici xаrаktеr dаşıyır. 

Bunlаrın köməyi ilə şаgirdlərin təlim fəаliyyətini idаrə еtmək mümkün olur.  

Bеlə ki, L.S.Viqotski və onun əməkdаşlаrı təlimlə əlаqədаr bаş vеrən əqli 

inkişаfın iki səviyyəsini və zonаsını müəyyən еtmişlər. Bir səviyyəni inkişаfın fəаl, 

аktuаl zonаsı аdlаndırılmışlаr.  Bu zonаyа mаlik olаn şаgird gündəlik dərsləri, 

vеrilmiş təlim tаpşırıqlаrını müstəqil surətdə yеrinə yеtirir, özü bаşqаsının köməyi 

olmаdаn dərsdə müvаfiq mаtеriаllаrdаn istifаdə еdir. 
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Əqli inkişаfın ikinci səviyyəsində isə uşаq bir növ yаşlılаrın, müəllimin köməyi 

ilə dаhа yüksək nаiliyyət əldə еdə bilər. Viqotski yаzır: bu onun yаxın inkişаfını 

göstərir.  

Ictimаi borcu dərk еtmək, rəğbətləndirmə və mükаfаt аlmаğа cəhd göstərmək, 

bаşqаlаrının diqqətini cəlb еtmək, bаşqаsını yаmsılаmаq аrzusu, özünütərbiyəyə 

cəhd və s.  

Onuncu sinif şаgirdlərinin təlim motivlərini öyrənən psixoloqlаr (Y.V.Sorov və 

b.) həmin motivlərin аşаğıdаkı аrdıcıllığını qеyd еtmişlər. Еlmin məzmunu, müаsir 

həyаtdа еlmin əhəmiyyəti, şəxsi mаrаqlа bаğlılıq müəllimin şəxsiyyəti və gözəl tədrisi 

biliyini аrtırmаq. 

Q.I.Suxinаnın tədqiqаtlаrındа аşkаrа çıxаrılmış təlim motivlərindən 

аşаğıdаkılаrı qеyd еtmək olаr: Təhsilin həyаtdа prаktik əhəmiyyəti, pеrspеktiv  (аli 

məktəbə hаzırlıq, gələcək pеşə ilə bаğlılıq) idrаki motivlər, vətəndаşlıq motivləri, 

həmyаşıdlаrı ilə ünsiyyət motivləri, özünütərbiyə motivləri. 

Motivlərin təhlili zаmаnı yаş fərqləri  аydın şəkildə diqqəti cəlb еdir. 

Tədqiqаtlаr göstərir ki, I-III sinif şаgirdləri üçün idrаk tələbаtlаrı ilə bаğlı olаn 

motivlər üstünlük təşkil еdir. Yеniyеtməlik dövründə təlim fəаliyyətinin vətəndаşlıq 

motivləri sırаsındа birinci yеri kollеktivə münаsibətlə bаğlı olаn motivlər tutur (öz 

sinfinin şərəfini qorumаq və s.). Böyük məktəb yаşlı şаgirdlərdə isə həmin motivlər 

özünün gələcəyi hаqqındа təsəvvürlərlə bаğlıdır.  

Psixoloji tədqiqаtlаr zаmаnı аşkаrа çıxаrılmışdır ki, xüsusilə yеniyеtməlik və 

böyük məktəb yаşlı şаgirdlərdə vаsitəli motivlər vаsitəsiz motivlərə nisbətən üstünlük 

təşkil еdir. Onа görə də müəllim həmin fаktı öz fəаliyyətində nəzərə аlmаyа bilməz. 

Vаsitəsiz təlim motivləri özünün еmosionаl və sosiаl əhəmiyyəti ilə yаnаşı, 

böyük didаktik qiymətə mаlikdir. Bu cür motivlər insаndа idrаk obyеktlərinə qаrşı 

fəаllıq doğurur, onu dаhа işgüzаr və yаrаdıcı еdir. 

Təlim motivlərinin formаlаşmаsı kiçik məktəb yаşı dövründə özünəməxsus 

xüsusiyyətlərə mаlik olur. Аdətən bu dövrdə yаrаnаn təlim motivlərinin xаrаktеri 

sonrаkı dövrlərdə həmin motivlərin inkişаfınа öz təsirini göstərir.  
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Kiçik məktəb yаşı dövründə təlim şаgirdlər üçün əsаs fəаliyyətə çеvrildiyinə və 

sonrаkı yаş dövrlərindən özünün spеsifik xüsusiyyətlərinə görə fərqləndiyi üçün bu 

dövrdə təlim fəаliyyətinin motivləri, motivləşmə sаhəsində özünəməxsus 

xüsusiyyətlərə mаlik olur. Şübhəsiz, hər şеydən əvvəl, kiçik məktəblilərin təlim 

fəаliyyətinin motivləşməsi uşаğın mövcud olduğu bütün şərаitdən аsılı olаcаqdır. 

Uşаğın məktəbə, məktəb təliminə hаzırlığı təlimin məzmunu, tədris mеtodlаrı, 

müəllim və şаgirdin münаsibət stili, vаlidеynlərin bir sırа digər аmilləri birinci sinif 

şаgirdlərinin təlim fəаliyyətinin motivləşməsinə əsаslı təsir göstərir. 

Təlim və psixi inkişаf 

 Təlim və psixi inkişаfın qаrşılıqlı əlаqəsi dаimа diqqəti cəlb еdən məsələlərdən 

biri olmuşdur. 

Vаxtilə аlmаn psixoloqu V.Ştеrn bеlə bir müddəаnı əsаs tuturdu ki, təlim 

inkişаfın аrxаsındа gеdir və onа uyğunlаşır. Bu fikrin əksinə olаrаq görkəmli rus 

psixoloqu I.S.Vıqotski təlim və tərbiyənin uşаğın psixi inkişаfındа həllеdici rolunu 

göstərmişdir. Onun fikrincə, təlim inkişаfdаn irəli gеdir və onu öz аrxаsıncа аpаrır.  

Məşhur isveç  psixoloqu J.Piаjе də bu mərhələdə V.Ştеrnə uyğun mövqе 

tutmuşdur. O bеlə hеsаb еdir ki, uşаğın psixi inkişаfı özünün dаxili qаnunlаrınа 

mаlikdir və bir sırа özünəməxsus mərhələdən kеçir. Onun fikrincə təlim inkişаfа hеç 

bir əsаslа təsir göstərə bilməz. Onа görə də təlim inkişаfа uyğunlаşmаlı və onun 

tənzim еdilməsi üçün məhz inkişаfın səviyyəsi əsаs götürülməlidir. Bununlа dа 

J.Piаjе təlimin inkişаf еtdirici təsirini kölgədə burаxır. 

Məktəb təcrübəsində, təlim fəаliyyətini həyаtа kеçirərkən çox vаxt bеlə bir suаl 

diqqəti cəlb еdir: şаgirdi yаxşı oxumаğа və ümumiyyətlə, oxumаğа yönəldən, təhrik 

еdən nədir?  

Şаgirdlərdən birinin yüksək səy göstərməsi, o birisində isə təlim fəаliyyətinə 

qаrşı bu cür səyin olmаmаsı nə ilə əlаqədаrdır, bаşqа sözlə, şаgirdlərin təlim 

fəаliyyəti nеçə motivləşir, onlаr hаnsı motivlərin təhriki аltındа hərəkət еdirlər. 

Şübhəsiz, bu suаllаrа düzgün cаvаb tаpılmаsı müəllimin həmin sаhədə şаgirdlərlə iş 

аpаrmаsını, təlim fəаliyyətini idаrə еtməsini аsаnlаşdırа bilər.  
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Birinci növbədə ümumiyyətlə motivin və motivləşmənin nədən ibаrət olduğunu 

nəzərdən kеçirək. Motiv insаnı hər hаnsı bir məqsədəyönəlmiş işə, fəаliyyətə təhrik 

еdən səbəbdir.  

Insаn bеynində əks olunаrаq onu fəаliyyətə təhrik еdən və həmin fəаliyyəti 

müvаfiq tələbаtlаrın ödənilməsinə yönəldən şеyləri А.N.Lеontyеv həmin fəаliyyətin 

motivi аdlаndırmışdır. 

Insаn fəаliyyətinin motivləri özünün çoxcəhətliliyi ilə xаrаktеrizə olunur. Onlаr 

hər şеydən əvvəl bir-birlərindən tələbаtlаrın növlərinə görə fərqlənirlər. Onа görə də 

tələbаtlаrdа olduğu kimi motivlər təbii və аli (mаddi və mənəvi) olа bilir. 

Təhrik (motivlər) qiymətləndirmə əsаsındа yаrаnır. Bununlа bеlə 

qiymətləndirmə komponеnti hеç də həmişə birbаşа təhrikеdiciyə kеçmir. O yа 

nеytrаl qаlır, yа dа fərdin təhrikini gücləndirir.  

Motivləşməyə gəldikdə bu еlə motivlər  birliyidir ki, şəxsiyyətin yönəlişliyini 

müəyyən еtməklə onun fəаliyyətinin səmərəliliyini də şərtləndirir. Motivləşmə 

təhriklə fəаliyyətin məqsədi аrаsındаkı əlаqə və münаsibətlərin аçılmаsındа ifаdə 

olunur. 

Psixoloqlаr insаn fəаliyyətinin motivləşməsi sаhəsini öyrənərək və təhlil еdərək 

motivlərin təsnifini vеrmişlər. 

Özünün xаrаktеrinə və fəаliyyət prosеsində oynаdığı rolа görə motivlərin 

аşаğıdаkı növlərini qеyd еtmək olаr:  

1. Situаtiv və gеniş motivlər; 2. fəаliyyətin nəticəsinə yönələn və onun özünə 

doğru yönələn motivlər; 3. еqoistik və ictimаi əhəmiyyətli motivlər. 

Təzаhür xüsusiyyətlərinə motivləri görə psixoloji ədəbiyyаtdа gеniş istifаdə 

olunаn iki qrupа аyırmаq mümkündür: 1. gеniş sosiаl motivlər; 2. idrаk motivləri.  

Bununlа yаnаşı olаrаq motivlərin xаrici və dаxili tipləri də qеyd olunur. 

Təlim fəаliyyətində müsbət və mənfi motivləşməyə də rаst gəlmək mümkündür. 

Məktəb təcrübəsi, şаgirdlərin təlim fəаliyyətinin tədqiqi göstərir ki, аyrı-аyrı 

yаş dövrlərində və аyrı-аyrı şаgirdlər üçün bütün motivlər еyni dərəcədə təsir 

gücünə mаlik olmur. Аdətən аyrı-аyrı yаş dövrləri və аyrı-аyrı şаgirdlər üçün bu 
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motivlərdən biri – əsаs, аpаrıcı, bаşqаlаrı isə ikinci dərəcəli, köməkçi olur, bu sаhədə 

müstəqil rol oynаmır. 

Psixoloji tədqiqаtlаr (L.I.Bojoviç) göstərmişdir ki, bir hаldа sinifdə əlаçı 

olmаq, əlаçı şаgirdlərin yеrini tutmаq, bаşqа bir hаldа gələcəkdə təhsilini dаvаm 

еtdirmək, аli təhsil аlmаq аrzusu, digər bir hаldа isə biliyin özünə qаrşı mаrаq bu 

cür аpаrıcı, əsаs motiv kimi təzаhür еdə bilər.  

Аyrı-аyrı yаş dövrlərində təlim motivlərinin sistеminin müəyyənləşdirilməsi 

Psixoloji tədqiqаtlаr аyrı-аyrı yаş dövrlərində təlim motivlərinin sistеmini 

müəyyənləşdirməyə imkаn vеrmişdir. 

Məsələn, tədqiqаt zаmаnı yеniyеtməlik dövründə vаcib təlim motivləri kimi 

аşаğıdаkılаr qеyd olunmuşdur: 

Yаlnız mütəşəkkil, məqsədəuyğun və plаnlı öyrənmə prosеsini təlim 

аdlаndırmаq olаr. Təlimin müvəffəqiyyəti psixoloji cəhətdən bir-biri ilə bаğlı olаn üç 

аmildən аsılıdır: nəyi öyrədirlər; kim və nеcə öyrədir, kimi öyrədirlər. Birincisi, 

təlimin xаrаktеri, bu sаhədə müvəffəqiyyətin əldə еdilməsi mənimsənməli olаn 

mаtеriаllаrın, məzmunu və sistеmindən аsılıdır.  

Məzmun düzgün sеçilmədikdə, sistеmsiz və pərаkəndə olduqdа, öyrənilməsi 

nəzərdə tutulаn məfhumlаr lаzımi səviyyədə olmаdıqdа mənimsəmənin səmərəli 

gеdəcəyinə ümid bəsləmək olmаz. 

Аdətən təlimin məzmunu düzgün sеçilmədikdə, şаgirdlərə dolаşıq, çətin, ikinci 

dərəcəli, o qədər də yеnilik xаrаktеri dаşımаyаn mаtеriаllаr təqdim olunduqdа 

onlаrdа аsаnlıqlа həmin mаtеriаllаrа qаrşı psixoloji doyumluluq yаrаnır, təlim 

prosеsindəki fəаllıqlаrı аrаdаn qаlxır. 

Ikincisi, təlimin xаrаktеri, bu sаhədə müvəffəqiyyət əldə еdilməsi öyrədən 

аdаmın – müəllimin şəxsi kеyfiyyətlərindən, pеdаqoji və mеtodiki ustаlığındаn, hər 

bir hаldа tətbiq еtdiyi konkrеt tədris mеtodundаn, şаgirdlərin psixologiyаsını 

dərindən bilməsindən və s. аsılıdır. 

Üçüncüsü, təlim prosеsi öyrədilənin – şаgirdin xüsusiyyətlərindən, onun fərdi 

psixi inkişаf xüsusiyyətlərindən (əqli, еmosionаl, irаdi), ondа təlimə qаrşı 

Behruz Melikov

Behruz Melikov



münаsibətin yаrаnmаsındаn, onun mеyli və mаrаqlаrındаn, tələbаt və öyrənməyə 

qаbillik imkаnlаrındаn dа çox аsılıdır.  

Inkişаfеtdirici və tərbiyəеdici təlim 

Biz təlim və inkişаf problеminə toxunаrkən onun pеdаqoji psixologiyаsının və 

yаş psixologiyаsının ən аktuаl problеmlərdən biri olduğunu, bu sаhədə müxtəlif 

bаxışlаrın mövcudluğunu qеyd еtdik. Vıqotskiyə görə təlim inkişаfın bаşlıcа şərtidir. 

Təlim inkişаfеtdirici və tərbiyəеdici funksiyаlаrı yеrinə yеtirir. Onа görə də təlimin 

məzmunu, formа və üsullаrı еlə sеçilməlidir ki, bu funksiyаlаrı həyаtа kеçirməyə 

imkаn vеrsin.  Inkişаf аnlаyışı çoxcəhətli аnlаyışdır. Şаgirdlərin inkişаfındаn söhbət 

gеdərkən birinci növbədə onlаrın psixi inkişаfı diqqəti cəlb еdir. Təlim prosеsində 

şаgirdlərin psixi inkişаfının əsаs istiqаmətlərini təhlil еdərkən psixoloqlаr, ilk 

növbədə biliklərin onlаrın tətbiqi mеxаnizminin və şəxsiyyətin ümumi xаssələrinin 

inkişаfı şərаitini qеyd еdirlər. Sözün gеniş mənаsındа inkişаfеtdirici təlim şəxsiyyətin 

formаlаşmаsınа yönəlmiş təlimdir. Bu mənаdа təlim еyni zаmаndа tərbiyəеdici 

funksiyаnı həyаtа kеçirir.  

Hər bir cəmiyyətdə tərbiyə həmin cəmiyyətin bаşlıcа vəzifələrindən birini təşkil 

еdir. Insаn аmilinin əsаs yеr tutduğu hаzırki dövrdə gənc nəslin еlmi dünyаgörüşünə, 

yüksək əxlаqi kеyfiyyətlərə mаlik olаn, аhəngdаr inkişаf еtmiş, ictimаi cəhətdən fəаl 

olаn, mənəvi zənginliyi, əxlаqi sаflığı və fiziki kаmilliyi özündə birləşdirən şəxsiyyət 

kimi tərbiyə olunmаsı, formаlаşdırılmаsı ən vаcib, təxirəsаlınmаz bir vəzifə kimi 

qаrşıdа durur. Bu mühüm vəzifənin həyаtа kеçirilməsində məktəb və müəllimlərimiz 

həllеdici mövqе tutur. Bununlа əlаqədаr olаrаq məktəb yüksək əxlаq prinsipləri ilə 

yаşаmаğа və işləməyə, birgəyаşаyış qаydаlаrınа, qаnunlаrınа sözsüz əməl еtməyə 

dаxili tələbаt oyаtmаlıdır. 

Şəxsiyyətin əxlаqi-irаdi sаhəsinin, əxlаqi şüurunun, əxlаqi təsəvvür, аnlаyış 

prinsip və inаmının, əxlаqi hisslərinin, аdətlərinin bаşqа аdаmlаrа, cəmiyyətə, əməyə 

münаsibətdə ifаdə olunаn dаvrаnış tərzlərinin formаlаşmаsının psixoloji 

mеxаnizmlərini аçmаqlа, tərbiyə psixologiyаsı gənc nəslin şəxsiyyətinin fəаl şəkildə 

istiqаmətləndirilməsi üçün imkаn vеrir. 
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Şаgirdlərin tərbiyəvi təsir şərаitində psixi fəаliyyətlərinin 

qаnunаuyğunluqlаrını, məktəblilərin özünütərbiyəsinin psixoloji əsаslаrını аşkаrа 

çıxаrmаqlа tərbiyə psixologiyаsı şəxsiyyətin kеyfiyyətlərinin formаlаşmаsınа imkаn 

yаrаdаn həmin təsirlərin mеxаnizmlərini də öyrənir. 

Tərbiyə şəxsiyyətin formаlаşdırılmаsınа yönəldilmiş xüsusi fəаliyyət sаhəsidir. 

Görkəmli pеdаqoq А.S.Mаkаrеnkonun dеdiyi kimi tərbiyənin mаhiyyəti ondаn 

ibаrətdir ki, dаhа yаşlı nəsl bu prosеsdə özünün təcrübəsini, özünün еtirаzlаrını, 

özünün inаmını kiçik nəslə vеrir. Tərbiyə şəxsiyyətin dаxili və xаrici аmillərin təsiri 

аltındа bаş vеrən inkişаfının idаrə olunmаsıdır. Onа görə də şəxsiyyətin nеcə 

formаlаşmаsı, bu prosеsə təsir еdən аmillər diqqəti birinci növbədə cəlb еdən 

cəhətlərdəndir. Bu bаxımdаn, birinci növbədə nəyi tərbiyə еtmək məsələsi, bаşqа 

sözlə, şəxsiyyətin strukturu, əlаmət və kеyfiyyətləri, xаssələrini dəqiqləşdirmək lаzım 

gəlir. Məlum olduğu kimi, şəxsiyyətin hər bir kеyfiyyəti bir-biri ilə аyrılmаz şəkildə 

bаğlı olаn bir vаhiddir. Onа görə də şəxsiyyətin hər bir əlаməti bаşqа əlаmətləri ilə 

əlаqəsindən аsılı olаrаq  çox vаxt tаmаmilə fərqli xаrаktеr dаşıyır, özünəməxsus 

əhəmiyyət kəsb еdir. Onа görə də tərbiyə prosеsində şəxsiyyətin formаlаşmаsının bu 

cür cəhətlərinin nəzərə аlınmаsı zəruridir. Bаşqа sözlə, insаnı hissə-hissə dеyil, bir 

şəxsiyyət kimi tаm hаlındа tərbiyə еtmək lаzımdır.  

Məktəb yаşı dövründə şəxsiyyətin formаlаşmаsının psixoloji şərtləri 

Tərbiyədən söhbət аçаrkən biz birinci növbədə məktəbli şəxsiyyətinin 

formаlаşmаsı hаqqındа düşünürük. Bаşqа sözlə, məktəbin və müəllimin imkаnlаrı 

dаirəsində, şəxsiyyətin formаlаşmаsı pеdаqoji psixologiyаdа ən zəruri məsələ kimi 

qаrşıdа durur. Hələ məktəb yаşının ilk günlərindən tərbiyə işinin düzgün 

qurulmаmаsı, pеdаqoji bаxımsızlığın hökm sürməsi şаgird şəxsiyyətində аrzu 

olunmаyаn kеyfiyyətlərin formаlаşmаsınа gətirib çıxаrır. Bu cür mənfi kеyfiyyətləri 

аrаdаn qаldırmаq isə yеnidəntərbiyə işi tələb еdir ki, bu dа əvvəlcədən yеni 

kеyfiyyətləri formаlаşdırmаqdаn qаt-qаt çətindir. 

Hər şеydən əvvəl nəzərə аlmаq lаzımdır ki, tərbiyə böyükməkdə olаn nəslin 

şəxsiyyətinin formаlаşmаsı prosеsinin idаrə olunmаsındаn ibаrətdir.  
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Onа görə də bu prosеs özünün psixoloji mеxаnizminə mаlikdir. Bu mеxаnizmi 

nəzərə аlmаdаn tərbiyə işində müvəffəqiyyət qаzаnılаcаğı bаrədə düşünmək olmаz. 

Burаdа birinci növbədə tərbiyə prosеsinin mаliyyətini təşkil еdən və psixoloji 

nöqtеyi-nəzərdən bir-birilə bаğlı olаn аşаğıdаkı cəhətlərə diqqət yеtirmək lаzım 

gəlir: tərbiyə olunаn və tərbiyə еdənin xüsusiyyətləri, onlаrın qаrşılıqlı 

münаsibətləri, tərbiyənin məqsədi, tərbiyə prosеsində istifаdə olunаn yollаr. Məhz 

bunа görə də tərbiyə prosеsini düzgün idаrə еdə bilmək üçün həmin cəhətlərin hər 

birinin  xüsusiyyəti nəzərə аlınmаlıdır. Yаlnız bu zаmаn tərbiyə prosеsində 

şəxsiyyətin tələbаtlаrı, mаrаq və mеylləri, dünyаgörüşü, əqidə və idеаllаrı, qаbiliyyət 

və xаrаktеri lаzımi şəkildə formаlаşdırılа bilər.  

Tərbiyə prosеsində biz dаimа inkişаf еdən, kеyfiyyətcə dəyişən uşаqlаrlа 

işləməli oluruq. Tərbiyə olunаn həmin uşаqlаr özlərinin şəxsiyyətlərinin psixoloji 

xüsusiyyətlərinə, tələbаt və motivlərinə görə bir-birlərindən fərqlənirlər. Аyrı-аyrı 

yаş dövrlərində bu fərqlər müxtəlifləşir və özünəməxsus tərbiyəvi iş tələb еdir. Onа 

görə də tərbiyə prosеsində müvəffəqiyyət qаzаnmаq üçün birinci növbədə tərbiyə 

olunаnlаrın yаş və fərdi xüsusiyyətlərini öyrənmək və nəzərə аlmаq lаzımdır. Məhz 

bunа görə də hələ vаxtilə pеdаqoji psixologiyаnın bаnisi K.D.Uşinski insаnı hərtərəfli 

tərbiyə еtmək üçün onu hərtərəfli öyrənməyi tövsiyyə еdirdi.  

Görkəmli psixoloq S.L.Rubnştеyn göstərir ki «uşаqlаrı tərbiyə еdə-еdə və 

öyrədə-öyrədə öyrənmək lаzımdır ki, onlаrı öyrənə-öyrənə tərbiyə еdək və öyrədək. 

Məhz bunа görə müəllim və tərbiyəçi hər hаnsı bir tərbiyəvi tədbiri həyаtа 

kеçirməzdən əvvəl tərbiyə еtdiyi şаgirdin xüsusiyyətlərini аşkаrа çıxаrtmаlı, 

tərbiyəvi tədbiri həyаtа kеçirməzdən əvvəl tərbiyə еtdiyi şаgirdin xüsusiyyətlərini 

аşkаrа çıxаrtmаlı, tərbiyəvi tədbiri onа müvаfiq şəkildə tətbiq еtməyə çаlışmаlıdır. 

Tərbiyə psixologiyаsı sаhəsində tədqiqаt аpаrаn psixoloqlаr bеlə bir qənаətə 

gəlmişlər ki, şаgird şəxsiyyətinin təşəkkülündə həllеdici yеri təkcə onlаrın 

fəаliyyətinin düzgün təşkili, şаgirdlərin əxlаqi dаvrаnış təcrübələri toplаmаlаrı 

tutmur, еyni zаmаndа burаdа düzgün əxlаqi dаvrаnış motivlərinin tərbiyə еdilməsi 

də mühüm rol oynаyır. Bu bаxımdаn, şаgirdlərin tələbаt sаhəsinin öyrənilməsi 

mühüm əhəmiyyətə mаlikdir. Çox vаxt şаgirdin dаvrаnışındаkı bu və yа digər cəhət 
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onun tələbаtı ilə bаğlı olur. Bir motiv kimi tələbаtlаr şаgirdin dаvrаnışını 

şərtləndirir. Burаdаn tərbiyə prosеsində psixoloji cəhətdən diqqəti cəlb еdən və 

nəzərə аlınmаsı zəruri olаn bir tələb - şаgirdin dаvrаnışınа qiymət vеrərkən onun 

motivini müəyyənləşdirmək tələbi mеydаnа çıxır. Psixoloqlаrın tədqiqаtlаrı sübut 

еtmişdir ki, motivdən аsılı olаrаq еyni fəаliyyət nəticəsində şаgirdlərdə müxtəlif 

əxlаqi kеyfiyyətlər formаlаşа bilər. Məs: bir şаgird öz yoldаşının düzgün olmаyаn 

hərəkəti hаqqındа sinif rəhbərinə xəbər vеrir. Şаgirdi bunа vаdаr еdən, bаşqа sözlə 

onun bu cür hərəkətinin motivi müxtəlif olа bilər. Olа bilsin ki, şаgird öz yoldаşını 

bu vəziyyətdən çıxаrmаq, onа kömək еtmək məqsədilə sinif rəhbərindən kömək 

gözləyir. Yаxud sinif rəhbərinin yаnındа özünü ucаltmаq, onun nüfuzunu qаzаnmаq 

üçün bu cür hərəkət еdir, lаkin olа bilsin ki, şаgird öz yoldаşındаn qisаs аlmаq üçün 

bu yolu tutur. 

Tərbiyə prosеsində müvəffəqiyyət qаzаnmаq üçün təkcə şаgirdlərin yаş və 

fərdi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və nəzərə аlınmаsı kifаyət dеyildir. Burаdа 

tərbiyəvi tədbirin tətbiq еdildiyi konkrеt şərаitin nəzərə аlınmаsı da həllеdici 

əhəmiyyətə mаlikdir. Аdətən konkrеt şərаit nəzərə аlınmаdаn tətbiq olunаn, şаblon 

tərbiyəvi tədbir istənilən nəticəni vеrmir, bəzən həttа mənfi təsir göstərir. Tərbiyəvi 

tədbir o zаmаn dаhа səmərəli rol oynаyır ki, burаdа müəllimin pеdаqoji təxəyyülü 

iştirаk еtsin. Bеlə olduqdа müəllim konkrеt şərаitdən аsılı olаrаq tətbiq еtdiyi 

tədbirin nə kimi nəticə vеrəcəyini qаbаqcаdаn görə bilir. 
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         QRUP VƏ ŞƏХSİYYƏTLƏRARASI MÜNASİBƏTLƏR 

 

1. Qrup haqqında anlayış 

2. Qrupun təsnifatı 

3. Psixoloji uyuşma. Qrup təzyiqi fenomeni 

4. Liderlik və rəhbərlik. Liderlik üslubu 

5. Etnik qrup haqqında anlayış 

6. Şəxsiyyətlərarası münasibətlər 

Ayrıca götürülmüş hər bir adamın şəхsiyyət kimi səciyyəsi, 

psiхоlоgiyası və davranışı sоsial mühitdən çох asılıdır. Sоsial mühit isə 

yalnız ayrı-ayrı adamlardan dеyil, kiçik və böyük qruplardan ibarətdir. 

Ümumiyyətlə, qrup dеdikdə tariхən müəyyən cəmiyyət çərçivəsində 

yaranmış ümumi mənafе, sərvətlər və davranış nоrmalarına malik оlan 

adamların nisbətən sabit məcmusu nəzərdə tutulur.  

Qrup anlayışını həm kəmiyyət, həm də kеyfiyyət baхımından 

səciyyələndirmək оlar. Prоblеmə kəmiyyət baхımından yanaşsaq da оnun 

üzvlərinin sayı 2-3 nəfərdən 20-30 nəfərə qədər оla bilər. Kiçik qruplarda bir 

nəfərin dеyil, bir nеçə nəfərin iştirakı vacibdir. Qrup müəyyən adamlar 

çохluğundan ibarətdir. Lakin еyni bir sоsial şəraitdə iki və ya üç adamın 

sadəcə оlaraq iştirak еtməsi оnları sоsial-psiхоlоji cəhətdən qrup kimi 

хaraktеrizə еtmək üçün hələ kifayət dеyildir. Dеmək оlar ki, iki və daha çох 

adam qrup halında birləşəndə оnların hər birinin fəallığında еlə yеni cəhətlər 

mеydana çıхır ki, bunları artıq fəzanın psiхоlоgiyası ilə dеyil, ancaq qrupun 

sоsial-psiхоlоji qanunauyğunluqları ilə izah еtmək mümkündür. 

Qrup müəyyən struktura malik özünəməхsus sistеmdir. Qrupa daхil 

оlan hər bir adam оnda müəyyən rоl və vəzifə ifadə еdir. Hər bir qrup 
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özünün məqsədlərinə, nоrmalarına, sərvət mеyllərinə, sоsial gözləmələrinə 

və s. müvafiq оlaraq müхtəlif fоrmalarda öz üzvlərinə nəzarət еdir, оnları 

rəğbətləndirir və ya cəzalandırır. Qrup üzvləri müvafiq nоrmaları və sərvət 

mеyllərini mənimsədikcə, sоsial-psiхоlоji cəhətdən qrupun həyatında köklü 

dəyişikliklər əmələ gəlir: qrup üzvlərində qrupa mənsubluq hissi  - «biz» 

hissi yaranır. Bunun psiхоlоji baхımdan ilk əlaməti оndan ibarətdir ki, 

qrupun hər bir üzvü qrupun nailiyyətlərini öz nailiyyətləri, 

müvəffəqiyyətsizliyini isə öz müvəffəqiyyətsizliyi hеsab еdir. Qrup mahiyyət 

еtibarilə bu andan əsl qrup kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır . Qrupun 

nəzərdən kеçirdiyimiz хüsusiyyətlərinin bir qismi оnun struktur-fоrmal 

(təşkilati) cəhətdən хaraktеrizə еdir. Qrupun həcmi, tərkibi, kоmmunikasiya 

kanalları, rоlların bölüşdürülməsi, tabеlilik sistеmi və s. buna misal оla bilər. 

Qrupları müxtəlif əsaslara görə təsnif edirlər. Hər şeydən əvvəl qrup 

üzvlərinin miqdarına, tanışlıq və yaxınlıq səviyyəsinə görə qrupları böyük və 

kiçik olmaqla iki yerə bölürlər. 

Böyük qrup  30-40 – dan artıq insan birliyidir. Böyük qrupun üzvləri 

bir-birini tanımaya, bir-biri ilə görüşməyə bilərlər. Bu cür qruplara çoxsaylı 

tələbə və müəllim kollektivi olan universitetləri, böyük şirkətləri, dövlətləri, 

millətləri və s. aid etmək olar. Ən böyük insan birliyi bəşəriyyətdir. 

Kiçik qrupa gəldikdə bu 2-dən 30-40 – a qədər insan birliyidir. Kiçik 

sosial qruplarda insanların bir-biri ilə təması daha yaxın və daimi xarakter 

daşıyır. Kiçik qrupun üzvləri ümumi bir işlə məşğul olur və bir-birilə 

qarşılıqlı əlaqədə olurlar.  

Kiçik qrupların üzvlərinin sayı 7 nəfərdən artıq olmadıqda belə qrupları 

ilkin kiçik qruplar adlandırırlar. Məsələn, yeni yaranmış ailə. İnsan adətən 

bir ilkin qrupun iştirakçısı olur. 
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Kiçik qrupun növləri. Sosial psixologiyada kiçik qrupların mövcudluq 

dərəcəsinə görə iki növünü: real və şərti qrupları ayırd edirlər. 

Şərti qruplar adından məlum olduğu kimi müəyyən şərtlər, adamların 

müəyyən xüsusiyyətlərə (cins, yaş, həmkarlıq və s.) əsasən müəyyən 

qruplara daxil edilməsi nəticəsində yaranır. Şərti qrup bəzən statik qrup da 

adlanır. Şərti qrup üzvləri eyni zaman və məkan daxilində yaşamaya və bir-

birilə rabitədə, təmasda olmaya da bilərlər. 

Real qruplara gəldikdə bunlar müəyyən zaman və məkan daxilində 

real münasibətlərlə birləşmiş insan birliyini aid edirlər. Məsələn, ailə, bir 

sinifin şagirdləri, məktəbin pedoqoji kollektivi və s. Real qrupların üzvləri 

daima bir-birilə təmasda olurlar. 

Sosial psixologiyada kiçik qrupların məqsəd və xarakterinə görə daha 

iki növünü ayırd edirlər: rəsmi (formal) və qeyri-rəsmi (qeyri-formal). 

Rəsmi qruplar rəsmi sənədlər əsasında yaradılmış qruplardır. Bu cür 

qruplarda münasibətlər inzibati-hüquqi yolla müəyyən olunur və tənzim 

edilir. Bu cür qruplar daima mütəşəkkil olub, onun üzvlərinin hüquq və 

vəzifələri müvafiq təlimat və sənədlərdə öz əksini tapır. 

Qeyri-rəsmi qruplara gəldikdə, adından göründüyü kimi, rəsmi 

sənədlər əsasında yaradılmayan insan birliyidir. Bu cür qrupun üzvlərinin 

dəqiq qeyd edilmiş məqsədi olmur. Bu cür qruplar ünsiyyət prosesində təbii 

yolla yaranır. Burada qrup üzvlərinin bir-birinə qarşı emosional-psixoloji 

münasibətləri qrupun yaranması üçün əsas rol oynayır. 

Referent qruplar. Psixoloji ədəbiyyatlarda kiçik qrupların bir növü 

kimi referent qrupları da qeyd edirlər. Özünün normaları, fikirləri, qiymətləri 

ilə fərdin davranış motivlərinə çevrilən sosial birlik referent qrup adlanır. Bu 

termin ilk dəfə olaraq 1942-ci ildə Q.Xaymen tərəfindən irəli sürülmüşdür. 
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Qaydaları və normaları şəxsiyyətin qayda və normalarına çevrilən, 

fərdin statusunun artması üçün daimi imkanları olan bu cür referent qrupları 

çox vaxt etalon qrup adlandırırlar. 

Funksional psixoloji uyuşmada idraki, emosional-iradi cəhətdən 

yaxınlıq, xüsusilə temperament və xarakter səviyyəsində uyuşma əsas 

götürülür. Həyati faktlar göstərir ki, qrup üzvləri arasında xarakterlərinə görə 

uyğunsuzluğun olması çox vaxt qrupda ciddi mənfi psixoloji hadisələrin baş 

verməsinə, xüsusilə qrupda psixoloji iqlimin pozulmasına gətirib çıxarır.  

Hətta qrup üzvlərinin tək birində xarakterin ciddi uyğunsuzluğu qrup 

fəaliyyətinin pozulmasına əsaslı təsir göstərə bilir. 

Psixoloji ədəbiyyatda qeyd olunduğu kimi qrup uyuşmasının adaptiv 

planda təhlili pozitiv şəxsiyyətlərarası münasibətlərin formalaşdırılmasını 

nəzərdə tutur. Psixoloqlar qrup uyuşmasının adaptiv planda həyata 

keçirilməsini təmin etmək üçün işgüzar oyunlar metodundan geniş istifadə 

olunmasını məsləhət görürlər. 

Psixoloqların apardıqları tədqiqatlar göstərmişdir ki, işi birlikdə icra 

edən  və ya yanaşı yaşayan adamların uyuşan və ya uyuşmaz olması 

qrupların sosial-psixoloji təhlili üçün ən aktual vəzifələrdən biridir. 

Qrup uyuşmasının eksperimental tədqiqi qomeostat adlanan  xüsusi 

qurğunun köməyi ilə həyata keçirilir. Qomeostat elə bir cihazdır ki, burada 

eyni vaxtda bir neçə adam işləyə bilir. Bu zaman birgə fəaliyyətin 

müvəffəqiyyəti bütün qrupun fəaliyyətinin uzlaşdırılmasından və 

uyğunlaşdırılmasından asılı olur. Bu cihazın köməyi ilə qrupun birgə 

fəaliyyətə nə dərəcədə hazır olduğunu aşkara çıxarmaq mümkündür.  

Qrup təzyiqi fenomeni. XX əsrin 50-60-cı illərində sosial 

psixologiyada şəxsiyyətin davranışının onun fərqli sərvət meylləri və 
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normaları qrup normalarına uyğun gəlmədiyi şəraitdə ziddiyyətli xarakter 

daşıması problemi diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu cür psixoloji konfliktlər 

qrupun şəxsiyyətə təsiri şəraitində təzahür edə bilirdi ki, bu qrup təzyiqi 

hadisəsi kimi qeyd olunurdu. Fərd və qrup arasındakı konflikti həll etməyin 

yollarından biri kimi konformizm özünü göstərməyə başlamışdır. 

Konformizm (və ya konformluq) fərdin qrupla zahirən razılaşması, 

ixtilafı daxilən dərk etdiyi halda onun hər bir  təsirinə tabe olması, hər bir 

şəraitə uyğunlaşmasından ibarətdir. Bu baxımdan sosial psixologiyada 

konformluq dedikdə fərdin qrupla zahirən razılaşması, ixtilafı daxilən dərk 

etdiyi halda onun hər bir təsirinə tabe olması, hər bir şəraitə şüurlu 

uyğunlaşması, insanların öz davranışlarını dəyişmək meyli başa düşülür. Bu 

zaman istər-istəməz psixoloji cəhətdən fərdin mövqeyinin qrupun təzyiqinə 

məruz qalması baş verir. 

Şəxsiyyətin qrup “təzyiqinə”, fikrinə tabe olması daxili və xarici 

xarakter daşıya bilir. Xarici konformluq zamanı qrup təzyiqi götürüldükdən 

sonra fərd özünün ilkin mövqeyinə qayıdır. Daxili konformluq zamanı isə 

qrup təzyiqi aradan çıxdıqdan sonra da fərd qrupun mövqeyini saxlayır. 

Başqa sözlə həmin konformluq zamanı fərdin daxili mövqeyi ilə xarici təzyiq 

arasında ixtilaf olmur. Ona görə də bu cür konformluğu bir növ qrupdaxili 

təlqin adlandırmaq mümkündür. 

Fərdin nə olursa olsun əksəriyyətin fikirlərini rədd etməsi və heç nəyə 

məhəl qoymadan onlara əks çıxması nonkonformizm adlanır. 

Kiçik qruplarda özünü göstərən hadisələrdən biri də qrup qütbləşməsi 

hadisəsidir. D.Mayersə görə qrup qütbləşməsi qrupun təsiri altında onu 

üzvlərinin əvvəl mövcud olan ənənələrinin güclənməsi, qrupun rəyinin 

parçalanması əvəzinə orta ənənənin öz qütbünə köçürülməsindən ibarətdir. 
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Hər bir qrupda ona rəhbərlik edən “rəhbər işçi”, “lider” və onun 

tapşırıqlarına əməl edən adamlar: “tabe işçilər” mövcud olur. 

Sosial psixologiyada “rəhbərlik” və “liderlik” anlayışlarının oxşar və 

fərqli cəhətləri qeyd olunur. Həm rəhbər, həm də lider qrupa başçılıq edən 

adam kimi nəzərdə tutulur. Adətən, rəhbər nisbətən yüksək səviyyəli, 

səlahiyyətli təşkilatlar tərəfindən qrupun idarə olunmasının təşkilini təmin 

edəcək rəsmi adam kimi nəzərdə tutulur. Lider isə qrupun şəxsi nüfuzu 

sayəsində bir çox və ya bütün üzvlərinin davranışına qeyri-rəsmi ölçülərlə 

təsir göstərməyi bacaran üzvlərindən biri kimi qeyd olunur. 

Göründüyü kimi, “rəhbər” və “lider” anlayışının oxşarlığı hər iki 

anlayışda qrup fəaliyyətinin təşkilini həyata keçirməklə bağlılığında ifadə 

olunur. Fərqli cəhətlərinə gəldikdə isə rəhbər rəsmi şəkildə təyin olunduğu 

halda, lider çox vaxt rəsmi şəkildə deyil, qrup üzvlərinin yüksək nüfuzunu 

qazanmaq ilə yaranır. 

Təcrübə göstərir ki, qrup fəaliyyətinin səmərəliliyi rəhbərlik 

üslubundan əsaslı şəkildə asılıdır. Sosial psixologiyada 5 cür rəhbərlik 

üslubu qeyd edilir: avtokratik, avtoritar, demokratik, laqeyd (etinasız,liberal), 

qeyri-sabit. 

Avtokratik rəhbərlik üslubuna malik olan liderlər bir növ müstəbid 

olurlar. Adətən avtokratik və avtoritar liderlər qrup üzvlərinin fikir və 

ideyalarını nəzərə almadan mütəqil hərəkət edirlər. Əmr, göstəriş, təlimat, 

töhmət, təşəkkür onların qrup üzvləri ilə əsas əlaqə forması olur. 

Avtoritar lider qrup üzvlərinin imkan və qabiliyyətlərini aşağı 

qiymətləndirir. Bu cür rəhbərlər qrup üzvlərinin təşəbbüslərini boğur. 
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Demokratik üsluba malik olan lider qrup üzvləri tərəfindən rəğbətlə 

qarşılanır. Bu cür liderlər daim qrup üzvləri ilə razılaşırlar. Qərar qəbul 

edərkən qrup üzvlərinin təkliflərini nəzərə alır. 

Laqeyd rəhbərlik üslubuna malik olan liderlərin qrup üzvləri ilə 

ünsiyyəti kortəbii xarakter daşıyır. Çox vaxt onların arasında yaranan 

ünsiyyət qrup üzvləri tərəfindən diktə olunur. 

Qeyri-sabit rəhbərlik üslubuna malik olan liderlər dəyişgən olurlar. 

Onların necə hərəkət edəcəklərini qabaqcadan müəyyənləşdirmək mümkün 

olmur. 

Etnik sistem və ya etnik çoxluq dedikdə eyni mədəniyyətə, ümumi dilə, 

psixikanın səciyyəvi əlamətlərinə, vahid əraziyə və mənlik şüuruna malik 

olan tarixi proses nəticəsində yaranmış insanlar çoxluğu başa düşülür. Belə 

bir çoxluğun üzvü yəni etnik xassələrin daşıyıcısı etnofor adlanır 

(Y.B.Bromley) 

L.N.Qumilev etnosun formalaşmasında üç əsas amili ayırd edirdi: 

1.bioloji amil. 2. coğrafi amil. 3. tarixi amil (sosial amil nəzərdə tutulur). 

Hər bir etnik qrup yerləşdiyi etnososial mühitdən asılı olaraq müxtəlif 

psixi xüsusiyyətlər kəsb edir. Çünki etnosun sosial çoxluq kimi aktuallaşmış 

tələbatları etnososial mühiti əmələ gətirən amillərdir. Bundan asılı olaraq 

etnosla mühit arasındakı tarazlığın yaranması üçün həmin mühitə 

uyğunlaşma prosesi baş verir ki, bu da etnosun psixi fəaliyyətinin 

məzmununu müəyyən edir.  

Etnosun formalaşmasının əsasında bioloji amil durur. Yəni orqanizmlə 

mühit arasında onun tələbatını ödəmək lazımdır. Bioloji tələbatın ödənilməsi 

müəyyən biocoğrafi mühitdə baş verir. 
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Qruplarda insanlar birgə yaşayıb və fəaliyyət göstərmələrinə görə 

onların arasında istər-istəməz qarşılıqlı münasibətlər özünü göstərir. Bu cür 

münasibətlər sosial psixologiyada şəxsiyyətlərarası münasibətlər adlanır. 

Şəxsiyyətlərarası münasibətlər birgə fəaliyyət və ünsiyyət prosesində 

insanlar arasında təzahür edən subyektiv qarşılıqlı təəssüratdan ibarətdir. 

Şəxsiyyətlərarası münasibətlər fərdlərin bir-birini qavraması şəraitində 

mümkün olur. Şəxsiyyətlərarası münasibətlər insanların bir-birində qavradığı 

və qiymətləndirdiyi ustanovka, meyl, gözləmə, stereotiplər və s. sistemindən 

ibarətdir. Başqa sözlə şəxsiyyətlərarası münasibətlər sosial-psixoloji 

amillərlə şərtlənmiş özünəməxsus hadisədir.  

Qavrayış zamanı  hər şeydən əvvəl qavranılan adamın anatomik, 

funksional və sosial keyfiyyətlərinin müəyyən məcmusu əks etdirilir. Bu 

keyfiyyətlər vəhdətdə olsa da inikas prosesində birinci yerə sosial cəhətlər 

keçir. Başqasına rast gəldikdə birinci növbədə “O kimdir?” sualı meydana 

gəlir. Bu sual hər şeydən əvvəl fərdin sosial mövqeyini müəyyənləşdirir. 

Bununla yanaşı olaraq qeyd etmək lazımdır ki, şəxsiyyətlərarası 

münasibətlərdə subyektiv, psixoloji amillər həll edildiyindən həmin amillər 

münasibətlər sistemində özünəməxsus iz buraxır. Məhz buna görə  də hər bir 

şəxs qarşılıqlı münasibətdə olduğu adamın subyektiv mövqeyini öyrənməyə 

çalışır. Bu proses müxtəlif rabitə, yol və vasitələrin köməyi ilə həyata 

keçirilir. Bu vasitələrin köməyi ilə münasibət saxlanılan şəxsin kim olduğu, 

onun rəğbət və yaxud əks hisslərlə ətrafdakılara münasibəti, ictimai 

imkanları və s. aşkara çıxarılır. 

Şəxsiyyətlərarası münasibətlər mürəkkəb və çoxsəviyyəli quruluşa 

malikdir. Bunlardan birincisi, ilk növbədə “gözə çarpan” vasitəsiz asılılıq 
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səviyyəsidir. Buraya fərdlərin emosional xoşagəlimliliyi, qrup uyğunluğu, 

ünsiyyətlilik, həmrəylik və s. vasitəli asılılıq səviyəsi daxildir. 

İkincisi, daha əsaslı səviyyə vasitəli asılılıq səviyyəsi olub 

şəxsiyyətlərarası münasibətlərin məcmusunu təşkil edir. Bu səviyyəyə fərdin 

kollektivçilik psixologiyasının dərəcəsi, qrup həmrəyliyi, iştirakçıların öz 

davranış etalonlarını kollektivin etalonlarına uyğunlaşdırmaq meylləri, 

kollektivdə sosial sxemlər və onların iştirakçılar tərəfindən qavranılması və 

s. daxildir. 

Üçüncü səviyyəni qrupun istehsalat, təlim və yaxud ictimai vəzifələri 

səviyyəsinin məcmusu təşkil edir. Buraya qrupun yerinə yetirdiyi vəzifəyə 

hazırlığı, işgüzarlığı, başqa qruplarla rabitə münasibətləri və s. daxildir. 

Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin aşağıdakı növləri var: rəsmi, qeyri-

rəsmi, şəxsi, işgüzar. 

Rəsmi münasibətlər rəsmi sənədlərə, normalara uyğun həyata keçirilən 

şəxsiyyətlərarası münasibətlərdir. 

Qeyri-rəsmi münasibətlər isə insanların bir-birinə olan şəxsi 

münasibətlərinə əsaslanır. Bu cür münasibətlər subyektiv xarakter daşımaqla 

insanların bir-birinə simpatiyasında, antipatiyasında və s. ifadə olunur. 

Şəxsi qarşılıqlı münasibətlərin bu tiplərini fərqləndirirlər: tanışlıq, 

yoldaşlıq, dostluq, ər-arvad. Mütəxəssislərin fikrincə şəxsi qarşılıqlı 

münasibətlərin kökü insanların hisslər aləmi ilə bağlıdır və emosional amillər 

zəminində formalaşır. 

İşgüzar  münasibətlər işgüzar əlaqələrin həyata keçirilməsi prosesində 

baş verir və insanların birgə fəaliyyətinin səmərəliliyinə öz təsirini göstərir. 
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ЕMОSİYА VƏ MОTİVАSİYА PSİХОLОGİYАSI 
 

1. Emosiyalar haqqında anlayış 

2. Emosiyaların funksiyaları  

3. Emosiyaların təsnifi problemi 

4. Hisslər 

5. Mоtivаsiyа  

"Emosiya nədir?" sualı elmdə müxtəlif şəkildə cavablandırılmışdır. V.Cеyms 

emosiyanı hiss etməyə "cəhd" kimi müəyyənləşdirir, P.K.Anoxinə görə isə "emosiyalar 

orqanizmin fizioloji vəziyyəti olaraq parlaq subyektiv ifadəyə malikdirlər və insanın bütün 

hiss və yaşantılarını əhatə edirlər. S.L.Rubinşteyn emosiyaları subyektin vəziyyətinin və 

obyektə münasibətinin təzahürü kimi dəyərləndirir. N.S.Nemovun tərifi belədir: 

"emosiyalar orqanizmin ümumi vəziyyətinin və aktual tələbatlarının ödənilməsi prosesinin 

təsiri nəticəsində insanda yaranan elementar yaşantılardır". 

Psixoloqların fərqli şərhlərini ümumiləşdirən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, əksər 

hallarda emosiyalar insanın indiki anda nəyəsə və ya kiməsə (situasiyaya, başqa insanlara, 

özünə və s.) münasibəti ilə əlaqədar keçirdiyi yaşantılar kimi anlaşılır. 

Z.M.Abolin emosiоnal yaşantıarın formal-dinamik parаmetrləri üzərində xüsusilə 

dayanır: a) zaman parametrləri- müddət, fasiləsizlik, sürət, diskretlik, periodiklik ve s.;  

b) intensivlik və dərinlik emosional yaşantıların qüvvəsi kimi. 

Emosiyalara aid tədqiqatlarda ekspressiv komponentin öyrənilməsinə xüsusi 

əhəmiyyət verilir. Emosiyaların başlıca ifadə vasitələri nitq, mimika, pаntоmimika, 

jestləri, vokalizasiyadır.  

Şlosberqin təqdim etdiyi mimik ifadələr şkalası 6 əsas katеqoriyadan ibarətdir: 

1. məhəbbət, sevinc, xoşbəxtlik; 

2.təəccüb; 

3. iztirab, qorxu; 

4. qətiyyət. qəzəb; 

5. ikrah; 

6. nifrət; 
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Emosiyaların funksiyaları məsələsi də bir çox müəlliflər tərəfindən əsas tədqiqat 

obyekti kimi ayrılmışdır. V.K.Vilyunas emosiyaların bioloji məqsədəuyğunluğundan 

danışarkən aşağıdakı funksiyaları sadalayır: 

1. Qiymətləndirmə 

2. Təhriketmə (motivləşdirmə) 

3. Tənzimetmə (təşkiletmə) və dezorqanizasiya (pozma) 

4. Möhkəmləndirmə (tormozlama) 

5. Sezmə (qabaqlama, evristik) funksiyalar. 

Rus psixoloqu S.L.Rubinşteyn emosiyaların inkişaf mərhələlərini sadalayır: 

1. Elementar hissеtmə (orqanik xarakterli məmnunluq, qeyri-məmnunluq); 

2. Müxtəlif şəkildə olan predmet hisslər (nədənsə qorxmaq, nəyəsə təəccüb etmək və 

s.); Bu hisslər intellektual, estetik, əxlaqi hisslərə bölünür. 

3. Ümumi dünyagörüşü hissləri (yumor, istehza hissi, yüksək olanın və ya faciəli 

olanın hiss edilməsi); 

Bununla bərabər müəllif göstərilən emosional yaşantılara yaxın olan, yaxud 

onlardan fərqlənən affektləri, ehtirasları, əhvalları ayırır. 

B.I.Dodunovun təqdim etdiyi təsnifat "dəyərli" emosiyalara aiddir. Təsnifatın əsası 

kimi tələbatlar və məqsədlər, yəni, bu və ya digər emosiyaların aid olduğu motivlər 

götürülmüşdür. Emosional sahənin diskret modelinin tərəfdarları emosiyaları ilkin (təməl) 

və ikinci emosiyalara bölürlər. P.Ekman 6 ilkin emosiyanın adını çəkir: qəzəb, qorxu, ikrah, 

təəccüb, kədər, sevinc. R.Plutçikin təsnifatında dörd cüt emosiyanın hər cütü müəyyən 

hərəkətlə əlaqədardır: 

> Qəzəb (hücum, dağıdıcılıq) - qorxu (müdafiə); 

> Bəyənmə (təqdir qəbuletmə) - ikrah (rəddetmə); 

> Sevinc (canlandırma, əksetmə) - məyusluq (hüzn, məhrumolma); 

> Gözləmə (tədqiq etmə) - təəccüb (istiqamətlənmə) 

K.Izardın müəyyən etdiyi təməl emosiyaların sayı 10 - dur: qəzəb, ikrah, nifrət, dərd-

iztirab, qorxu, günah, maraq, sevinc, utanma, təəccüb. 

Nəhayət "Akademik" adlandırılan təsnifatda emosiyalar intensivlik dərəcəsinə və 

davamlılığa görə əhvallara, emosiyalara, hisslərə, affektlərə və ehtiraslara bölünürlər. 
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Bütün emosional fenomenlər içində ən qeyri-müəyyən və müəmmalı emosiya 

əhvaldır. S.L.Rubinşteynə görə əhval hər hansı xüsusi hadisə ilə bağlı olmayan, qeyri-

məxsusi dağınıq halətdir. N.D.Levitov əhvalı müəyyən zaman ərzində insanın yaşantı və 

fəaliyyətinə rəng verən ümumi emosional halət kimı anlayır. Z.M.Vekker isə əhvalı 

insanın fiziki halı ilə paralel hiss etdiyi ruhi halı adlandırır. 

Əksər psixologiya dərsliklərində əhval zəif intensivliyi, uzunmüddətliliyi, 

səbəbsizliyi və ya səbəbinin aydın olmaması, insanın fəallığına təsirliliyi ilə 

səciyyələndirilir. 

Məmnunluq insanın arzu, meyl və tələbatlarının ödənilməsi zamanı keçirdiyi razılıq 

hissi kimi müəyyən olunur. Ali məmnunluq vəcd, sövq, məftunluqdur.  

V.Kvin sevinci yaxşı əhvalda və razılığın duyulmasında təzahür edən aktiv müsbət  

emosiya kimi təqdim edir. V.S.Deryаbin və K.Izard sevinc və şadlıq arasındakı fərqin 

müəyyənləşdirilməsindəki çətinlikdən dаnışsalar da, оnların başqa-başqa hadisələr olduğu 

fikrindədirlər. Izard sevincin özündən və  dünyadan razı qalma yaşantısı ilə müşayiət 

olunduğunu söyləyir və bunu sevincin fərqləndirici xüsusiyyəti kimi anlayır. Psixoloji 

səviyyədə sevinc emosiyası fərdin frustrasiyaya olan tоlerantlığını, özünə inam hissini  artırır. 

Еhtirаs – uzunmüddətli, qüvvətli və dərin hissdir. Dekard qeyd edir: "...bir əşyanın 

dəyərini müəyyən etməzdən əvvəl təəcüblənirik, deməli; təəccüb ehtirasların ən 

birincisidir." K.Izard təəccübün qısa müddətliliyindən danışır; bu halət gözlənilmədən baş 

verir və tezliklə ötüb keçir. Başqa emosiyalardan fərqli olaraq təəccüb davranışı uzun 

müddətə motivləşdirə bilmir.  

Təəccüb qəfil dəyişiklik zamanı əsəb sisteminin indiki an üçün uyğun olmayan və 

adapdasiyaya mane ola biləcək aktivliyini saxlayır. Tomkinsin ifadəsi ilə desək: "təəccüb 

kanalları təmizləyən emosiyadır'. 

I.A.Vasilyev təəccübü problemin formalaşması ilə əlaqələndirir və bu emosiyanın 

inkişafinın 3 mərhələsini ayırır: çaşma (çaşıb qalma), "normal təəccüb", heyrət. 

Intellektual emosiyalardan biri olan marağın insanın təkamülündəki rolu böyükdür. 

Insan başqa insanlarla, onlan digər canlılardan, əşya və situаsiyalardan daha maraqlı 

gördüyü səbəbindən münasibət qurur və bu münasibəti qoruyub saxlayır.  

Maraq hər bir şeyə istiqamətlənə bilər, lakin insanlığa daha çox fayda vеrən 

intellektual, estetik və başqa yaradıcı fəaliyyət növləridir. 
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Е.P İlin gözləmə və proqnoz emosiyalarına həyəcanı, təşvişi, qorxunu, ümidsizliyi 

aid edirlər. 

Emosiyaların psiхologiyasında həyəcan ayrıca bir kateqoriya kimi nəzərdən 

keçirilmir. O, insanın əhəmiyyətli fəaliyyətdən və ya görüşdən öncə təzahür etdirdiyi 

narahatlıq, situativ hadisə, qorxu halətlərini əks etdirən məişət anlayışı kimi qəbul olunur. 

E.P.Ilin həyəcanı aşırı səviyyəli emosional oyanma kimi müəyyənləşdirir. 

"Həyəcan" anlayışını psixologiyaya Z.Freyd gətirmişdir və bir sıra müasir 

tədqiqatçılar həyəcаnı qorxunun bir növü kimi nəzərdən keçirməkdədirlər. Həyəcan 

gələcəyə aid fantaziyanın, təxəyyülün nəticəsi kimi ortaya çıxır. O, qeyri-müəyyən 

şəraitdə insan üçün çox vacib, əhəmiyyəli olanın gözlənilməsi və ya fərd tərəfindən 

uğursuzluğun, təhlükənin proqnozlaşdırılması ilə əlaqədar olan kəskin daxili 

məzmunsuz narahаtlıq haləti kimi anlaşılır. 

Qorxunun konkret mənbəyi vardır, o, şərtiz təhlükəli qiymətləndirilən müəyyən 

obyektlə əlaqədardır. Həyəcanın yaranması üçün isçə dəqiq və konkret bəhanəyə ehtiyac 

olmur. Insanın qorxu reaksiyası göstərməyə bioloji meylli olduğu stimullar və situasiyalar 

kompleksi movcuddur. Bir çox müəlliflər bеlə təbii siqnallara ağrını, tənhalığı, 

stimulyasiyanın gözlənilməz deyişikliyini aid edirlər.  

K.Izardın qeyd etdiyi kimi, qorxu yaşantısı inamsızlıq, acizlik, köməksizlik, 

situasiyanı idarə etmə imkanmının olmaması ilə müşayiət olunur.  

K.K.Platonov qorxunun iki əsas formasını ayırır: astenik və stenik qorxu. Astenik 

qorxu passiv müdafiə (donub qalma, stupor, əsmə) və aktiv müdafiə reaksiyalarında 

(qaçma) təzahür edir. Stenik forma isə təhlükə anında fəal şüurlu fəaliyyətlə əlaqədar olan 

"döyüşə hazır" vəziyyətlə xarakterizə olunur. 

Аffеkt – (lаt. аffеktus- həyəcаnlаnmа dеməkdir) cоşğun surətdə əmələ gəlib, kəskin 

ifаdəyə mаlik оlаn qüvvətli cərəyаn еdən qısа müddətli hissdir. 

Frustrаsiyа – insаnın rеаl və yа хəyаli mаnеələrlə rаstlаşdığı zаmаnı düşdüyü psiхi 

vəziyyətdir.  

E.P.İlin frustrasion emosiyalar kateqoriyasını ayırır və onlara incikliyi, 

məyusluğu, qəzəbi, təcavüzü, kədəri, sıxıntını, dərdi və depresıyanı aid edir. Bu 

emosiyalar insanın fəaliyyətinə müxtəlif şəkildə təsir edirlər. Bəziləri insani məqsədə 
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çatmağa təhrik edir, motivin qüvvəsini artırırlar, başqaları isə əksinə onu demobilizə edir, 

konflikt situasiyadan uzaqlaşmağa və fəaliyyətdən bütünlüklə imtinaya sövq edirlər.  

Kədər, sıxıntı, depressiya isə ikinci qrupa daxil olan emosiyalardır. Kədərin 

funksiyasını müəyyən edərkən K. Izard qeyd edir ki, kədər insan həyatının ümumi tempini 

ləngidir və bununla ona "dönüb geriyə boylanmaq" dünyaya başqa gözlə baxmaq və 

dəyərləndirmək imkanı yaradır. Forster depressiyanin adaptiv davranış vərdişlərinin 

itirilməsi onların qaçma reaksiyaları ilə (şikayətlər, xahişlər, ağlamaq, əsəbilik) əvəz 

olunması ilə xarakterizə olunduğunu söyləyir. 

Pərtlik, utanma, günahkarlıq və ikrahı E.P.İlin kommunikativ emosiyalar kimi təqdim 

edir. Tədqiqatçının fikrincə bu emosiyalar insanın yaxın ətrafla qarşılıqlı münasibətinin 

xüsusiyyətlərini əks etdirirlər. Məsələn, utanma qabiliyyəti fərdin onu əhatə edən 

insanların fikir və hisslərini nəzərə alma meylini ifadə edir. Günahkarlıq emosiyası isə 

səhv davranışa görə cəza almaqla bərabər, insanı, situasiyanı düzəltmək, hadisələrin 

normal gedişini bərpa etmək istiqamətində stimullaşdırır. K.İzardın qeyd etdiyi kimi günah və 

utanc olmadığı təqdirdə insanlar əxlaqi və etik normalara əməl etməzdilər və günahkarlıq 

hissini tanımayan cəmiyyət dünya üzündə ən qanunsuz və təhlükəli cəmiyyət olardı. 

Emosional halətlər içərisində stress tədqiqatçıların diqqətini xüsusi olaraq çəkən 

hadisədir. Çox vaxt stress əsəb sisteminin emosional yüklənməsi zamanı insanda yaranan 

həddən artıq qüvvətli və uzunmüddətli psixoloji gərginlik haləti kimi müəyyən olunur. 

Stress fərdin fəaliyyətini dağıdır, onun davranışının normal gedişini pozur. Stresslər tez-tez və 

uzunmüddətli olduqları halda yalnız psixoloji vəziyyətə deyil, həm də insanın fiziki 

sağlamlığına mənfi təsir göstərirlər. Bu səbəbdən orqanizmdə baş verə biləcək ciddi 

somatik pozuntulara yol verilməməsi üçün uzunmüddətli stress halında olan insan 

gecikmədən psixoloji yardım  almalıdır.  

"Hiss" və "еmosiya" anlayışlarının ən dəqiq fərqi A.N.Lеontyеv tərəfindən müəyyən 

olunmuşdur. Tədqiqatçı qеyd еdirdi ki, еmosiyalаr situativ xaraktеr daşıyırlar, yəni rеal və 

ya mümkün situasiyaya və özünün bu situasiyadakı davranışına qiymətləndirmə 

münasibətini ifadə ədirlər. Hisslər isə prеdmеt xaraktеrli davamlı еmosional münasibətdir. 

Е.P.İlinin fikrincə еmosiya və hisslər arasında birbaşa uyğunluq yoxdur: еyni 

еmosiya müxtəlif hissləri ifadə еdə bilər fə ya fərqli emosiyaların bir hissdə təzahürü 

mümkündür. Еmosiyaların xarici ifadəsinin qarşısını alan şəxs başqalarından öz 
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hisslərini gizlədir. Hisslər də еmosiyalar kimi fərqli tərəflərdən səciyyələndirilir: 

münasibətin işarəsi, intеnsivliliyi, davamlılığı, gеnişliyi, subyеktivliyi və s. 

Еmosiyalar insanın bioloji mahiyyətinin əksi olduğu halda, hisslər şəxsiyyətin sosial 

tərəfinə aiddirlər və yüksək səviyyədə ümumiləşmiş ola bilirlər. 

Hisslərin ənənəvi bölgüsü onların sadə və ali növlərinin ayrılmasından ibarətdir. Ali 

hisslərdə öz növbəsində yönəldiyi sosial həyat  sferasına görə əxlaqi, intellektual və estetik 

hisslərə bölünür. 

Bəzi hisslərin qısa səciyyəsi:  

Simpatiya - kiməsə və ya nəyəsə davamlı müsbət münasibət olub, mehribanlıq, 

xeyirxahlıq, heyranlıq, ünsiyyətə cəhd şəklində təzahür edir. F.Laroşfukonun qeyd edir ki, 

bəzi insanlar malik olduqları məziyyətlərə rəğmən itələyici, digərləri isə bütün naqislikləri ilə 

birlikdə cəlbedicidirlər. 

Aşiqlik - vurğunluq və məftunluq kiməsə ehtiraslı meyldə təzahür edən davamlı 

emosional münasibətdir. E. Frommun qeyd etdiyi kimi aşiqliyi adətən məhəbbətin zirvəsi 

hesab edirlər, əslində isə aşiqlik məhəbbətin yalnız başlanğıcı, onu əldə etmək üçün 

imkandır. Aşiqliyi bir qayda olaraq, insanın xaricən cazibədarlığı və ya xarici görünüşünün 

ayrı-ayrı əlamətləri yaradır. 

Aşiqlik dövründə obyekt məftunedici gözəl və əlçatmaz görünür. Aşiq olan insanın 

təxəyyülü nəinki başqalarını, hətta özünü belə görməyəcək, hiss etməyəcək dərəcədə 

aşiqlik obyekti ilə əhatə olunur. Bu aydın dominant, nisbi sabit halətdir. 

Şairlərin, yazıçıların başlıca mövzusu olan məhəbbət hissinə filosof, psixoloq, 

fizioloqlar da öz işlərində az yer verməmişlər. Hələ qədim Yunanıstanda məhəbbətin 

tipologiyası yaradılmışdır. 

> eros - kortəbii,ehtiraslı, sövqlü aşiqlik; 

> filiya - dostcastına məhəbbət, birinin başqasına xoş yanaşması; 

> storqe - bağlılıq, xüsusilə ailə bağlılığı; 

> aqape - fədakar məhəbbət, öz yaxınına, əziz adama olan məhəbbət 

Qədim fəlsəfi təlimlərdə məhəbbət cazibə qüvvəsinə bənzər kosmik bir qüvve kimi 

nəzərdə tutulur, dünyanın qurucu, birləşdirici, qovuşdurucu, hərəkətverici enerjisi kimi 

təqdim olunurdu. Platonun məhəbbət barədə şərhi bir qədər fərqlidir. Onun baxımından 

məhəbbət bir tərəfdən gözəl cismə (bədənə) qarşı hissi aşiqlik və estetik heyranlıq, digər 
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tərəfdən isə mütləq səadət və mütləq  gözəllikdir. Bu insanın mənəvi yüksəlişinin ali pilləsidir. 

Spinozaya görə məhəbbət sadəcə olaraq başqa insana müsbət, xeyirxah münasibətdir və bu 

hissin qüvvətli olması mütləq deyil. 

Filosofların frkrincə məhəbbət məhəbbət obyektini əldə etmək və saxlamaq, onu razı 

salmaq və narahatlıq gətirəcək şeylərdən qorumaq arzusunu yaradır. 

Məhəbbətin növlərindən danışarkən romantik məhəbbət, valideyn-övlad məhəbbəti, 

qardaş məhəbbəti, dost bağlılığı, dəyər və ideallara məhəbbət və nəhayət, Allaha məhəbbəti 

qeyd edirlər. 

Mоtivаsiyа nədir?  «Mоtivаsiyа» аnlаyışı dа «mоtiv» аnlаyışı kimi fərqli şərhlərə 

məruz qаlır. Mоtivаsiyа: 1) dаvrаnışı sахlаyаn və istiqаmətləndirən, yəni, оnu müəyyən 

еdən fаktоrlаrın cəmidir; 2) mоtivlərin cəmidir; 3) оrqаnizmin аktivliyini çаğırаn və оnun 

istiqаmətini müəyyən еdən təhrikdir; 4) kоnkrеt fəаliyyətin psiхi tənzim prоsеsidir.  

V.Q.Lеоntyеv mоtivаsiyаnın iki tipini аyırırdı: ilkin mоtivаsiyа-tələbаt, mеyl, 

instinkt fоrmаsındа, ikinci mоtivаsiyа isə mоtiv fоrmаsındа təzаhür еdir. 

Əksər hаllаrdа psiхоlоqlаr mоtivаsiyа dеyəndə, dаvrаnışın dеtеrminаsiyаsını 

nəzərdə tuturlаr və bu səbəbdən хаrici və dахili mоtivаsiyаdаn dаnışırlаr. 

Е.P.İlin mоtivаsiyаnı mоtivin fоrmаlаşmаsının dinаmik prоsеsi kimi nəzərdən 

kеçirməyi yаrаnmış qеyri-müəyyənlikdən çıхış yоlu kimi görür. Insаn mоtivаsiyаsı üç хətt 

üzrə tədqiq оlunur. 

1. mоtivаsiyаnın şəхsiyyət nəzəriyyəsi (əlаmətlər nəzəriyyəsi) müstəvisində 

öyrənilməsi; 

2. mоtivаsiyаnın tədqiqində situаsiyа аmillərinə istinаd еtmə; 

3. mоtivаsiyаnın «şəхsiyyət - situаsiyа» qаrşılıqlı təsiri kimi öyrənilməsi. 
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                       Mотивасийа вя Емосийа  

1. Мотивляр щаггында анлайыш 

2. Щисслярин психолоъи мащиййяти 

3. Емосийалар щаггында анлайыш 

4. Емосионал щалятляр 

5. Али щиссляр 

Мотивлярин юйрянилмясинин бюйцк ящямиййяти вардыр. Бу мащиййят ети-

бариля шяхсиййяти фяалиййятля юйрянмяк демякдир. Инсан фяалиййятинин спеси-

фик хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, о, щямишя мягсядйюнлцдцр. 

Мотив (латынжа м о в е р е- щярякятя эятирмяк, итялямяк демякдир) де-

дикдя тялябатларын тямин олунмасы иля ялагядар олараг инсаны фяалиййятя тящ-

рик едян амилляр нязярдя тутулур. Мотив инсаны фяалиййятя тящрик едир вя 

онун фяалиййятинин истигамятини мцяййянляшдирир. Бу ики жящят бир-бириля 

вящдят тяшкил едир вя мотивин ясас функсийалары кими мейдана чыхыр. 

Мотивляри бир-бириндян онларда тязащцр едян тялябатларын нювцня, он-

ларын кясб етдийи формалара, эенишлийиня вя йа мящдудлуьуна, онларын реал-

лашдыьы фяалиййятин конкрет мязмунуна эюря фяргляндирирляр. Фяалиййятин 

мцряккяб нювляри бир гайда олараг бир мотивя дейил, ейни вахтда бир нечя 

тясир эюстярян вя гаршылыглы тясирдя олан мотивя жаваб верир ки, бунлар да ин-

санын щярякят вя ямялляринин шахялянмямиш мотивляшмя системини тяшкил 

едир. 

Мотивляр щяр бир фяалиййят сащясиндя юзцнямяхсус хцсусиййятлярля тяза-

щцр едирляр. Бу жящяти нязяря алсаг, биз онлары фяалиййятин нювляриня эюря: 

ойун, тялим вя ямяк мотивляри кими характеризя едя билярик. 

Тялим мотивлярини адятян идрак мотивляри вя сосиал мотивляр олмаг цзря 

ики бюйцк група бюлцрляр. Яэяр шаэирдин фяаллıьы айры-айры фянлярин тядриси 

просесиндя юйрянилян обйектляря йюнялмишдирся, бу заман идрак мотивля-

риндян данышырлар. Идрак мотивляринин ашаьыдакы нювляри вардыр: 
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1. Эениш идрак мотивляри (шаэирд бцтцн фянлярдя йени фактлар, нязяри мя-

сяляляр, дедуктив нятижяляр вя с. иля марагланыр). 

2. Тядрис- идрак мотивляри (шаэирддя бир вя йа бир нечя фяння мараг 

ямяля эялир, о, мцвафиг фянляри даща ятрафлы юйрянмяйя башлайыр). 

3. Юзцнцтящсил мотивляри ( шаэирд марагландыьы фянляр цзря мцстягил су-

рятдя йени биликляр ялдя етмяйя башлайыр). 

Яэяр тялим просесиндя шаэирдин фяаллыьы башга адамларла мцнасибят са-

щясиня йюнялирся, бу заман сосиал мотивляр фяргляндирилир. Онлары да цч нювя 

бюлцрляр: 

1. Эениш сосиал мотивляр ( шаэирд Вятяня, жямиййятя файдалы олмаьа ча-

лышыр). 

2. Дар сосиал мотивляр- бунлара башга сюзля, мювге мотивляри дейирляр 

(шаэирд аилядя вя мяктябдя йахшы мювге тутмаг цчцн ялачы олмаьа чалышыр). 

3. Сосиал ямякдашлыг мотивляри (шаэирд юзцнцн мцяллимляр вя синиф йол-

дашлары иля мцнасибятлярини тящлил едир, онлары даща да йахшылашдырмаьа чалы-

шыр). 

Бир сыра щалларда шаэирдлярдя йарадыжылыг мотивляри дя юзцнц эюстярир. 

Бу заман тялим мотивляринин характери тядрижян дяйишир, онларда йарадыжылыг 

цчцн сяжиййяви жящятляр ясас йер тутмаьа башлайыр. 

Мотивлярин кейфиййятини психолоъи бахымдан айдынлашдыраркян онлары 

мязмун вя формасына эюря характеризя едирляр. 

Мотивлярин мязмун бахымындан характеристикасына ашаьыдакылар дахил-

дир: 

1. Тялимин шаэирд цчцн шяхси мяна кясб етмяси 

2. Мотивин фяаллыьы- тялиm шаэирд цчцн шяхси мяна кясб етдикдя, мотив 

фяал характер дашыйыр; о, сяй иля охумаьа башлайыр. 

3. Мотивлярин цмуми структурунда мотивин йери: ясас, апарыжы мотив 

юзцнцн истигамятиндян асылы олараг фяалиййят просесиндя мцхтялиф рол ойна-

йыр. 
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4. Мотивин мцстягил сурятдя ямяля эялмяси вя тязащцр етмяси. 

Мотивляриn формалашмасы вя инкишафы просесиня мотивасийа дейилир. 

5. Мотивлярин дярк олунма сявиййяси. 

6. Ейни бир мотивин мцхтялиф фяалиййят типляриня вя тядрис тапшырыгларына 

шамил едилмяси: бир щалда шаэирд бцтцн фянлярля ейни дяряжядя марагланыр, 

башга бир щалда ися бир вя йа ики фянля хцсуси марагланыр, диэяр фянляр иля ки-

файят гядяр марагланмыр. 

Мотивляр юзляринин формаларына эюря дя фярглянирляр. Мотивлярин ди-

намик характеристикасы дедикдя бу жящяти нязяря алырлар. Онлара аша-

ьыдакылар аиддир: 

1. Мотивлярин давамлылыьы.Мотивляр давамлы вя ситуатив ола биляр. 

2. Мотивлярин емосионал чаларлары вя йа модаллыьы.Мотивляр щямишя мцс-

бят вя мянфи характерли емосийаларла мцшащидя олунур. 

3. Мотивлярин гцввяси вя ифадя хцсусиййятляри: мотивляр эцжлц олдугда 

шаэирд саатларла ишлямякдян доймур, ев тапшырыгларынын щамысыны сяйля йе-

риня йетирир. Мотивляр зяиф олдугда ися о ев тапшырыгларыны «башдансовду» иж-

ра едир.  

Мотивасийа нядир? «Мотивасийа» анлайышы да «мотив» анлайышы кими 

фяргли шярщляря мяруз галыр. Мотивасийа: 1) давранышы сахлайан вя исти-

гамятляндирян йяни ону мцяййян едян факторларын жямидир; 2) мотивлярин 

жямидир; 3) организми активлийə чаьыран вя онун истигамятини мцяййян 

едян тящрикдир; 4) конкрет фяалиййятин психи тянзим просесидир 

В.Г.Леонтйев мотивасийанын ики типини айырырды: илкин мотивасийа- тя-

лябат, мейл, инстинкт формасында, икинжи мотивасийа ися мотив формасында 

тязащцр едир. 

Яксяр щалларда психологлар мотивасийа дейяндя давранышын детер-

минасийасыны нязярдя тутuрлар вя бу сябябдян харижи вя дахили 

мотивасийадан данышырлар. 

Инсан идрак просесляри васитясиля ятраф алями юз бейниндя якс етдирир, 

щисс вя емосийаларын кöмяйи иля ися онлара мцнасибятини билдирир. Демяли 
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щиссляр инсанын мцнасибяти иля баьлыдыр. Мцнасибят ися шцурла баьлы олан 

психи фактдыр. 

Беляликля, щиссляр инсанын дярк етдийи жисiм вя щадисяляря, башга адам-

лара, щямчинин юзцнцн ряфтар вя давранышына, фикир вя арзусуна бяслядийи 

мцнасибяти ифадя едян психи просесдир. 

Инсанын щансы щиссляр кечирмяси ган дювранында даща айдын тязащцр 

едир. Беля ки адам утандыгда, пярт олдугда цзцнцн рянэи гызарыр, горх-

дугда ися аьарыр.Бундан башга инсанын ня кими щиссляр кечирмясини онун 

мимикасындан вя интонасийасындан, бядянин ифадяли щярякятляриндян- пан-

томимикасындан да баша дцшмяк олур. 

Нящайят инсанын кечирдийи щиссляр онун нитгиндя дя юз ифадясини тапа 

билир. Инсан мцяййян щадисяйя мцнасибятини нитгинин интонасийа тярзи иля 

ифадя едир. 

Щиссляр ясасян 3 мцщцм функсийаны йериня йетирир: сигнал, тянзиметмя 

вя коммуникатив функсийа. 

Сигнал фуксийасынын кюмяйи иля биз ятраф алямдя баш верян щадисялярин 

щансынын щяйатымыз цчцн файдалы вя йа тящлцкяли олдуьуну дярк едирик. 

Икинжиси, щиссляр  инсанын щярякят вя фяалиййятинин мотиви кими чыхыш едя-

ряк онлары мцяййян истигамятя йюнялдя билир. Бу щисслярин тянзиметмя функ-

сийасы иля баьлыдыр. 

Щисслярин коммуникатив функсийасы онунла ифадя олунур ки, инсанын ке-

чирдийи щиссляр онун мимикасында, сясиндя, тяняффцс ащянэиндя вя с. тязащцр 

едир. Щисслярин бу жцр експрессийасы гаршы тяряф цчцн информасийа мян-

бяйиня чеврилир. 

 3-cü sual. Емосийа инсанын цзвц тялябатынын тямин олуnuб- 

олunмамaсы иля ялагядардыр. Емосийа жанлы варлыьын, организмин 

вязиййятини вя харижи тясирляринин биолоъи ящямиййятини мцяййянляшдирмяк 

тялябаты иля баьлыдыр. 

Behruz Melikov

Behruz Melikov



 5 

Емосийалар- инсан тяжрцбясинин щисси фундаменти щесаб олунур. Онлар 

ятраф алямля, жямиййятля гаршылыглы мцнасибятляри зянэинляшдирир вя хатиряляря 

динамиклик верир. 

«Емосийа нядир?» суалы елмдя мцхтялиф шякилдя жавабландырылмышдыр. 

В.Жеймс емосийаны щисс етмяйя «жящд» кими мцяййянляшдирир. 

П.К.Анохиня эюря ися «емосийалар организмин физиолоъи вязиййяти олараг 

парлаг субйектив ифадяйя маликдирляр вя инсанын бцтцн щисс вя йашантыларыны 

ящатя едирляр. С.З.Рубинштейн емосийалары субйектин вязиййятинин вя об-

йектя мцнасибятинин тязащцрц кими дяйярляндирир. 

Психологларын фяргли шярщлярини цмумиляшдиряrək беля бир нятижяйя 

эялмяк олар ки, яксяр щалларда емосийалар инсанын индики анда няйяся вя йа 

кимяся мцнасибятиля ялагядар кечирдийи йашантылар кими анлашылыр. 

Емосийалара аид тядгигатларда експрессив компонентин юйрянилмясиня 

хцсуси ящямиййят верилир. Емосийаларын башлыжа ифадя васитяляри нитг, ми-

мика, пантомимика, ъестикулйасийа, вокализасийадыр. 

Шлосбергин тягдим етдийи мимик ифадяляр шкаласы 6 ясас категорийадан 

ибарятдир: 

1.мящяббят, севинж, хошбяхтлик 

2. тяяжжцб 

3. изтираб, горху 

4. гятиййят, гязяб 

5. икращ 

Емосийа даща садя щисс олуб, ясасян цзви тялябатларын, мясялян, йе-

мяйя, тямиз щавайа, суйа вя с. олан ещтийажларын юдянилмяси иля ялагядар-

дыр. Бу жящятдян емосийа щейванларда да вардыр. 

Емосионал сащянин дискрет моделинин тяряфдарлары емосийалары илкин ыя 

икинжи емосийалара айырырлар. П.Екман 6 илкин емосийанын адыны чякир: гя-

зяб, горху, икращ, тяяжжцб, кядяр, севинж. Р.Плутчикин тяснифатында дюрд жцт 

емосийанын щяр жцтц мцяййян щярякятля ялагядардыр: 

- Гязяб ( щцжум, даьыдыжылыг)- горху ( мцдафия) 
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- Бяйянмя ( тягдир, гябулетмя)- икращ ( ряддетмя) 

- Севинж ( жанландырма, яксетмя)- мяйуслуг ( щцзн, мящрумолма) 

- Эюзлямя ( тядгиг етмя)- тяяжжцб ( истигамятлянмя) 

К.Изардын мцяййян етдийи тямял емосийаларын сайы 10-дур: гязяб, ик-

ращ, нифрят, дярд-изтираб, горху, эüнащ, мараг, севинж, утанма, тяяжжцб. 

4. Емосийалар йаранма сцрятиня, гцввясиня вя давамлылыьына эюря 

мцхтялиф шякилдя кечириля биляр. Бунлары инсанын емосионал щаляти дя адланды-

рырлар. Бунларын бир нечясиня нязяр салаг: ящваллар, аффектляр, стресс, фрустра-

сийа.  

Емосийаларын функсийалары мясяляляри бир чох мцяллифляр тяряфиндян ясас 

тядгигат обйекти кими айрылмышдыр. В.К.Вилйунас емосийаларын биолоъи мяг-

сядяуйьунлуьундан данышаркян ашаьыдакы функсийалары садалайыр. 

1. Гиймятляндирмя 

2. Тящрикетмя (мотивляшдирмя) 

3. Тянзиметмя (тяшкилетмя) вя дизорганизасийа( позма) 

4. Мющкямляндирмя (тормозлама) 

5. Сезмя ( габаглама, евристик) функсийалар. 

Ящваллар. Ящвал тядрижян йаранан, орта гцввяйя малик олан, хейли 

мцддят давам edən емосионал щалдыр. Сящяр ешитдийимиз хош бир хябяр 

бцтцн эцнü эцмращ, шян ящвал-рущиййя ilə кечирмяйимизя сябяб ола биляр.  

Аффектляр. Аффектляр сцрятля йаранан, гцввятли, нисбятян тез кечиб эедян 

емосионал щаллардыр. Аффектляр инсаны тез бцрцйян, сцрятля ютцб кечян, иради 

нязарятин позулмасы иля сяжиййялянян емосионал просесдир. Бу заман инсан 

кечирдийи горху, щиддят, гязяб вя с. щиссляря эцжлц шякилдя гапылыр. 

Ещтирас-гцввятли, узун мцддятли вя дярин щиссдир. Ещтирас инсанын 

шцурунун, дахили гцввяляринин жямляшмясиндя, мцяййян ващид мягсядя йю-

нялмясиндя юз яксини тапыр. 

Тяяжжцб- гяфил дяйишиклик заманы ясяб системинин индики ан цчцн уйьун 

олмайан вя адаптасийайа мане ола биляжяк активлийини сахлайыр. Томкинсин 

дедийи кими: “ тяяжжцб каналлары тямизляйян емосийадыр.” 
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  Стресс- инсанын фяалиййят вя цнсиййят просесиндя чятин вя мцряккяб фи-

зики, зещни ишляр эюряркян, еляжя дя тящлцкя заманы тяжили вя мясулиййятли гя-

рар гябул етмяк зяруряти гаршысында галдыгда кечирдийи психи вязиййятдир. 

Фрустрасийa –инсанын дцшдцйц психи вязиййят формасыдыр. Инсанын юз 

мягсядиня чатмасына манечилик тюрядян реал вя йа хяйали манеялярля 

растлашмасы нятижясиндя кечирдийи емосионал щал фрустрасийа адланыр. 

Фрустрасийа вязиййяти бязян инсанын характериня тясир едир, онда бир сыра 

дяйишикликляр тюрядир: онун давраныш тярзиня мейлетмя вя с. нязяря чарпыр. 

Е.П.Илйин фрустрасион емосийалар категорийасыны айырыр вя онлара инжик-

лийи, мяйуслуьу, гязяби, тяжавцзц, кядяри, сыхынтыны, дярди вя депреsсийаны 

аид едир. Бу емосийалар инсанын фяалиййятиня мцхтялиф шякилдя тясир едирляр. 

Бязиляри инсаны мягсядя чатмаьа тящрик едир, мотивин гцввясини артырырлар, 

башгалары ися яксиня ону демобилизя едир, конфликт ситуасийадан 

узаглашмаьа вя фяалиййятдян бцтцнлцкля имтинайа сювг едирляр. 

5.Али щиссляр бцтцнлцкdя сосиал амиллярин тясири иля шяртлянир вя инкишаф 

едир. Инсаны ящатя едян сосиал эерчяклийя мцнасибяти, еляжя дя шяхсиййяти 

онун кечирдийи мцряккяб щиссляри иля тязащцр едир. Демяли инсанын тябият 

щадисяляриня, жямиййятя вя жямиййятдяки яхлаг нормаларына, ганунлара, 

башга инсанлара, миллятляря, еляжя дя тябият вя исан эюзялликляриня, бир сюзля 

эерчяклийя олан мцнасибяти онун али щиссляринин обйектини тяшкил едир. Али 

щисслярин мязмуну шяхсиййятин инкишаф сявиййясиндян, дцнйаэюрцшцндян, 

билик вя бажарыьындан, ягидя вя инамындан асылы олдуьу цчцн субйектив ха-

рактер дашыйыр. 

Йюнялдийi сосиал идрак обйектиндян асылы олараг али щисслярин 4 нювц 

фяргляндирилир: яхлаги, интеллектуал, естетик вя праксис щиссляр. 

Али щиссляр- шяхсиййятин формалашмасы просесиндя, мцряккяб сосиал тя-

лябатларын юдянилмяси иля баьлы ямяля эялир, мясялян, вятянпярвярлик, инам 

достлуг вя с. 

Садя щиссляр ися бцтцн жанлы организмлярин, о жцмлядян, инсанларын цз-

ви тялябатларынын тямин олунмасы иля ялагядар олараг баш галдырыр. 
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Яхлаги щиссляри  мяняви, дцнйаэюрцшц щиссляри дя адландырырлар. Яхлаги 

щисслярин обйекти айры-айры адамлар, кичик груплар, коллективляр, дювлят, ида-

ря вя тяшкилатлар, ижтимаи щадисяляр, инсанын öзц вя кечирдийи щиссляри ола би-

ляр. Демяли, яхлаги щиссляр, мцяййян жямиййят дахилиндя гябул олунмуш ях-

лаг нормалары ясасында сосиал эерчяклийин щадисяляринин гавранылмасы за-

маны инсанын кечирдийи щисслярдир. Инсанын яхлаги щиссляри, мцвафиг яхлаг 

нормаларына бяслядийи субйектив мцнасибятля баьлы олур. 

Интеллектуал (зещни) щиссляр-  инсанын зещни (идрак) фяалиййяти иля ялагяли 

шякилдя ямяля эялир. Бу жцр щиссляр инсаны ятраф алямин сирляриня, юзцнцн, 

еляжя дя башгасынын ряфтар вя давранышынын сябябини даща дяриндян дярк ет-

мяйя сювг едир. Мараг, инам, сябр, тяяжжцб, шцбщя, йягинлик, фящм, щейрят, 

йенилик вя с. интеллектуал щиссляр щесаб олунур. 

Беляликля интеллектуал щиссляр инсанын идрак фяалиййяти иля ялагядар олан, 

ону ятраф алями даща дяриндян вя ятрафлы дярк етмяйя йюнялдян мцряккяб 

щисслярдир. 

Естетик щиссляр. Инсанын естетик щиссляринин обйекти ятраф алямин жисiм вя 

щадисяляри, тябият эюзялликляри, инсан йарадыжылыьынын бядии мящсуллары, му-

сиги, башга адамларын, еляжя дя шяхсин юзцнцн ряфтар вя давранышы ола биляр. 

Естетик щиссляр инсан психикасына стеник тясир эюстярмякля организмин функ-

сийасынын активляшдирир, бядяни эцмращ едир.Праксис щиссляр- инсанын юз 

фяалиййятиня бяслядийи емосионал мцнасибяти иля баьлыдыр. Фяалиййят просеси 

инсанда щям мцсбят, щям дя мянфи емосионал реаксийа ямяля эятирир. 

Фяалиййят просесиндя сярф едилмиш сайда йаранан разылыг вя йа наразылыг 

дуйьусу праксиси щиссляр адланыр. 

Беляликля фяалиййят просесиндя эюстярилян сяйдян асылы олараг ишин эедишиня вя 

нятижясиня бяслянян мцнасибятля баьлы баш галдыран щиссляр праксис щиссляр адланыр. 
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PSİXOLOGİYANIN  TƏDQİQAT  METODLARI 

1. Metodologiya haqqında ümumi məlumat 

2. Psixologiyanın tədqiqat metodlarının təsbiti və təsnifatı 

3. Əsas tədqiqat metodları 

4. Köməkçi tədqiqat metodları 

 

Bir insanın davranışının başqasından fərqini görəsən necə öyrənmək olar? Daha 

dəqiq desək, insanı öyrənən elmin metodoloji əsaslarını nə təşkil edir? 

Məlumdur ki, hər bir elmin müstəqil elm sahəsi kimi formalaşması üçün onun 

özünəməxsus metodoloji əsasları formalaşması üçün onun özünəməxsus metodoloji 

əsaslar olmalıdır. Psixologiyanın obyekti insan olduğundan, o öz predmetinə yanaşma 

tərzinə görə müxtəlif metodoloji yanaşmalardan istifadə edir. 

Insanı öyrənməyin ən başlıca metodoloji əsası rasional yanaşmadır. Dünyanın və 

insanın rasional dərki bizə öyrədir ki, cisim və hadisələr, varlıq və gerçəklik bizim 

şüurumuzdan asılı olmayaraq mövcuddur. Bu mövcudluq təcrübə yolu ilə və müşahidə 

nəticəsində elmi yanaşma ilə bütünlüklə, istisnalarla şərh edilə bilər. Belə bir yanaşmanı 

reallaşdırmaq üçün tədqiqatın predmeti haqqında təsəvvürə malik olmaq zəruridir. 

Hər bir elmin eksperimental elmə çevrilməsi üçün onun istinad etdiyi ümumi 

müddəaları və ya metodologiyası olmalıdır. Metodologiya 2 sözdən «metod» (yun. 

Metodos-tədqiqat deməkdir) və loqos sözlərindən əmələ gəlmişdir və elmi tədqiqatların 

metodları haqqında təlim deməkdir. 

Müasir elmdə metodologiya termini 3 mənada işlədilir: 

1. Ümumi metodologiya dedikdə, tədqiqatçının istinad etdiyi ümumi fəlsəvi 

yanaşma, ümumi idrak üsulları nəzərdə tutulur. Psixologiyanın ümumi metodoloji 

əsasını dialektik və tarixi materializmin prinsip və müddəaları təşkil edir. Tarixi 

materializmin öyrəndiyi predmet bəşər cəmiyyətindən və onun inkişaf qanunlarından 

ibarətdir. Tarixi materializm öyrədir ki, maddi iqtisadi münasibətlər, insanların sosial 

həyat şəraiti, onların gündəlik həyat fəaliyyəti və toplanılan təcrübə insan psixikasında 

hisslər, fikirlər, arzular şəklində əks olunur. Bu isə ictimai psixologiya adlanır. 
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2. Xüsusi metodologiya dedikdə isə müvafiq elm sahəsində tətbiq olunan 

metodoloji prinsiplərin məcmusu nəzərdə tutulur. Xüsusi metodologiya ümumi 

metodologiyadan nəşət edir.  

3. Metod- xüsusi metodik priyomların məcmusu 

Ümumi psixologiyada nəzərdən keçirilən psixoloji tədqiqatın metodoloji 

prinsipləri psixologiyanın bütün sahələri üçün əsasdır. Elmin prinsipləri elmin meto-

doloji əsaslarını ifadə edir. Psixologiyanın elmi prinsipləri bu baxımdan psixoloji 

tədqiqatın metodoloji prinsipləri kimi götürülür. Ona görə də determinzm prinsipi, 

konkret-tarixi yanaşma prinsipi, şüurla fəaliyyətin vəhdəti prinsipi, psixikanın 

fəaliyyətdə inkişafı prinsipi və s. psixoloji tədqiqatın metodoloji prinsipləridir.  

Determinizm prinsipi – səbəb-nəticə. Determinizm ictimai və təbii hadisələrin 

səbəbi haqqında təlimdir. Determinize lat. – müəyyən etmək deməkdir. Ilk növbədə 

daxili və xarici səbəblər müəyyən olunur. Bunun əksi olaraq xətti determinizm 

prinsipinə görə psixi hadisələrin yalnız xarici səbəbləri vardır. Xarici təsir olmadan 

daxili psixi funksiyaların təzahürü mümkün deyil. (S-R düstutu, yəni stimul-reaksiya). 

Adi bir faktla bu nəzəriyyənin yalnış olduğunu göstərmək olar. Məsələn, ayrı-ayrı 

hallarda orqanizmdə baş verən daxili hallar subyektin hər hansı bir fəallıq göstərməsinə 

səbəb olur. Məhz buna görə də bu nəzəriyyənin ümumi psixi fonda bütün prinsipləri 

özündə ehtiva etdiyini söyləmək olmaz. 

Şüurla fəaliyyətin vəhdəti prinsipinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şüurla 

fəaliyyət bir-birlərinin əksi olmadığı kimi eynidə deyildir. Şüurla fəaliyyət vəhdətdədir. 

Bu prinsipə görə bütün hadisələr şüurla tənzim olunur.  

XX əsrin I on illiyinə qədər belə fikirləşirdilər ki, şüursuz fəaliyyət yoxdur. 

Ancaq Z.Freyd ilk dəfə şüursuzluq anlayışını elmə gətirdi. Onun fikrincə, şüurluluq 

psixikanın yalnız bir faktıdır. Əsas instansiya şüursuzluqdur. Belə çıxır ki, şüursuz 

fəaliyyət şüurdan çıxarılmış fəaliyyətdir. 

Fəaliyyət öz növbəsində hər hansı bir nəticənin reallaşmasına xidmət edir. Ancaq 

hər hansı bir fəaliyyətin icrası zamanı müəyyən hərəkətlər planlaşdırılır. Şüurlu tənzim 

mexanizmindən keçir. Bu olmasa hər hansı bir fəaliyyətin keçirilməsi qeyri-mümkün 

olardı. 

Konkret tarixi yanaşma prinsipi – psixoloji hadisələr tarixi fonda qruplaşdırılır. 
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Metodologiyanı konkret metodiki priyomların məcmusu kimi nəzərdən 

keçirdikdə, adətən, psixoloji tədqiqat prosesində tətbiq olunan konkret tədqiqat 

metodlarını aydınlaşdırırlar. Konkret tədqiqat metodikasını işlərəkən tədqiqatın səmərəli 

olmasını şərtləndirən meyarları – metodun əsaslı olması (validliyi), mötəbərliliyi, 

reprezentativliyi, informasiyanın dəqiqliyi və s. nəzərə alınmalıdır. Həmin meyarlara 

görə tədqiqat metodları tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinə müvafiq olmalıdır, nəzərdə 

tutulan bu və ya digər əlaməti müəyyən etmək və ölçmək imkanı verməlidir (metodun 

validliyi). Konkret tədqiqat metodikasını elə işləmək lazımdır ki, o, hətta müxtəlif 

şəraitdə təkrarlansa da eyni nəticə alınsın (tədqiqatın mötəbərliliyi). Kütləvi prosesləri 

tədqiq edərkən rəyi öyrəniləcək adamları elə seçmək lazımdır ki, bu zaman sosial 

qrupların nisbəti düzgün nəzərə alınsın (tədqiqatın reprezentativliyi). Informasiyanın 

dəqiqliyi öyrənilən adamların miqdarı ilə bilavasitə bağlıdır. 

Hər hansı bir tədqiqat necə həyata keçirilir? Konkret olaraq tədqiqatın strukturu 

yaradılmalıdır. Əks halda əldə olunan  nəticələr mənfi olar. Konkret psixoloji tədqiqat 

metodikasında 4 mərhələni fərqləndirmək olar: 

1. Fərziyyənin irəli sürülməsi – bu mərhələdə hər hansı bir qrupda və ya fərdi 

şəxslərdə müəyyən psixoloji problemləri öyrənmək üçün fərziyyə irəli sürülür. 

Fərziyyə əsasən empirik faktlara əsaslanmalıdır. 

2. Fərziyyənin yoxlanması mərhələsi – bu mərhələdə artıq əldə olunmuş faktlar 

təsdiq üçün eksperimental proseduraya keçirilir. Bu zaman nəzəriyyə deyil, 

təcrübə ön plana keçir. 

3. Nəticələrin işlənilməsi mərhələsidir. Bu mərhələdə əldə edilmiş faktlar kəmiyyət 

və keyfiyyət baxımından təhlil edilir.  

4. Sonuncu mərhələdə isə materiallar psixoloji nəzəriyyə əsasında şərh edilir və 

fərziyyənin düzgünlüyü və ya səhv olması aydınlaşdırılır.   

Müasir dövrdə psixologiyanın tədqiqat metodlarının təsnifatının müxtəlif 

istiqamətdə aparılır.  Psixologiyanın  metodlarını bir qrup tədqiqatçılar nəzəri və 

empirik metodlara bölürlər. Nəzəri metodlar  idraki fəaliyyətlə və təfəkkürlə bağlıdır. 

Burada əsasən  abstraksiyadan, ümumiləşdirmədən, təsnifatdan və s.  istifadə olunur. 

Empirik metodlar isə öz növbəsində iki yerə bölünür: 
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Informasiyanın toplanması (müşahidə, eksperiment, anketləşdirmə və s.) və 

informasiyanın işlənməsi (statistik metodlar). Bununla bərabər obyektiv və subyektiv 

metodları da təsnif edirlər. 

Psixologiyanın tədqiqat metodlarının ən təkmil  variantını bolqar psixoloqu 

O.D.Pirov vermişdir: 

1. müşahidə (obyektiv – vasitəli və vasitəsiz), subyektiv (vasitəli və bilavasitə). 

2. eksperiment (laborator, təbii, pedaqoji-psixoloji) 

3. modelləşdirmə 

4. psixoloji  xarakteristikalar 

5. köməkçi metodik yanaşmalar (genetik,  müqayisəli və s.) 

B.Q.Ananyev Pirovu tənqid edərək daha əhatəli şəkildə metodların təsnifatını 

aparmışdır. Onlar aşağıdakılardır: 

- təşkilati: müqayisəedici, longyutid və kompleks. 

- empirik: obversiyalı metodlar (müşahidə və  eksperiment, laborator, çöl, təbii və 

başqaları), psixodiaqnostik metod, proseslərin və fəaliyyət məhsullarının təhlili metodu 

(praksiometrik metodlar), modelləşdirmə və bioqrafik metod. 

- verilənlərin  işləməsi metodları: riyazi-statistik təhlil və kəmiyyət təsviri. 

- interpretasiyanın metodları: genetik (filo-ontogenetik) və struktur metodları 

(təsnifat, tipləşdirmə və s.).  

M.S.Roqovina və Q.V.Zalevskiy bir qədər fərqli təsnifat təqdim etmişlər. 

1) germenevtik 

2) bioqrafik 

3) özünümüşahidə 

4) müşahidə 

5) klinik 

6) eksperiment 

Müşahidə metodu dedikdə psixi hadisələrin cərəyanına müdaxilə etmədən onu 

baş verdiyi təbii şəraitdə müntəzəm və məqsədəuyğun izləmək nəzərdə tutulur. 

Müşahidə metodu zamanı hadisələrdə heç bir süni dəyişiklik aparılmır. Hadisələr necə 

təzahür edirsə, o cür də müşahidə aparılır. Müşahidə metodunun tətbiqinin əsas şərtlər 

aşağıdakılardır: 
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1. Müşahidə məqsədyönlü olmalıdır. 

2. Müşhahidə hadisələrin təbii axarına xələl gətirməməlidir. 

3. Müşahidə mütəşəkkil və ardıcıl surətdə təşkil olunmalıdır. 

4. Müşahidə onu aparan subyektin subyektiv fikirlərini əks etdirməməlidir. 

5. Əldə edilmiş nəticələr etibarlı olmalıdır. 

Müşahidədən fərqli olaraq eksperiment metodunun köməyi ilə daha qısa müddətdə 

daha dəqiq nəticələr əldə etmək olar. Eksperiment (sınaq) – dəqiq hesablanmış  şəraitdə, 

hadisə və proseslərin izlənməsinə imkan verən və təkrarlanan halda onun yenidən lazımi 

nəticələrə nail olmasına imkan verən, tədqiqatla hadisənin müşahidə edilməsi və elmi 

təcrübənin qoyulmasıdır. 

Həmçinin, eksperiment də bu və ya digər hadisələr süni şərait yaradılaraq 

öyrənilir. Eksperimental tədqiqatın müəyyən sistemdə xüsusi tərkib hissələri vardır: 

eksperimentator, eksperimental şərait, eksperimental amil, eksperimental obyekt. 

Eksperimentin 2 növü var: təbii və laborator. Təbii eksperiment ilk dəfə 1910-cu ildə 

A.F.Lazurski tərəfindən tətbiq olunmuşdur. Təbii  eksperiment zamanı  eksperimentator 

müəyyən hadisələri müşahidə etməklə əvvəlcədən düşünülmüş şəkildə situasiyalar 

yaradır. Laborator eksperimenti isə xüsusi texniki vasitələrin köməyilə həyata keçirilir. 

(Latans və Darli eksperimentləri) 

Korrelyasiya metodu da müşahidə metodu kimi özünəməxsus texnikadır. Lakin 

ondan fərqli olaraq korrelyasiya metodunun vasitəsilə 2 və ya daha çox kəmiyyət 

sistematik surətdə ölçülür və onların arasında təbii surətdə əmələ gələn qarşılıqlı 

münasibət müəyyən olunur. Müəyyən olunmuş mühüm kəmiyyətlər korrelyasiya 

metodu vasitəsilə təbbi şəraitdə öyrənilir. 

Psixodiaqnostik metodlar içərisində sosiometriya mühüm yer tutur. Sosiometriya 

lat. sositas - cəmiyyət və yun. metreo – ölçmək deməkdir. Sosiometriya amerikan alimi 

C.Moreno tərəfindən işlənilmişdir. Şəxsiyyətlərarası münasibətləri tezliklə və nisbətən 

dəqiqliklə müəyyən etmək üçün bu metodikadan istifadə edirlər. Sosiometriya 

metodunun köməyilə qrupdaxili qarşılıqlı münasibətlərin dinamikasını, qrupdaxili və 

qruplararası ünsiyyət prosesini müəyyənləşdirmək, psixoloji qarşılıqlı təsirin 

səviyyəsini və xarakterini aşkar etmək üçün mümkündür. Bir texniki üsul kimi 

sosiometriya qarşılıqlı münasibətləri öyrənmək üçün əlverişlidir. Psixologiyada onun 
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müxtəlif variantları işlənilmişdir. Sosiometriya hansı formada işlənilirsə işlənilsin onun 

nəticələrini müşahidə və eksperiment yolu ilə dəqiqləşdirmək lazımdır. 

Şəxsiyyətlərarası münasibətləri və ictimai rəyi öyrənməkdən ötrü tətbiq edilən 

metodikalardan biri də intervyudur. Intervyu 2 şəxsin qarşılıqlı ünsiyyəti nəzərdə 

tutulur: biri digərinə informasiya çatdırır, o isə onu təhlil edib mənimsəyir. Qarşıya 

qoyulmuş məqsədə müvafiq olaraq müəyyən informasiyanı almaq üçün verbal 

kommunikasiya prosesindən istifadə yolu ilə sorğu aparılması intervyu adlanır. 

Bundan başqa psixologiyada istifadə edilən üsullardan biri də anket üsuludur. Bu 

üsul vasitəsilə suallara yazılı cavab alınır. Anket üsulunun üstün cəhəti qısa müddət 

ərzində bu və ya digər məsələ haqqında müxtəlif şəxslərin rəyini öyrənmək olar. Anket 

üsulundan sosioloji tədqiqatlarda daha geniş miqyasda  istifadə edilir. 
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QRUP VƏ ŞƏХSİYYƏTLƏRARASI MÜNASİBƏTLƏR 

1. Qrup haqqında anlayış 

2. Qrupun təsnifatı 

3. Psixoloji uyuşma. Qrup təzyiqi fenomeni 

4. Liderlik və rəhbərlik. Liderlik üslubu 

5. Etnik qrup haqqında anlayış 

6. Şəxsiyyətlərarası münasibətlər 

Ayrıca götürülmüş hər bir adamın şəхsiyyət kimi səciyyəsi, psiхоlоgiyası və 

davranışı sоsial mühitdən çох asılıdır. Sоsial mühit isə yalnız ayrı-ayrı adamlardan 

dеyil, kiçik və böyük qruplardan ibarətdir. Ümumiyyətlə, qrup dеdikdə tariхən müəyyən 

cəmiyyət çərçivəsində yaranmış ümumi mənafе, sərvətlər və davranış nоrmalarına 

malik оlan adamların nisbətən sabit məcmusu nəzərdə tutulur.  

Qrup anlayışını həm kəmiyyət, həm də kеyfiyyət baхımından səciyyələndirmək 

оlar. Prоblеmə kəmiyyət baхımından yanaşaraq da оnun üzvlərinin sayı 2-3 nəfərdən 

20-30 nəfərə nədər оla bilər. Kiçik qruplarda bir nəfərin dеyil, bir nеçə nəfərin iştirakı 

vacibdir. Qrup müəyyən adamlar çохluğundan ibarətdir. Lakin еyni bir sоsial şəraitdə 

iki və ya üç adamın sadəcə оlaraq iştirak еtməsi оnları sоsial-psiхоlоji cəhətdən qrup 

kimi хaraktеrizə еtmək üçün hələ kifayət dеyildir. Dеmək оlar ki, iki və daha çох adam 

qrup halında birləşəndə оnların hər birinin fəallığında еlə yеni cəhətlər mеydana çıхır 

ki, bunları artıq fəzanın psiхоlоgiyası ilə dеyil, ancaq qrupun sоsial-psiхоlоji 

qanunauyğunluqları ilə izah еtmək mümkündür. 

Qrup özünəməхsus sistеmdir ki, müəyyən struktura malikdir. Qrupa daхil оlan 

hər bir adam оnda müəyyən rоl və vəzifə ifadə еdir. Hər bir qrup özünün məqsədlərinə, 

nоrmalarına, sərvət mеyllərinə, sоsial gözləmələrinə və s. müvafiq оlaraq müхtəlif 

fоrmalarda öz üzvlərinə nəzarət еdir, оnları rəğbətləndirir və ya cəzalandırır. Qrup 

üzvləri müvafiq nоrmalara və sərvət mеyllərini mənimsədikcə, sоsial-psiхоlоji cəhətdən 

qrupun həyatında köklü dəyişikliklər əmələ gəlir: qrup üzvlərində qrupa mənsubluq 

hissi  - «biz» hissi yaranır. Bunun psiхоlоji baхımdan ilk əlaməti оndan ibarətdir ki, 

qrupun hər bir üzvü qrupun nailiyyətlərini öz nailiyyətləri, müvəffəqiyyətsizliyini isə öz 

müvəffəqiyyətsizliyi hеsab еdir. Qrup mahiyyət еtibarilə bu andan əsl qrup kimi 

Behruz Melikov

Behruz Melikov



fəaliyyət göstərməyə başlayır . Qrupun nəzərdə kеçirdiyimiz хüsusiyyətlərinin bir qismi 

оnun struktur-fоrmal (təşkilati) cəhətdən хaraktеrizə еdir. Qrupun həcmi, tərkibi, 

kоmmunikasiya kanalları, rоlların bölüşdürülməsi, tabеlilik sistеmi və s. buna misal оla 

bilər. 

Qrupları müxtəlif əsaslara görə təsnif edirlər. Hər şeydən əvvəl qrup üzvlərinin 

miqdarına, tanışlıq və yaxınlıq səviyyəsinə görə qrupları böyük və kiçik olmaqla iki 

yerə bölürlər. 

Böyük qrup  30-40 – dan artıq insan birliyidir. Böyük qrupun üzvləri bir-birini 

tanımaya, bir-biri ilə görüşməyə bilərlər. Bu cür qruplara çoxsaylı tələbə və müəllim 

kollektivi olan universitetləri, böyük şirkətləri, dövlətləri, millətləri və s. aid etmək olar. 

Ən böyük insan birliyi bəşəriyyətdir. 

Kiçik qrupa gəldikdə bu 2-dən 30-40 – a qədər insan birliyidir. Kiçik sosial 

qruplarda insanların bir-biri ilə təması daha yaxın və daimi xarakter daşıyır. Kiçik 

qrupun üzvləri ümumi bir işlə məşğul olur və bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olurlar.  

Kiçik qrupların üzvlərinin sayı 7 nəfərdən artıq olmadıqda belə qrupları ilkin 

kiçik qruplar adlandırırlar. Məsələn, yeni yaranmış ailə. İnsan, adətən, bir ilkin qrupun 

iştirakçısı olur. 

Kiçik qrupun növləri. Sosial psixologiyada kiçik qrupların mövcudluq 

dərəcəsinə görə iki növünü: real və şərti qrupları ayırd edirlər. 

Şərti qruplar adından məlum olduğu kimi müəyyən şərtlər, adamların müəyyən 

xüsusiyyətlərə (cins, yaş, həmkarlıq və s.) əsasən müəyyən qruplara daxil edilməsi 

nəticəsində yaranır. Şərti qrup bəzən statik qrup da adlanır. Şərti qrup üzvləri eyni 

zaman və məkan daxilində yaşamaya və bir-birilə rabitədə, təmasda olmaya da bilərlər. 

Real qruplara gəldikdə bunlar müəyyən zaman və məkan daxilində real 

münasibətlərlə birləşmiş insan birliyini aid edirlər. Məsələn, ailə, bir sinfin şagirdləri, 

məktəbin pedaqoji kollektivi və s. Real qrupların üzvləri daima bir-birilə təmasda 

olurlar. 

Sosial psixologiyada kiçik qrupların məqsəd və xarakterinə görə daha iki növünü 

ayırd edirlər: rəsmi (formal) və qeyri-rəsmi (qeyri-formal). 

Behruz Melikov

Behruz Melikov



Rəsmi qruplar rəsmi sənədlər əsasında yaradılmış qruplardır. Bu cür qruplarda 

münasibətlər inzibati-hüquqi yolla müəyyən olunur və tənzim edilir. Bu cür qruplar 

daima mütəşəkkil olub, onun üzvlərinin hüquq və vəzifələri müvafiq təlimat və 

sənədlərdə öz əksini tapır. 

Qeyri-rəsmi qruplara gəldikdə, adından göründüyü kimi, rəsmi sənədlər 

əsasında yaradılmayan insan birliyidir. Bu cür qrupun üzvlərinin dəqiq qeyd edilmiş 

məqsədi olmur. Bu cür qruplar ünsiyyət prosesində təbii yolla yaranır. Burada qrup 

üzvlərinin bir-birinə qarşı emosional-psixoloji münasibətləri qrupun yaranması üçün 

əsas rol oynayır. 

Referent qruplar. Psixoloji ədəbiyyatlarda kiçik qrupların bir növü kimi referent 

qrupları da qeyd edirlər. Özünün normaları, fikirləri, qiymətləri fərdin davranış 

motivlərinə çevrilən sosial birlik referent qrup adalanır. Bu termin ilk dəfə olaraq 1942-

ci ildə Q.Xaymen tərəfindən irəli sürülmüşdür. 

Qaydaları və normaları şəxsiyyətin qayda və normalarına çevrilən, fərdin 

statusunun artması üçün daimi imkanları olan bu cür referent qrupları çox vaxt etalon 

qrup adlandırırlar. 

Funksional psixoloji uyuşmada idraki, emosional-iradi cəhətdən yaxınlıq, 

xüsusilə temperament və xarakter səviyyəsində uyuşma əsas götürülür. Həyati faktlar 

göstərir ki, qrup üzvləri arasında xarakterlərinə görə uyğunsuzuğun olması çox vaxt 

qrupda ciddi mənfi psixoloji hadisələrin baş verməsinə, xüsusilə qrupda psixoloji 

iqlimin pozulmasına gətirib çıxarır.  Hətta qrup üzvlərinin tək birində xarakterin ciddi 

uyğunsuzluğu qrup fəaliyyətinin pozulamsına əsaslı təsir göstərə bilir. 

Psixoloji ədəbiyyatda qeyd olunduğu kimi qrup uyuşmasının adaptiv planda 

təhlili pozitiv şəxsiyyətlərarası münasibətlərin formalaşdırılması nəzərdə tutur. 

Psixoloqlar qrup uyuşmasının adaptiv planda həyata keçirilməsini təmin etmək üçün 

işgüzar oyunlar metodundan geniş istifadə olunmasını məsləhət görürlər. 

Psixoloqların apardıqları tədqiqatlar göstərmişdir ki, işi birlikdə icra edən  və ya 

yanaşı yaşayan adamların uyuşan və ya uyşmaz olması qrupların sosial-psixoloji təhlili 

üçün ən aktual vəzifələrdən biridir. 
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Qrup uyuşmasının eksperimental tədqiqi qomeostat adlanan  xüsusi qurğunun 

köməyi ilə həyata keçirilir. Qomeostat elə bir cihazdır ki, burada eyni vaxtda bir neçə 

adam işləyə bilir. Bu zaman birgə fəaliyyətin müvəffəqiyyəti bütün qrupun fəaliyyətinin 

uzlaşdırılmasından və uyğunlaşdırılmasından asılı olur. Bu cihazın köməyi ilə qrupun 

birgə fəaliyyətə nə dərəcədə hazır olduğunu aşkara çıxarmaq mümkündür.  

Qrup təzyiqi fenomeni. XX əsrin 50-60-cı illərində sosial psixologiyada 

şəxsiyyətin davranışının onun fərqli sərvət meylləri və normaları qrup normalarına 

uyğun gəlmədiyi şəraitdə ziddiyyətli xarakter daşıması problemi diqqət mərkəzində 

olmuşdur. Bu cür psixoloji konfliktlər qrupun şəxsiyyətə təsiri şəraitində təzahür edə 

bilirdi ki, bu qrup təzyiqi hadisəsi kimi qeyd olunurdu. Fərd və qrup arasındakı konflikti 

həll etməyin yollarından biri kimi konformizm özünü göstərməyə başlamışdır. 

Konformizm (və ya konformluq) fərdin qrupla zahirən razılaşması, ixtilafı 

daxilən dərk etdiyi halda onu hər bir  təsirinə tabe olması, hər bir şəraitə 

uyğunlaşmasından ibarətdir. Bu baxımdan sosial psixologiyada konformluq dedikdə 

fərdin qrupla zahirən razılaşması, ixtilafı daxilən dərk etdiyi halda onun hər bir təsirinə 

tabe olması, hər bir şəraitə şüurlu uyğunlaşması, insanların öz davranışlarını dəyişmək 

meyli başa düşülür. Bu zaman istər-istəməz psixoloji cəhətdən fərdin mövqeyinin 

qrupun təzyiqinə məruz qalması baş verir. 

Şəxsiyyətin qrup “təzyiqinə”, fikrinə tabe olması daxili və xarici xarakter daşıya 

bilir. Xarici konformluq zamanı qrup təzyiqi götürüldükdən sonra fərd özünün ilkin 

mövqeyinə qayıdır. Daxili konformluq zamanı isə qrup təzyiqi aradan çıxdıqdan sonra 

da fərd qrupun mövqeyini saxlayır. Başqa sözlə həmin konformluq zamanı fərdin daxili 

mövqeyi ilə xarici təzyiq arasında ixtilaf olmur. Ona görə də bu cür konformluğu bir 

növ qrupdaxili təlqin adlandırmaq mümkündür. 

Fərdin nə olursa olsun əksəriyyətin fikirlərini rədd etməsi və heç nəyə məhəl 

qoymadan onlara əks çıxması nonkonformizm adlanır. 

Kiçik qruplarda özünü göstərən hadisələrdən biri də qrup qütbləşməsi hadisəsidir. 

D.Mayersə görə qrup qütbləşməsi qrupun təsiri altında onu üzvlərinin əvvəl mövcud 

olan ənənələrinin güclənməsi, qrupun rəyinin parçalanması əvəzinə orta ənənənin öz 

qütbünə köçürülməsindən ibarətdir. 
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Hər bir qrupda ona rəhbərlik edən “rəhbər işçi”, “lider” və onun tapşırıqlarına 

əməl edən adamlar: “tabe işçilər” mövcu olur. 

Sosial psixologiyada “rəhbərlik” və “liderlik” anlayışlarının oxşar və fərqli 

cəhətləri qeyd olunur. Həm rəhbər, həöm də lider qrupa başçılıq edən adam kimi 

nəzərdə tutulur. Adətən, rəhbər nisbətən yüksək səviyyəli, səlahiyyətli təşkilatlar 

tərəfindən qrupun idarə olunmasının təşkilini təmin edəcək rəsmi adam kimi nəzərdə 

tutulur. Lider isə qrupun şəxsi nüfuzu sayəsində bir çox və ya bütün üzvlərinin 

davranışına qeyri-rəsmi ölçülərlə təsir göstərməyi bacaran üzvlərindən biri kimi qeyd 

olunur. 

Göründüyü kimi, “rəhbər” və “lider” anlayışının oxşarlığı hər iki anlayışda qrup 

fəaliyyətinin təşkilini həyata keçirməklə bağlılığında ifadə olunur. Fərqli cəhətlərinə 

gəldikdə isə rəhbər rəsmi şəkildə təyin olunduğu halda, lider çox vaxt rəsmi şəkildə 

deyil, qrup üzvlərinin yüksək nüfuzunu qazanmaq ilə yaranır. 

Təcrübə göstərir ki, qrup fəaliyyətinin səmərəliliyi rəhbərlik üslubundan əsaslı 

şəkildə asılıdır. Sosial psixologiyada 5 cür rəhbərlik üslubu qeyd edilir: avtokratik, 

avtoritar, demokratik, laqeyd (etinasız,liberal), qeyri-sabit. 

Avtokratik rəhbərlik üslubuna malik olan liderlər bir növ müstəbid olurlar. 

Adətən avtokratik və avtoritar liderlər qrup üzvlərinin fikir və ideyalarını nəzərə 

almadan mütəqil hərəkət edirlər. Əmr, göstəriş, təlimat, töhmət, təşəkkür onların qrup 

üzvləri ilə əsas əlaqə forması olur 

Avtoritar lider qrup üzvlərinin imkan və qabiliyyətlərini aşağı qiymətləndirir. Bu 

cür rəhbərlər qrup üzvlərinin təşəbbüslərini boğur. 

Demokratik üsluba malik olan lider qrup üzvləri tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. 

Bu cür liderlər daim qrup üzvləri ilə razılaşırlar. Qərar qəbul edərkən qrup üzvlərinin 

təkliflərini nəzərə alır. 

Laqeyd rəhbərlik üslubuna malik olan liderlərin qrup üzvləri ilə ünsiyyəti 

kortəbii xarakter daşıyır. Çox vaxt onların arasında yaranan ünsiyyət qrup üzvləri 

tərəfindən diktə olunur. 

Qeyri-sabit rəhbərlik üslubuna malik olan liderlər dəyişgən olurlar. Onların necə 

hərəkət edəcəklərini qabaqcadan müəyyənləşdirmək mümkün olmur. 
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Şəxsiyyətlərarası münasibətlər mürəkkəb və çoxsəviyyəli quruluşa malikdir. 

Bunlardan birincisi, ilk növbədə “gözə çarpan” vasitəsiz asılılıq səviyyəsidir. Buraya 

fərdlərin emosional xoşagəlimliliyi, qrup uyğunluğu, ünsiyyətlilik, həmrəylik və s. 

vasitəli asılılıq səviyəsi daxildir. 

İkincisi, daha əsasll səviyyə vasitəli asılılıq səviyyəsi olub şəxsiyyətlərarası 

münasibətlərin məcmusunu təşkil edir. Bu səviyyəyə fərdin kollektivçilik 

psixologiyasının dərəcəsi, qrup həmrəyliyi, iştirakçıların öz davranış etalonlarını 

kollektivin etalonlarına uyğunlaşdırmaq meylləri, kollektivdə sosial sxemlər və onların 

iştirakçılar tərəfindən qavranılması və s. daxildir. 

Üçüncü səviyyəni qrupun istehsalat, təlim və yaxud ictimai vəzifələri 

səviyyəsinin məcmusu təşkil edir. Buraya qrupun yerinə yetirdiyi vəzifəyə hazırlığı, 

işgüzarlığı, başqa qruplarla rabitə münasibətləri və s. daxildir. 

Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin aşağıdakı növləri var: rəsmi, qeyri-rəsmi, şəxsi, 

işgüzar. 

Rəsmi münasibətlər rəsmi sənədlərə, normalara uyğun həyata keçirilən 

şəxsiyyətlərarası münasibətlərdir. 

Qeyri-rəsmi münasibətlər isə insanların bir-birinə olan şəxsi münasibətlərinə 

əsaslanır. Bu cür münasibətlər subyektiv xarakter daşımaqla insanların bir-birinə 

simpatiyasında, antipatiyasında və sş ifadə olunur. 

Şəxsi qarşılıqlı münasibətlərin bu tiplərini fərqləndirirlər: tanışlıq, yoldaşlıq, 

dostluq, ər-arvad. Mütəxəssislərin fikrincə şəxsi qarşılıqlı münasibətlərin kökü 

insanların hisslər aləmi ilə bağlıdır və emosional amillər zəminində formalaşır. 

İşgüzar  münasibətlər işgüzar əlaqələrin həyata keçirilməsi prosesində baş verir 

və insanların birgə fəaliyyətinin səmərəliliyinə öz təsirini göstərir. 
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ŞƏХSİYYƏTİN İNKİŞАFININ YАŞ ХÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

1. Şəхsiyyətin inkişаfının hərəkətvеrici qüvvələri 

2. İnsаnın fərd və şəхsiyyət kimi inkişаf mərhələləri 

     3. Аpаrıcı fəаliyyət və şəхsiyyətin оntоgenеtik inkişаfındа оnun rоlu 

 

Müаsir psiхоlоji təsəvvürlərə görə insаn özünü tənzimеdən və özünü 

təkmilləşdirən sistеmdir. Hər bir sistеmin mühüm bir хüsusiyyəti vаrdır: о 

bir qаydа оlаrаq, özünün sаbitliyini sахlаmаğа cəhd göstərir. Аmеrikа 

fiziоlоqu U.Nilsоn 1929-cu ildə bu fаktlаrı ümumiləşdirərək hеmostaz  

sistеmini yаrаtdı. 

Hеmоstаz prinsipinə görə оrqanizm sistеm üçün təhlükəli оlаn 

dəyişikliklər hаqqındа siqnаl оlаn kimi özünü tənzimеtmə mехаnizmi 

vаsitəsilə özünün əvvəlki müvаzinətini bərpа еtməyə bаşlаyır. 

Müхtəlif psiхоlоji cərəyаnlаr insаn həyаtını izаh еtmək üçün hеmоstаz 

prinsipindən istifаdə еtməyə bаşlаdılаr. Şəхsiyyət psiхоlоgiyаsındа 

(K.Lеvоni və b.) dа bu sаhədə mühüm аddımlаr аtılırdı. Şəхsiyyətin özünü 

tənzim еdən sistеm kimi хаrаktеrizə оlunmаsı psiхоlоgiyа еlminin böyük 

nаiliyyəti idi. Bu təsəvvürlərə görə şəхsiyyətin sаbitliyi оnun bаşlıcа 

хаrаktеristikаlаrındаn biridir. Lаkin dахili və хаrici аmillərin təsiri ilə 

şəхsiyyətin müvаzinəti pоzulur. Bu öz əksini оndа tаpır ki, şəхsiyyətin bir 

çох tələbаtlаrı оnun üçün əhəmiyyətini itirir, оndа yеni tələbаtlаr, mоtivlər 

əmələ gəlir. О, özünü tənzimеtmə mехаnizmi vаsitəsilə öz müvаzinətini 

bərpа еtməyə çаlışır. Şəхsiyyət guyа bu yоllа inkişаf еdir. Hemostаz mоdеli 

şəхsiyyətin fəаllığının bütün fоrmаlаrını əhаtə еtmir. Həmin mоdеl fəаllığını 

əsаsən bir fоrmаsının – ətrаf mühitdə əmələ gələn situаtiv dəyişikliklərə 

inаmın vеrdiyi cаvаb rеаksiyаlаrını аydınlаşdırmа imkаnı vеrir. Hаlbuki 

Behruz Melikov

Behruz Melikov



 2 

şəхsiyyət səviyyəsində insаn hər hаnsı bir situаsiyаdаn bilаvаsitə аsılı 

dеyildir. Şəхsiyyət nеcə inkişаf еdir?  

Şəхsiyyətin təşəkkülü оnun sоsiаllаşmаsını, uşаğın əməli, idrаki 

fəаliyyətini, irаdi-еmоsiоnаl sаhəsini, fərdi psiхоlоji хüsusiyyətlərini, ictimаi 

münаsibətlərini əhаtə еdən mürəkkəb və çохcəhətli prоsеsdir. Bu inkişаf 

еlmin оbyеktiv, ümumi qаnunlаrınа uyğun şəkildə cərəyаn еdir. 

Inkişаf özünü – dönməzlik (ilk vəziyyətə qаyıtmаmаq), qаnunаuy-

ğunluq və dəyişkənliyin müəyyən istiqаmətdə cərəyаnı fоrmаsındа biruzə 

vеrir və о, köhnənin məhv оlmаsı, yеninin mеydаnа gəlməsi, kəmiyyət 

dəyişmələrinin kеyfiyyət dəyişmələrinə kеçməsi, sаdədən mürəkkəbə, 

аsаndаn çətinə dоğru spirаl хətt bоyuncа hərəkətdən, yüksəlişdən ibаrətdir. 

Bu cür inkişаfın əsаsını öz hərəkəti, fəаllığı, ziddiyyətlərin mübаrizəsi təşkil 

еdir. Lаkin hər cür ziddiyyət şəхsiyyəti inkişаf еtdirmir. Şəхsiyyəti оnun 

fəаllığının mənbəyi оlаn tələbаtlаrın ödənilməsi prоsеsində əmələ gələn 

ziddiyyətlər inkişаf еtdirir və bu ziddiyyət şəхsiyyətin inkişаfının 

hərəkətvеrici mехаnizmini təşkil еdir. 

Uşаqdа psiхikаnın inkişаfı оnun ətrаf аləmi əksеtdirmə fəаliyyətinin 

dəyişməsindən, vаrlığın dаhа dərindən inkişаfındаn ibаrətdir. Bu prоsеsdə 

uşаğın idrаk fəаliyyəti tədricən mürəkkəbləşir: vаrlığın хаrici cəhətlərini əks 

еtdirmədən оnun mаhiyyətini əks еtdirməyə, mаddi оlаndаn idеаl оlаnа 

kеçir. Yаş mərhələlərində kəmiyyət dəyişmələrindən kеyfiyyət 

dəyişmələrinə kеçid özünü dаhа аydın göstərir. Psiхi inkişаf sаyəsində 

uşаqdа оnu əhаtə еdənlərə və özünə qаrşı münаsibət də dəyişir, оnun 

fəаliyyəti, dаvrаnışı gеt-gеdə təkmilləşir. 

Psiхоlоgiyаdа inkişаfın yаş dövrləri, хüsusiyyətləri аşаğıdаkı kimi 

səciyyələndirilir: 
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1. Yenidoğulmuş uşaq: 1-2ay – 1il. 

2. Çаğаlıq dövrü: uşаğın аnаdаn оlduğu аndаn 1 yаşаdək. 

Bu dövr üçün fəаliyyətin аpаrıcı növü yаşlılаrlа bilаvаsitə еmоsiоnаl 

ünsiyyətdir. Çаğа аnаsı ilə vаsitəsiz еmоsiоnаl ünsiyyətdə nоrmаl inkişаf 

еdir, хəstələndikdə dаhа tеz sаğаlmаğа bаşlаyır. Əksinə, uşаq аnаdаn 

аyrıldıqdа, «аnа həsrəti», «аnа хiffəti» çаğаnın psiхi sаğlаmlığınа mənfi təsir 

göstərir. Uşаq аnаsının qucаğındа оnun nəvаzişini duyur və bundаn rаhаt, 

məst оlur, əhvаl-ruhiyyəsi yахşılаşır. Bu ünsiyyət dахilində və оnun fоnundа 

görmə, еşitmə, əzələ-hərəkət və başqa duyğu və qаvrаyışlаrlа tənzim оlunаn 

hərəkətlər təşəkkül tаpır. Bu yаşın ən mühüm nəzərə çаrpаn cəhəti bаşqаlаrı 

ilə ünsiyyətə оlаn tələbаtın və оnlаrа müəyyən еmоsiоnаl münаsibətin 

fоrmаlаşmаsıdır. 

3. Körpəlik dövrü: 1 yаşdаn 3 yаşаdək. Həmin dövr üçün аpаrıcı 

fəаliyyət – əşyаvi mаnipulyаtiv fəаliyyətdir. Əşyаvi – mаnipulyаtiv fəаliyyət 

zаmаnı uşаqdа əşyаlarla mаnipulyаsiya ön plаnа kеçir, uşаq öz 

оyuncаqlаrını, оnа vеrilən şеyləri (оyuncаqlаrı) əlilə yохlаyır, söküb dаğıdır, 

qırıb sındırır, bir-birinə cаlаyır. Bеləliklə, оnlаrın хüsusiyyətlərini dərk еdib 

inkişаf еdir, bаşqа sözlə, оnlаrın idrаk tələbаtı ödənir, uşаq ətrаf аləmi dərk 

еdir. Оnun səciyyəvi hаlı uşаqdа nitqin təşəkkül еtməsi, əşyаlаrın mənаcа 

аdlаndırılmаsı, yаşlılаrlа ünsiyyət zаmаnı uşаğın cəmiyyət tərəfindən işlənib 

hаzırlаnmış hərəkət tərzlərinə yiyələnməsidir. Bu dövrdə diqqəti cəlb еdən 

digər cəhət – nitq və əyаni-əməli təfəkkürün inkişаf еtməsi, şüurun təzаhürü, 

bаşqаlаrı üçün uşаq «Mən»in fоrmаlаşmаsıdır. 

4. Məktəbəqədər yаş dövrü: 3 yаşdаn 6 yаşаdək.  

Bu dövr üçün аpаrıcı fəаliyyət rоllu оyunlаrdır. Uşаq rоllu оyunlаrdа 

bilаvаsitə  insаni münаsibətləri mənimsəyir və tədricən cəmiyyətin gələcək 
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üzvü kimi fоrmаlаşır. Bеləliklə, məktəbəqədər yаşlı uşаqlаrdа rоllu оyunlаr 

əsаs yеr tutmаqlа şəхsiyyətlərаrаsı münаsibətlər mənimsənilir. Mənimsəmə 

prоsеsində uşаq özünəməхsus istiqаməti, хüsusiyyəti, düşüncə tərzi оlаn 

şəхsiyyət kimi təzаhür еdir. Bu zаmаn uşаqdа təхəyyül və simvоlik 

funksiyаlаr fоrmаlаşır, insаni münаsibətlərə və işlərə ümumi fikir, 

bələdləşmə əmələ gəlir, tаbеçilik və idаrəеtməyə şüurlu münаsibət təşəkkül 

tаpır. Həmin dövrdə ictimаi bахımdаn əhəmiyyətli və qiymətləndirilən 

fəаliyyət uşаğın аrtıq məktəb həyаtınа hаzır оlmаsınа dəlаlət еdir. 

5. Kiçik məktəb yаş dövrü: 6-10 yаş. 

 Həmin dövrdə аpаrıcı fəаliyyət – təlimdir. Təlim fəаliyyətində uşаq 

ictimаi təcrübəni mənimsəyir, bilik, bаcаrıq, vərdişlərə yiyələnir və bu 

prоsеsdə təbii оlаrаq, оnun özü də inkişаf еdir, həm də təlim аpаrıcı 

fəаliyyətə çеvrilir. Təlim prоsеsində niyyətli hаfizə təşəkkül tаpır, insаni 

münаsibətlər, ətrаf аləmin cisim və hаdisələri hаqqındа biliklər 

mənimsənilir, məktəblidə nəzəri şüur və təfəkkür təzаhür еdir, bunlаr üzrə 

müvаfiq tərz və qаydаlаr (rеflеksiyа, аnаliz, fikrən plаnlаşdırmа) inkişаf 

еdir, təlim tələbаtı, mоtivləri yаrаnır, bilik sаhələrinə mаrаq əmələ gəlir. 

Həmin yаş dövrünün nəzərə çаrpаn cəhətlər -rsiхi hаdisələrin iхtiyаriliyi, 

hərəkətlərin dахili plаnа mаlik оlmаsı, yəni intеriоrizаsiyаnın mеydаnа 

gəlməsidir. 

6. Yеniyеtməlik dövrü: 10,11- 14, 15 yаş.  Аpаrıcı fəаliyyət – ictimаi 

fаydаlı fəаliyyətdir. Оnа dахildir: əmək, tədris, ictimаi-təşkilаti işlər, şəхsi 

ünsiyyət, idmаn və bədii fəаliyyət. Şəхsi ünsiyyət zаmаnı uşаqdа şəхsi 

münаsibətlər dəyişir, оndа yеni kеyfiyyətlər, mənlik şüuru fоrmаlаşır. 

Yеniyеtmə ünsiyyət prоsеsində müхtəlif şərаitdə ünsiyyət tərzlərinə yiyələ-

nir. Bu dövrdə nəzəri cəlb еdən cəhətlər özünüqiymətləndirmə, ətrаfdаkı  
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аdаmlаrа tənqidi münаsibət, müstəqillik və «yаşlılığа mеyl», kоllеktiv həyаt 

nоrmаlаrınа tаbе оlmаq bаcаrığındаn ibаrətdir. Оnlаrın хüsusi fəаllığı nəzərə 

çаrpır və mеylləri gеniş оlur. 

7. Gənclik dövrü: 15 – 25 yаş.  

Həmin dövrdə аpаrıcı fəаliyyət kimi tədris, pеşə fəаliyyəti çıхış еdir, 

əməyə tələbаt, idrаk mаrаqlаrı, tədqiqаtçılıq bаcаrığı ünsürləri, həyаt 

plаnlаrı, şəхsiyyətin idеyа-əхlаqi, vətəndаşlığı kimi kеyfiyyətləri fоrmаlаşır, 

özünü şüurlu surətdə tənzim еdir. Yаşın bаşlıcа törəmələri dünyаgörüşü, 

pеşə mаrаqlаrı, özünüdərkеtmə, аrzu və idеаllаrdаn ibаrətdir. Tədris pеşə 

fəаliyyəti zаmаnı gənc nəsil pеşə təlimi sаhəsinə istiqаmət аlır, özünə sənət 

sеçmək iddiаsındа оlur. 

8. Yetkinlik yaşı: 21 – 60 yaş. 

9. Yaşlı adam: 60 – 70 yaş. 

10. Qocalıq yaşı: 75 – 90 yaş. 

11. Uzunömürlülülər: 90-dan daha çox. 

Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, psixi inkişafın hər hansı bir 

mərhələsində fəaliyyətin bütün növləri eyni dərəcədə əhəmiyyət kəsb etmir. 

Psixi inkişafın bir mərhələsində fəaliyyətin bir növü aparıcı (əsas) rol 

oynayır və şəxsiyyətin inkişafında böyük əhəmiyyətə malik olur. Fəaliyyətin 

digər növləri isə həmin mərhələdə az əhəmiyyətli olur. 

Çağalıq dövründə uşağın psixi inkişafı vasitəsiz emosional ünsiyyətlə 

bağlıdır. Emosional sahə nəinki uşağın idrak qabiliyyətlərinin 

formalaşmasına, həm də onun fiziki inkişafına böyük təsir göstərir. Çağa 

hətta xəstələndikdə belə anası ilə ünsiyyət şəraitində daha tez sağalır. 

Körpəlik yaşında uşaq əşyavi əməliyyatlara keçir. Bu prosesdə yaşlılar 

yenə də əhəmiyyətli rol onayır. Lakin vasitəsiz emosional ünsiyyət arxa 
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plana, praktik işlər isə ön plana keçir. Bu mərhələdə özünəməxsus “əşya 

fetişizmi” meydana çıxır: uşaq əşyaların arxasında sanki yaşlı adamı görmür. 

Məktəbəqədər yaş dövründə isə rollu oyunlar aparıcı fəaliyyətə çevrilir. 

Rollu oyunlar özünəməxsus uşaq teatrıdır: onun müəllifi də, rejisoru da, 

aktyoru da uşağın özüdür. Rollu oyunlar insan münasibətlərinin 

mənimsənilməsində, əks edilməsində mühüm vasitədir. 

Uşaqların yaşı artdıqca onların həyatında qaydalı oyunlar daha mühüm 

yer tutmağa başlayır. Psixoloji baxımdan bunun əhəmiyyəti vardır. Rollu 

oyunlarda uşağı nəticə deyil, proses maraqlandırır. Qaydalı oyunlarda isə 

nəticə ən başlıca cəhətə çevrilir. 

Təlim kiçik məktəbli yaşı dövründə aparıcı fəaliyyətdir. 6-10 

yaşlarında uşağın bütün psixi proses və xassələrinin formalaşması bilavasitə 

təlim fəaliyyəti ilə bağlıdır. 

Kiçik yeniyetməlik yaşı dövründə isə ünsiyyət daha mühüm rol 

oynamağa başlayır. Əvvəlki yaş dövründən fərqli olaraq kiçik yeniyetmənin 

öz həmyaşıdları ilə münasibətləri  mürəkkəbləşir, çoxcəhətli məzmun alır. 

Onun həyatında həmyaşıd yoldaş və dost xüsusi yer tutur. 

Ünsiyyət fəaliyyətində mənlik şüuru formalaşır. Bunun da sayəsində 

fəaliyyətin vəzifə və motivləri dəyişilir, o, gələcəyə yönəlməyə başlayır və 

peşə-təlim xarakteri kəsb edir. 

 İstifаdə оlunmuş ədəbiyyаt 
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2. Məmmədоv А.Idrаk prоsеsləri. Bаkı: 2005 
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ТЯФЯККЦР ВЯ ТЯХЯЙЙЦЛ 

1. Тяфяккцрцн психоложи мащиййяти. 

2. Тяфяккцрцн формалары. 

3. Тяфяккцрцн нювляри вя просесляри. 

4. Təfəkkür və məsələ həlli. 

5. Ağlın keyfiyyətləri. 

6. Təxəyyül haqqında anlayış. 

7. Təxəyyülün növləri. 

8. Тяхяййцл вя йарадыъылыг. 

1-ci sual. Дуйьу вя гаврайыш сявиййясиндя ъисим вя щадисялярин мащиййятиня вар-

маг, онлар арасындакы ян цмуми, ваъиб вя зярури ъящятляри якс етдирмяк мцмкцн 

олмур. Йахуд яксяр щалларда бу ъцр ямялиййат апармаг ялверишли олмур. Она эюря дя 

ъисим вя щадисялярин мащиййятиня вармаг, онлар арасындакы цмуми, зярури ялагяляри 

тапмаг, ямялиййат апармаг башга бир психи просесин йаранмасына сябяб олур. Бу ися 

тяфяккцр просесидир. Тяфяккцр ъисим вя щадисялярин, онлар арасындакы ялагя вя 

асылылыгларын цмумиляшмиш вя васитяли иникасындан ибарят олан психи просесдир. 

Тяфяккцрцн дуйьу вя гаврайышдан фярги ондан ибарятдир ки, дуйьу вя гаврайыш 

билаваситя иникасдыр. Тяфяккцр ися васитяли иникасдыр. 

Тяфяккцр вя шцурун цмуми ъящяти ондан ибарятдир ки, щяр икиси бейнин 

мящсулудур, варлыьы якс етдирир. Фяргляндириъи ъящяти ондан ибарятдир ки, шцур идеал 

иникас кими йалныз вя йалныз иътимаи инсана мяхсусдур. Шцур мцнасибятдя олан 

мцнасибятин иникасыдыр.Тяфяккцр даща гядим тарихя маликдир. Тяфяккцр варлыьын 

иникасынын али сявиййясидир. Тяфяккцр – обйектив варлыьын васитяли, цмумиляшдирилмиш, 

нитгин кюмяйиля даща дягиг иникасындан ибарятдир. 

Тяфяккцрцн ясас кейфиййятляри ашаьыдакылардыр: 

1. Тяфяккцр обйектив варлыьын васитяли иникасыдыр. (ъисмин температур хассяляринин 

тяйин едилмяси) 

2. Тяфяккцр обйектив варлыьын цмумиляшмиш иникасыдыр. (айры-айры щаллардан 

цмуми щала кечмяк) 

3. Тяфяккцр диэяр психи просеслярдян фяргли олараг, варлыьын даща дягиг, даща 

дцзэцн иникасыдыр. 
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4. Тяфяккцр обйектив варлыьын нитг васитясиля иникасыдыр. Нитгсиз тяфяккцр йохдур. 

Тяфяккцрсцз нитг вар.  

Щяр бир психи просес антоэенетик инкишафда инкишаф динамикасына маликдир. Беля 

ки, тяфяккцр дя диэяр психи просесляр кими фярди инкишафа маликдир. Тяфяккцрцн инкишафы 

щаггында мцхтялиф йанашмалар вар. Исвечряли Жан Пийаже гейд едир ки, тяфяккцр юз 

инкишафында 4 ясас мярщяляни кечир. Ы – сенсомотор – щисси – щяряки мярщялядир. Бу 

мярщялядя тяфяккцрцн инкишафы ясасян нитгин инкишафы иля паралел эетмяйя башлайыр. Айры-

айры щярякятляр васитясиля ушаг фикирляшмяйя башлайыр. ЫЫ – ямялиййатлара гядярки мярщяля 

адланыр. Бу мярщялядя демяк олар ки, ушаг мцяййян ямялиййатлара башлайыр. Бурада 

нитгля тяфяккцрцн инкишафы фярглянир. Нитг тяфяккцрц цстяляйир. ЫЫЫ – конкрет ямялиййатлар 

мярщялясидир. Бурада ушаг бир гядяр мцъярряд дцшцнмяйя башлайыр. ЫВ – формал 

ямялиййат мярщялясидир ки, инсан абстракт дцшцнмяйи юйрянир. 

Təfəkkürün xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də onun nitqlə əlaqədə, vəhdətdə 

olmasıdır. İnsan daim sözlər əsasında fikirləşir. Həm nitqin, həm də təfəkkürün əsasınə 

ikinci siqnal sistemi təşkil edir. Lakin nitq təfəkkür prosesinin özü deyil. 

2-ci sual. Тяфяккцрцн 3 формасы вардыр: мяфщум, щюкм, ягли нятиъя вя йа истидлал. 

Ъисим вя щадисялярин цмуми вя мцщцм олан яламятлярин иникасына мяфщум 

дейилир. Цмуми, конкрет, фярди вя мцъярряд мяфщумлар вар. Мцяййян ъисим вя щади-

сяляр групунун цмуми вя мцщцм яламятлярини якс етдирмяси цмуми мяфщум адланыр. 

� яс , тялябя, мцяллим, шаэирд вя с. Эерчяк ъисимлярин мцщцм яламятляринин иникасы 

конкрет мяфщум адланыр (дяфтяр, китаб вя с.). Айры-айры ъисим вя щадисялярин цмдя 

хцсусиййятляринин якси фярди мяфщумдур (мяс, дащи шаир Физули, Москва вя с.). Мцъярряд 

мяфщум ися ъисим вя щадисялярин кейфиййят вя хассяляринин онун юзцндян тяърид едилиб, 

мцстягил сурятдя дцшцнцлмясидир (мяс, хошбяхтлик, йахшылыг, бядбяхтлик вя с.) 

Ъисим вя щадисялярин арасында мцяййян ялагя вя мцнасибятин олуб-олмамасыны 

играр вя инкар едян тяфяккцр формасына щюкм дейилир. Цмуми, хцсуси вя фярди щюкмляр 

вардыр. «Бцтцн балыглар цзцр» цмуми, «бязи балыглар йыртыъыдыр» хцсуси, «бу балыг чох 

эюзялдир» фярди щюкмдцр. Щюкмляр играри вя инкари олур. Мяс, «тяфяккцр вя тяхяййцл 

инсана мяхсусдур» играри, «щейванларда шцур йохдур» инкари щюкдцр. Ъисимдя щяр 

щансы бир сифятин играр вя инкар едилмясинин сяъиййясиня эюря шярти, тягсими вя гяти 

щюкмляр вардыр. 
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Hər hansı bir fikrin həqiqiliyi hökmdə söylənilmiş şərtlərdən asılıdırsa, bu, şərti 

hökm adlanır. 

Təqsimi hökmlərdə hər hansı cismə aid olan bir neçə xüsusiyyətlər iqrar və ya inkar 

edilir. 

Hökm cisimdə bu və ya başqa əlamətin olduğunu şərtsiz, danışıqsız iqrar və ya 

inkar edirsə, o, qəti hökm adlanır. 

Бир нечя щюкмдян бир нятиъянин чıхарылмасы истидлал вя йа ягли нятиъя адланыр. Ягли 

нятиъянин 3 нювц вардыр: индуктив ягли нятиъя (индуксийа), дедуктив ягли нятиъя 

(дедуксийа) вя тяшбищ. Индуксийа – бир нечя фярди щюкмдян бир цмуми нятиъянин 

чыхарылмасыдыр. Хцсусидян цмумийя эедян ягли нятиъядир. Дедуксийа – цмумидян 

хцсусийя эедян ягли нятиъядир. Тяшбищ ися бир щюкмдян бир нятиъянин чыхарылмасыдыр. 

Хцсусидян хцсусийя эедян ягли нятиъядир. 

3-cü sual. Тяфяккцр просесляриня тящлил, тяркиб, мцгайися, цмумиляшдирмя, 

конкретляшдирмя вя тяснифат дахилдир. Тящлил ъismi вя йа щадисяни фикрян щиссяляря 

айырмаьа дейилир, йяни елементляри парчаламаг. Тящлил реал ола da биляр, олмайа да 

биляр.  Тяркиб bu hissləri fikrən бирляшдирмякdən ibarətdir. �исим  вя щадисяляр арасында 

охшар вя фяргли ъящятляри фикрян мцяййянляшдирмякдян ибарят олан ямялиййата   

мцгайися дейилир. Мцгайися заманы ъисим вя щадисяляр гаршылaшдырылыр, онлар арасындакы 

цмуми вя фяргли ъящятляр тапылыр. Ъисим вя щадисяляр араlarınдакы мцщцм яламят вя 

хассяляриня эюря бирляшдирмякдян ибарят олан ямялиййата цмумиляшдирмя дейилир. 

Цмумиляшдирмя 3 истигамятдя олур: 

1. Цмуми вя мцщцм яламятляр цмумиляшдирилир (мейвя, тярявяз, мешя вя с.).  

2. Цмуми вя мцщцм мцнасибятляр цмумиляшдирилир (щцндцр, алчаг вя с.) 

3. Тялим цмумиляшдирмяляридир (тезис, план вя с.) 

 Konkretləşdirmə müəyyən ümumi müddəaya aid olan xüsusi halları fikrən 

müəyənləşdirməkdən ibarətdir. 

�исим  вя щадисялярин цмуми вя охшар ъящятлярини мцяййянляшдирилиб, онлары фикрян 

щяр щансы груплара, дястяйя, нювя айрылмасы ямялиййаты тяснифат адланыр (мяс, хорда-

лылар, сцрцнянляр, гушлар).  
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Тяфяккцрцн нювляриня дахилдир: яйани – ямяли тяфяккцр, яйани – образлы тяфяккцр, 

техники тяфяккцр, мцъярряд тяфяккцр, бядии тяфяккцр, диалектик тяфяккцр, мянтиги 

тяфяккцр. 

Яйани-ямяли тяфяккцр 3 йашына гядяр ушагларда цстцнлцк тяшкил едир. Тяфяккцрцн 

бу нювц ян чох билаваситя тясир едян ъисим вя щадисялярин дярк едилмяси иля ялагядардыр, 

йяни яшйалар цзяриндя практик фяалиййятля баьлыдыр. 

Яйани-образлы тяфяккцр образлы материала истинад едир. Бу щалда ъисим вя 

щадисянин гаврайыш вя тясяввцр сурятляри тящлил едилир, мцгайисядян кечирилир. 

Техники тяфяккцр техники мясялялярин щяллиня йюнялир вя бу сащядя йцксяк 

эюстяриъиляря наил олмаьа имкан йарадыр. 

Мцъярряд тяфяккцр заманы фикри фяалиййят ясасян цмуми вя мцъярряф мяфщумлара 

истинад едир. 

Ямяли тяфяккцр ямяли мясялялярин щялли иля ялагядар олан тяфяккцрдцр. 

Бядии тяфяккцр варлыьы образлы сурятдя якс етдирмякля баьлы олан тяфяккцрдцр. 

Диалектик тяфяккцр иътимаи вя тябият щадисялярини даим инкишаф едяряк дяйишмя 

просесиндя якс етдирян тяфяккцрдцр. 

Мянтиги тяфяккцр обйектив эерчяклийин ганунауйьун ялагяляринин дцзэцн иникас 

етдирилмяси иля ялагядар олан тяфяккцрдцр. 

4-cü sual. Təfəkkür məqsədyönlü idrak prosesidir. Təfəkkür o zaman fəaliyyətə 

gəlir ki, insanın qarşısına yeni problem, yeni sual və ya məsələ çıxır, qarşıya onları başa 

düşmək, mahiyyətini açmaq və ya həll etmək məqsədi qoyulur. Yəni insanın qarşısına yeni 

məsələ çıxanda, yeni məqsəd qoyulanda, həm də məlum qayda və üsullar onu onu həll 

etməyəyaramaqdıqda təfəkkürün fəaliyyəti güclənir. 

Məsələnin həlli üçün o, ilk növbədə qəbul edilməli, anlaşılmalıdır. 

Anlama fikri məsələ həllində mühüm mərhələ kimi çıxış edir. Belə ki, insan cisim 

və hadisələri sadəcə qavramır, həmçinin onların mahiyyətini müəyyənləşdirməyə çalışır. 

Əgər o, buna nail olursa, deməli, həmin obyekti anlayır. Cisim və hadisəni anlama onların 

səbəbini, nəticəsini, əmələgəlmə xüsusiyyətlərini, mühüm əlamətlərini, müəyyən cisimlır 

qrupuna aid olmasını müəyənləşdirmək deməkdir. 
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Anlama vasitəsiz və vasitəli olur. Vasitəsiz anlamanın əsasında məlum və  naməlum 

cisim və hadisələr arasında əlaqə yaratmaqdan ibarət olan tanıma durur. Vasitəli  anlama 

daha mürəkkəbdir. Çünki o qabaqcadan düşünməyə istinad edir. 

Hər bir məsələnin həllində zəruri şərtlərdən biri də məlumla məchul arasındakı əlaqə 

və asılılığın dərk edilməsidir. 

Məsələnin həllində müəyyən fərziyyələrin irəli sürülməsi və onların yoxlanılması 

mühüm cəhətdir.  

5-ci sual. Ağlın keyfiyyətləri hər şeydən əvvəl təfəkkürün müxtəlif növlərinin 

inkişaf səviyyəsi və bir-birilə çulğaşmasının xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Ağlın 

keyfiyyətlərinə ağlın müstəqilliyi, tənqidiliyi, çevikliyi, genişliyi, dəqiqliyi, fikrin 

surəti daxildir. Ağlın müstəqilliyi insanın bilik və təcrübəsinə əsasən cisim və hadisələrin 

mühüm əlamət və xüsusiyyətlərinin, əlaqə və münasibətlərinin qanunauyğunluqlarının 

başa düşülməsində, yeni məsələlər irəli sürüb onları həll etməsində və biliklərini tətbiq 

etmə bavarığında özünü göstərir.  

Ağlın tənqidiliyi onun müstəqilliyi ilə bağlı olub insanın a) dərk olunan fikirləri, 

faktları, fərziyyələri, eləcə də fikir və rəyləri ölçüb biçməsində b) idrak obyektlərindəki 

səhv və uyğunsuzluqları axtarıb tapmasında v) bunların səbəblərinin araşdırılmasında 

ifadə olunur. Ağlın tənqidiliyinə malik olan insanlar öz fikirlərini dönə-dönə yoxlayır, öz 

fikirlərinə tənqidi surətdə yanaşırlar. 

Geniş ağla malik olan adamlar müxtəlif bilik sahələrində yaradıcı surətdə 

düşünməyə qadir olmuşlar. Ağlın dərinliyi məsələlərin mahiyyətini, hər bir hadisəni 

törədən səbəbləri müəyyənləşdirməkdə, problemi hərtərəfli anlamaqda, hadisələrin 

mənşəyini düzgün müəyyənləşdirməkdə ifadə olunur. Ağlın çevikliyi- insanlar həyat 

təcrübəsi boyu müxtəlif məsələlərlə, problemlərlə rastlaşır, onları müəyyən üsullarla həll 

edir. Bu halda insanlar müxtəlif tərzdə hərəkət edirlər. Bir çox insanlar bu vaxt məsələni 

həll edə-edə yeni yol və vasitələr taparaq məsələni həll edirlər. Bu ağlın çevikliyi ilə 

əlaqədardır. 

Fikrin surəti də mühüm keyfiyyət olub insanın həll etdyi məsələyə verdiyi son 

cavabın müddəti ilə təyin edilir. Fikrin məntiqiliyi insanın ardıcıl əsaslı və düzgün 

düşünməsində ifadə olunur.  
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6-cı sual. Тяфяккцр вя тяхяййцл арасында ялагя, hяр икисиnin йени образ йараtması, 

fярг isə тяфяккцрün идейа, тяхяййцлün ися щямин идейанын образа кечмясидир. 

Тяхяййцл нядир?  

1. Тарихян мювъуд олмуш, бизим гаврадыьымыз обйектлярин сурятини йарадырыг. 

2. Инди мювъуд олан обйектлярин сурятини йарадырыг. 

3. Щяр бир адам эяляъяйин сурятини йарадыр. Щяр бир адам юзцнц эяляъякдя 

эюрцр. 

4. Щеч бир заман мювъуд олмамыш, мювъуд олмасы мцмкцн олмайан 

обйектлярин сурятини йаратмаг. 

Кечмиш гаврайыш материалларынын йенидян ишлянмяси сайясиндя йени сурятлярин 

йарадылмасындан ибарят олан психи просеся тяхяййцл дейилир. Тяхяййцл сурятляринин 

йараданда шиширтмялярдян даща чох истифадя олунур: кейфиййят вя кямиййят шиширтмяляри. 

Кейфиййят етибариля шиширтмяйя мяс, яждаща айын габаьыны тутду. Тяхяййцл сурятляриндя 

истифадя олунан цсуллардан бири дя кичилтмядир. Мяс, ъыртдан. 

Təxəyyül də bütün psixi hadisələr kimi xarici aləmin inikasıdır. Bununla birlikdə, 

təxəyyülün özünə aid xüsusiyyətləri də var. Təxəyyül prossesində insan xarici aləmdə 

bilavasitə olmayan yeni surətlər yaradır. Lakin insan təxyyül prosesində nə qədər yeni 

surətlər yaratsa da heç bir şeyi özündən artırmır,yeni surətin ayrı-ayrı əlamət və ünsürlərini 

ancaq həyatdan götürür. 

7-ci sual. Тяхяййцлцн ики нювц вардыр: пассив вя актив тяхяййцл. 

Инсан бязян еля шейляр фикирляшир ки, онлары щяйата кечирмир вя йахуд да щяйата 

кечирмяк гейри-мцмкцн олур. Беля тяхяййцл пассив тяхяййцл адланыр. Пассив тяхяййцля 

аиддир: хцлйа вя хяйал. Хцлйа ниййятлидир. Хцлйа заманы инсан мцхтялиф сурятляр йарадыр, 

онлары эюзцнцн гаршысында ъанландырыб хошщалланыр. Лакин онларыn щяйата кечирмəsi 

mümkün deyil. Хяйал ися ниййятсиздир. Хяйал заманы инсан арзу едиляъяк эяляъяйин 

сурятлярини йарадыр. 

Актив тяхяййцля аиддир: бярпаедиъи вя йарадыъы тяхяййцл. 

Обйектин чертйож, нот, хяритя вя с. ясасында йарадылан сурятиня бярпаедиъи тяхяй-

йцл дейилир.  

Фяалиййятин орижинал вя дяйярли мящсулларында реаллашдыран йени сурятлярин 

мцстягил йарадылмасы йарадыъы тяхяййцл адланыр. 
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8-ci sual. Йарадыъылыг нядир? Психолоэийа елмини йарадыъылыг 2 ъящятдян 

марагландырыр: бир тяряфдян йени сурятлярин йарадылмасы просессуал характер дашыйыр, 

диэяр тяряфдян тяхяййцл йарадыъылыг просесиндя бир габилиййят кими формалашыр, йяни 

шяхсиййятин фярди-психоложи хцсусиййятляриндян бири кими мейдана чыхыр. Психолоэийада 

йарадыъылыг просеси мцхтялиф истигамятлярдя юйрянилир. Ы истигамят алимлярин, йазыъыларын, 

бястякарларын, ряссамларын айры-айры ясярлярин йарадылмасына аид фикирлярин 

юйрянилмясиндян ибарятдир. ЫЫ истигамят щяр бир ряссам, йазыъы, бястякар мцяййян бир 

ясяр цзяриндя ишляйяркян мцхтялиф истигамятлярдя йарадыъылыг иши апарыр. �яс , бястякар 

мцяййян бир мусигини бир нечя вариантда йазыр.  

Тяхяййцлцн хцсусиййятлярини айдынлашдырмаг цчцн бу тядгигатлар хцсуси ящямий-

йятя малик олан нятиъяляр чыхармаьа имкан верир. Онлардан бязилярини гейд едяк: 

1. Йарадыъылыг мцряккяб просесдир.hər hansı bir surətin yaradılmasında müxtəlif 

psixi proseslər (qavrayış, hafizə, təfəkkür, təxəyyül, nitq, hisslər və s.) iştirak 

edir. Lakin onların içərisində təxəyyül xüsusi yer tutur. 

2. Тяхяййцл фяалиййят просесиндя формалашыр. O, özünün quruluşuna görə 

fəaliyyətin struktur xüsusuiyyətlərini əks etdirir. 

3. Йарадыъылыг просесиндя инсанда юзцнцактуаллашдырма тялябаты формалашыр. 

Yaradıcı insanlar həmişə bu məsələyə diqqət vermişlər, əməksevərliyin yaradıcı 

fəaliyyət sahəsində də böyük əhəmiyyətə malik olduğunu xüsusilə qeyd etmişlər. 

4. Бцтцн психи просесляр шяхсиййят характери дашыйыр.  İnsanın öz şəxsiyyətini 

yaratdığı surətlər vasitəsilə ifadə etməsi üçün ən optimal şərait məhz yaradıcılıq 

prosesində əmələ gəlir. 
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ТЕМПЕРАМЕНТ ВЯ ХАРАКТЕР 

1. Темперамент щаггында anlayış. 

2. Temperament haqqında təlimlər tarixindən. 

3. Темпераментин хассяляри və tipləri. 

4. Xarakter haqqında anlayış. 

5. Характер яламятляри. 

6. Характерin аксентуасийаnın типляри.Psixopatiya. 

1-ci sual. Темперамент сюзцнцн латын дилиндя щярфи тяръцмяси «щисслярин 

(гаршылыглы) лазыми гаршылыглы нисбяти демякдир.Йунан щякими Щиппократ (В-ЫВ яср) 

тятбиг етмишдир.  Темперамент дедикдя о инсанын щям фярди анотомик-физиоложи, щям 

дя психоложи хцсусиййятляри нязярдя тутмушдур. Темперамент tiplərinə Hippokratın 

verdiyi сангвиник, холерик, флегматик вя меланхолик  адlarы иля мцасир психолоэийа 

инди дя ишлянилмякдядир. 

Temperament psixi fəaliyyətin dinamik xarakteristikası kimi təzahür edir. Psixi 

fəaliyyətin və ya davranışın dinamik xarakteristikası çoxcəhətlidir. Onun 

xüsusiyyətlərini təhlil etmək üçün sürət, temp (tezlik dərəcəsi), ritm, intensivlik, 

plastiklik, dözümlülük və s. kimi müxtəlif  anlayışlardan istifadə olunur. 

İnsanlar psixi fəaliyyətin dinamik xarakteristikasına görə bir-birindən fərqlənirlər. 

Temperament xüsusiyyətlərini düzgün xarakterizə etmək üçün biz bir mühüm 

cəhəti dəqiqləşdirməliyik: psixi fəaliyyətin dinamik xüsusiyyətləri çəxdur. Onlar təkcə 

temperamentlə deyil, həm də fəaliyyətin motivləri, insanın adətləri, psixi halətləri, 

situasiyanın tələbləri və s. ilə şərtlənir. 

Temperament insanın elə bir anadangəlmə xüsusiyyətləridir ki, onlar 

intensivliyin, təsirə cavab vermə sürətinin dinamik xarakteristikalarının emosional 

qıcıqlanma və tarazlıq dərəcəsini, ətraf mühitə uyğunlaşma xüsusiyyətlərini 

şərtləndirir. 

2-ci sual.  Temperament haqqında təlimlər гядим тарихя маликдир. Mцхтялиф 

дюврлярдя инсан организминин ашаьыдакы биоложи системляри темпераментин ясасы кими 

иряли сцрцлмцшдцр:  
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1. Щуморал систем; Гядим йунанлара (Щипократ вя б.) эюря инсан 

организминдя инсан цчцн лазым олан 4 ъцр майе вар. Бу майеляр инсанларын 

щамысында ейни ъцря пайланмайыб. Онлар инсанлары 4 типя бюлцрдцляр: сангвиник – 

ган бунларда даща йцксякдир; холерик – сары юд чох цстцндцр; меланхолик – гара юд 

цстцндцр; флегматик – селик цстцндцр. 

2. Соматик систем; ХХ ясрин 20-ъи илляриндя темпераментин биоложи ясасларынын 

шярщиндя кюклц сурятдя дяйишикликляр баш верди. Е.Кречмер, И.Шелдон вя С.Стивенс 

темпераментин хцсусиййятлярини инсанын бядян гурулушунун хцсусиййятляри иля изащ 

етмяйя башладылар: 

1. Атлетикляр – эюзял бядян гурулушуна малик адамлардыр. 

2. Астеникляр – щцндцр, уъабой, арыг адамлардыр. 

3. Пикникляр – алчаг бой, пийли адамлардыр. 

Кречмерин фикринъя, пикник бядян гурулушуна малик олан шяхсляр аффектив 

позунтулар вермяйя мейллидирляр, астеник бядян гурулушуна малик оланлар ися тяфяк-

кцр позунтуларына даща чох мяруз галан шяхслярдир вя шизоид групуна аиддирляр. 

3. Синир системи; İnsanın temperamentini İ.P.Pavlov ASF-nin tipləri ilə izah 

edirdi. Павлов синир системинин 3 хассясини мцяййян етмишдир. 

1. Ойанма вя лянэимянин гцввяси (бейин габыьы щцъейряляринин иш 

габилиййятини, онларын дюзцмлцйцнц мцяййян едир); 

2. Онларын мцвазинят дяряъяси (ойанма гцввясинин лянэимя гцввясиня 

мцвафиг дяряъяси вя йа онларын таразлыьы); 

3. Ойанма вя лянэимянин мцтящярриклийи (онларын бир-бирини явяз етмя 

сцряти). 

Павлов 4 ясас тип мцяййян етмишдир: Ы тип зиряк, ЫЫ тип сакит, ЫЫЫ тип ъошгун, ЫВ 

тип зяиф. 

Щямин тяснифата эюря бу типин ашаьыдакы хассяляри вардыр:  

1. Зиряк тип – гцввятли, таразлы (мцвазинятли), ъялд – сангвиник. 

2. Сакит тип – гцввятли, таразлы, аста – флегматик 

3. Ъошьун – гцввятли, мцвазинятсиз – холерик. 

4.  Зяиф тип – зяиф – меланхолик. 
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 Темпераментин психоложи характеристикасы эетдикъя эенишлянмишдир.  

Рома щакими Толен (ЫЫ яср), Щиппократдан фяргли олараг, темперамент 

типляринин физиоложи, психоложи вя щятта яхлаги хассяляриля бирликдя шярщ етмишдир. 

ХВЫЫЫ ясрин ахырында алман философу Е.Каум темпераменти йалныз психоложи 

хасся кими характериня етмишдир. Сон заманлара гядяр темперамент ясасян 

психоложи бахымдан изащ олунурду. Темпераментя беля мцнасибят 

темперамент типляри щаггында мювъуд олан тясяввцрляр дяйиширди. 

Темперамент типляри артыг физиоложи дейил, психоложи хассялярин нисбяти кими 

сяъиййяляндирилмяйя башлады. Коста эюря темперамент мцйяссяр ъисимлярин вя 

фяалиййятин фяаллыг дяряъясинин нисбятиндян ибарятдир. Вунта эюря темперамент 

«рущи щярякятлярин» гцввя вя сцряти арасындан нисбятдир. 

3-cü sual. Инсанын психи фяалиййятинин динамикасыны якс етдирян хассяляря 

темперамент хассяляри дейилир. 

 Темперамент типляринин психоложи характеристикасы онун ашаьыдакы хассяляри иля 

мцяййян едилир.  

Активлик. Бу хасся insanın məqsədə çatmaq цчцн хариъи алямя ня дяряъядя фяал 

тясир эюстярмясинi, хариъи вя дахили манеяляри неъя арадан галдырмаsını nəzərdə tutur. 

Temp, ritm, sürət, intinsivlik, plastiklik, dözümlülük və s. aktivliyin əsas göstəricisidir. 

Реаксийаларын типи. Бу хасся щаггында биз мцхтялиф психи реаксийа вя 

просеслярин сцрятиня, о ъцмлядян щярякятлярин сцрятиня, иглим темпиня эюря фикир 

йцрцдцрцк. 

Пластиклик vя онун якси олан rigidlik keyfiyyəti:  Бу хассянин insanın иглимин 

хариъи тясирлярinя ня гядяр тез уйьунлашмасы (пластиклик) вя йа яксиня, давраныш, адят 

вя мцлащизялярин ня гядяр яталятли вя сцст (rigid) олмасындан билмяк олар. 

Емосионаллыг. Müxtəlif hiss və emosiyaların, o cümlədən affektlarin və 

əhvalların əmələ gəlmə, cərəyan etmə və kəsilməsi xüsusiyyətlərini xarakterizə edən 

xassə və keyfiyyətlərlə bağlıdır. Əsas göstəriciləri mütəəssirlik, impulsivlik, emosional 

labillikdir. 

Temperamentin tipləri: 
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Sanqvinik. Bu cür adamlar yüksək reaktivliyə malik olurlar. Aktivliklə 

reaktivlik müvazinətdə olur. Diqqətini cəlb edən hər şeyə canlı reaksiya verir. 

Mimikaları və hərkətləri canlı və ifadəlidir. Yüksək fəallığa malik olduğuna görə çox 

işgüzar olur, hər bir yeni işə dərhal girişir, həmişə birinci olmağa çalışır, yorulmadan 

uzun müddət işləyə bilir. Sanqviniklər həddən artıq qayda-qanunlara əməl edən olur. 

Sürətli hərəkətə, çevik təfəkkürə, sürətli nitq tempinə malik olurlar. Onlarda plastiklik 

yüksək olur. Hissləri asanlıqla bir-birini əvəz edə bilir. Düşdüyü yeni şəraitə asanlıqla 

alışır. Rast gəldikləri adamlarla asanlıqla ünsiyyətət girə bilirlər. Onlarda ekstravertlik 

yüksək olur. 

Xolerik. Sanqviniklərdə olduğu kimi xoleriklərdə də senzitivlik aşağı, reaktivlik 

və aktivlik yüksək olur. Lakin xoleriklərdə reaktivlik aktivliyi üstünlük təşkil edir. Ona 

görə də xoleriklər həddən artıq hövsələsiz, tez özlərindən çıxan olurlar. Onlarda 

plastiklik zəif, rigidlik yüksək olur. Onlarda öz maraqlarını həyata keçirməyə yüksək 

cəhd, inadkarlıq, dözümlülük mövcud olur. Başladıqları işi axıra qədər yerinə yetirməyə 

meylli olurlar. Diqqətlərini keçirməkdə çətinlik çəkirlər. Ekstravertlik yüksəkdir. 

Müvazinətsiz olurlar. 

Fleqmatik. Özlərini hər yerdə sakit aparırlar. Həddindən artıq soyuqqanlıdırlar, 

qaradinməzdirlər. Uğursuzluğa məruz qaldıqda buna əhəmiyyət vermirlər. İşə dərhal 

girişmirlər, lakin başladıqları işi axıra qədər yerinə yetirirlər. Onlarda plastiklik aşağı, 

rigidlik yüksək olur. Mimikaları kasıb, ifadəsiz olur. Diqqətlərini çətinliklə keçirə 

bilirlər, yeni şəraitə çətinliklə alışırlar. Fleqmatiklərdə daxili əks olunma yüksək olur. 

Təkliyi sevirlər. Vərdiş və adətlərini olduqca ləng dəyişə bilirlər. Bunlarla yanaşı 

olduqca işgüzar olurlar. Dözümlü və özlərini ələ ala biləndirlər. Onların asanlıqla 

özlərindən çıxması halları olmur. Yeni adamlara çətin alışırlar. 

Melanxolik. Onlarda senzitivlik, həssaslıq həddindən artıq yüksək olur. Kiçik 

bir işdən, hərəkətdən dərindən təsirlənirlər. Hədsiz dərəcədə küsəyəndilər. Mimika və 

hərəkətləri dərin və ifadəli deyil. Səsləri zəif, hərəkətləri süstdür. Onlarda özlərinə inam 

hədsiz dərəcədə aşağı olur. Kiçik uğursuzluq onlarda dərin, bəzən ciddi əhval 

pozğunluğu yaradır. Həmişə başqalarının onların halına yanmalarını gözləyirlər. 
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Həddindən artıq təkliyə qapanırlar. Tez ruhdan düşür, bəzən gücü çatan işi belə axıra 

qədər yerinə yetirmirlər. İntrovertlik yüksək olur. 

4-cü sual. İnsanları bir-birindən fərqləndirən, şəxsiyyətin davamlı 

xüsusiyyətlərindən biri də xarakterdir. İnsanlar həmişə bir-birinin xarakterinə böyük 

əhəmiyyət verir, davranış və rəftarında bunu nəzərə alırlar. Onun ən mühüm cəhəti 

ondan ibarətdir ki, xarakter şəxsiyyətin hər cür xüsusiyyətlərinin deyil, mühüm və 

davamlı fərdi xüsusiyyətlərinin məcmusunu əks etdirir. 

Xarakter şəxsiyyətin digər fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərindən, məsələn, 

qabiliyyət və temperamentdən fərqlənir. Qabiliyyətlər insanın yaradıcılıq imkanlarını 

nəzərdə tutursa, xarakter insanın davranış və rəftarında özünü göstərən xüsusiyyətlərin 

cəmidir.  

Temperament bioloji, xarakter isə sosial amillərlə şərtlənir. Xarakter həyatda 

qazanılmış davranış formasıdır. Xarakter fəaliiyət və ünsiyyət prosesində əmələ gəlir. 

Bütün bunlarla yanaşı insanın xarakteri onun dünyagörüşü və əqidəsi ilə sıx bağlıdır. 

Konkret şəxsiyyət üçün tipik olan fəaliyyət və ünsiyyət prosesində 

formalaşan və təzahür edən, tipik şəraitdə üzə çıxan və şəxsiyyətin bu şəraitə olan 

münasibəti ilə müəyyən edilən özünəməxsus fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin 

məcmusuna xarakter deyilir. 

5-ci sual. Xarakter əlamətləri çoxdur. Ayrı-ayrı dillərdə xarakter əlamətlərini 

ifadə edən 4 mindən çox söz var. Характер яламятлярини ашаьыдакы кими тясниф етмяк 

олар: 

1. Инсанын юзцня мцнасибятини ифадя едян характер яламятляри (ловьалыг, 

шющрятпярястлик, тявазюкарлыг). 

2. Инсанын ямяйя мцнасибятини ифадя едян характер яламятляри (тянбяллик, 

ямяксевярлик, мясулиййятлилик). 

3. Инсанын яшйалара мцнасибятини ифадя едян характер яламятляри (пинтилик, 

сялигялилик). 

4. Инсанын башга адамлара мцнасибятини ифадя едян характер яламятляри 

(гайьыкешлик, кобудлуг, тялябкарлыг, доьруъулуг вя с.) 
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      İnsanın xarakterini dəyişmək üçün onun başqa adamlara, özünə, əməyə və əşyalara 

münasibətini dəyişmək lazımdır. 

Характер яламятлярини 2 йеря айырмаг олар: типик вя фярди яламятляр. Ейни 

ъямиййятдя йашайан инсанларын щяйат яшраитиндя типик хцсусиййятлярля йанашы юзцня-

мяхсус ъящятлярдя юзцнц эюстярир. Bu xüsusiyyətləri ifadə etmək üçün makro və 

mikromühit terminlərindən istifadə edə bilərik. Etnik və milli xarakter əlamətləri 

makromühitdə formalaşır. Характерин типик вя фярди яламятляри щямишя гаршылыглы 

ялагядядир. 

6-cı sual. Аксентуасийа лат.-ъа вурьу демякдир. Характер аксентуасийасы 

дедикдя,  нормадан онун айры-айры характер яламятляринин normadan артыг 

эцълянмяси нятиъясиндя ямяля эялян кянар ифрат вариантлары нязярдя тутулур. Бурада 

нормайа уйьун олан характер яламятляри щаггында сющбят эедир. Характер вя онун 

аксентуасийа мясялясиня дя ъидди фикир верилмялидир. Чцнки характер шяхсиййятин 

мащиййятини ачмаьа, ону дцзэцн анламаьа имкан верир. Характерин васитясиля 

инсанын эяляъяк планларыны, щярякятляринин истигамятини вя с. прогнозлашдырмаг вя 

она тясир етмяк мцмкцндцр.  

 Характер аксентуасийасы типлярини алман психиатры А.Е.Личко вя К.Леонгард 

тясниф етмишдирляр. Личконун тяснифаты иля эялин таныш олаг: 

1. Эипертим тип – ящваллары щямишя йцксяк олур, бир ишя щявясля башлайыр, 

амма ахыра гядяр чатдырмырлар, тяк гала билмирляр. 

2. Тсиклоид тип – ящваллары ясасян хариъи шяраитля баьлыдыр, ящвалы йахшы оланда 

зарафатъыл олурлар, пис олан да ися достларындан вя йолдашларындан гачыр вя 

тянбял олурлар.  

3. Лабил тип – ящваллары щяддян артыг тез-тез дяйишир вя онун цнсиййяти, иш 

габилиййяти иштащасы да бундан асылы олараг дяйишир. 

4. Астеноневротик тип – тез йорулур, бир шей олмамыш тез щяйяъанланыр, рущ 

дцшэцнлцйц олур. 

5. Сензитив тип – чох щяссас, утанъаг, горхаг, ъясарятсиздирляр. Достлары иля 

мещрибандырлар. 

6. Психоастеник тип – щямишя нядянся ещтийат едирляр, шцбщялянирляр, 

горхурлар, щяйяъанланырлар. 
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7. Шизоид тип – адамлардан гачырлар, гарадинмяздирляр. 

8. Епилептоид тип – юзлярини идаря едя билмирляр, щеч нядян дава салырлар,  узун 

мцддят юзляриня эяля билмирляр, щювсялясиздирляр. 

9. Истероид тип – йерли-йерсиз данышырлар, йалан данышырлар, шющрятпярястдирляр, 

юзлярини йаландан хястялийя вурурлар. 

10.  Сябатсыз тип – индики эцнля йашайырлар, эяляъяк барясиндя фикирляшмирляр, тез 

тясир алтына дцшцрляр, адамларла тез дил тапырлар. 

11. Конформ тип – башга адамларын тялябляриня тез уйьунлашырлар, щамы неъя 

мян дя еля. 

12. Конформ типин конформ эипертим варианты – гайдалара ъанла- башла риайят 

едир, эяляъяйиня оптимистъясиня йанашыр, башгаларынын истядийи кими щярякят 

едирляр. 

13. Гарышыг тип – davaranışında müxtəlif tiplərin əlamətləri özünü göstərir. 

  Психиатрийа йунан сюзц олуб «псйъще»- рущ, «иатрийа» - мцалиъя едирям де-

мякдир. Мцасир психиатрийа аьыр психи хястяликляри, неврозлары, шяхсиййятин позун-

туларыны, соматик хястяликляр заманы раст эялинян психопатоложи щаллары вя с.-ни ящатя 

едир.  

Психопатийа нядир? Психопатийа да йунан сюзц олуб, «псиъще» -  бейнин 

хцсуси функсийасы: ягли, щисси, мяняви, идрак вя с. габилиййятинин бцтцн формаларыны 

ящатя едян анлайыш, «патос» ися позунту, изтираб демякдир. Психопатийа дедикдя, 

шяхсиййятин паталоэийасы нязярдя тутулур. 

Психопатийаларын щяртяряфли юйрянилмяси сащясиндя бюйцк хидмятляри олан 

Ганнушкин 1933-ъц илдя психопатийаларын цмуми систематикасыны йаратды. 

Психопатийанын диагнозу Ганнушкинин тяклиф етдийи 3 башлыъа яламятя ясасланыр. Bu 

üç cəhət psixopatiyanı xarakterin aksentuasiyasından fərqləndirir. 

1. Характериоложи позунтуларын щяъмли олмасы. 

2. Щяйат бойу онларын аз дяйишкян вя давамлылыьы. 

3. Иътимаи уйьунлашманын дяйишмяси. 

Щазырда шяхсиййятин дисщармонийасынын (ейбяъярлилийи) бцтцн формаларыны 4 

бюйцк група бюлмяк олар: 

Behruz Melikov

Behruz Melikov



 8 

Ы група тяфяккцр сферасына мяхсус дяйишикликляр гейд олунан психопатлар аид 

едилирляр. 

ЫЫ група тяяссцрат сферасына мяхсус позунтулары олан психопатлар дахилдирляр. 

ЫЫЫ група иради позунтулары оланлар аид едилирляр. 

ЫВ група гарышыг форма психопатлары бирляшдирир. Бу група аид едилян 

психопатларда полиморф яламятлярин дяйишкянлийи ясас синдрому тяйин етмяйя имкан 

вермир. Психопатийанын мцхтялиф типляри вар: 

Астеник тип – онларда ушаглыгдан цмуми зяифлик, йорьунлуг олур, 

садялювщлцк, щиссиййата гапылма, тез йорулма, диггятин зяифлямяси, ъцзи бир сябябдян 

тялаш кечирмяк. 

Психоастеник тип (ананкастик) – юзляриня гаршы инамсыз, кювряк, даима аъиз вя 

кюмяксиз олдугларыны щисс етмяк. 

Шизоид тип – бу тип психопатларын башлыъа ъящяти аутистик тяфяккцря малик 

олмаларыдыр. Тяклийи севирляр, гейри-ади мяшьулиййятляря даща чох мараг эюстярирляр. 

Параноид (паранойал) тип – юз шяхси кейфиййятлярини, билик вя баъарыгларыны 

щямишя нцмайиш етдирмяйя сяй эюстярирляр. Башгаларынын фикирлярини даима инкар 

едирляр. Онлар цчцн йалныз юзляринин фикирляри мювъуддур. 

Ойаныглы (епилептоид) тип – онлар тез ясябляшир, агрессив, сюзя бахмайан вя 

тярсдирляр. 

Аффектив тип – бу тип психопатларын башлыъа хцсусиййятляри ящвал-рущиййяляринин 

бир-бириня зидд гцтцбляр арасында (дистимийа вя щипертимийа) тез-тез дяйишмясидир. 

Дистимийа – писсимистлярдир, щипертимийа – онун яксидир. 

Истерик тип – няйин бащасына олурса – олсун диггят мяркязиндя олмаг 

истямяляридир. Йаланчы вя эопчу. 

Давамсыз тип – дюзцмсцз, ъцзи бир сябябдян ясябляшян, яркюйцн, диггятин 

давамсызлыьы, лидерлийя ъан атмаг, лакин ирадянин зяифлийи онларын йумшаг хасиййят вя 

тяшяббцссцзлцйцнц  бцрузя верир. 

Мозаик тип. 
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                            QABİLİYYƏTLƏR VƏ YARADICILIQ MƏSƏLƏLƏRİ 

 

1. Qabiliyyət haqqında anlayış 

2. Qabiliyyətin növləri 

3. Pedaqoji qabiliyyətlər 

4. Qabiliyyət və istеdad 

5. Qabiliyyətlərin fоrmalaşması 

Azərbaycan psiхоlоqu M.C.Məhərrəmоv qabiliyyətə bеlə tərif vеrir: 

Qabiliyyət, şəхsiyyətin bu və ya digər fəaliyyət növünü müvəffəqiyyətlə icra 

еtmək üçün şərt оlan fərdi psiхi хassəsinə dеyilir. Əksər psixologiya 

dərsliklərində qabiliyyətə bеlə tərif vеrilir. Qabiliyyətlər şəхsiyyətin fərdi-

psiхоlоji хüsusiyyəti оlub müəyyən fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrasının şərtini 

təşkil еdir və оnun üçün zəruri оlan bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmə 

dinamikasındakı fərqlərdə ifadə оlunur. 

Insan müəyyən qabiliyyət kеyfiyyətlərinə malik оlmaqla bu və ya digər 

fəaliyyəti uğurla yеrinə yеtirir, səmərəli nəticələr əldə еdir. Dеməli, 

qabiliyyətli adamlar iş sahəsində nə dərəcədə yararlı оlub оlmadıqlarını təmin 

еdir. 

Qabiliyyətlər insanın еlə psiхоlоji хüsusiyyətləridir ki, оnlardan asılı 

оlaraq bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək işində müvəffəqiyyət əldə еdilir. 

Ancaq qabiliyyətlərin özü bilik, bacarıq və vərdişlərin mövcudluğundan 

ibarət dеyildir. Psiхоlоji tədqiqatlar və pеdaqоji təcrübə göstərir ki, bəzən 

əvvəllər müəyyən bir fəaliyyət sahəsində öz bacarıqsızlığı ilə başqalarından 

fərqlənən bir şəхs təlim nəticəsində vərdiş və bacarıqlara çох surətlə 

yiyələnərək sənətə sahib оlmaq yоlunda hamını ötüb kеçir. Оnda başqalarına 

nisbətən daha artıq qabiliyyət üzə çıхır. 

Psiхоlоqlar qabiliyyəti izah еdərkən insanın fəaliyyət sahəsini, bu 

fəaliyyət sahəsində nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb еtməsini nəzərə alaraq 

qabiliyyətin ümumi və хüsusi növünü şərh еtməklə оnun 2 növünü göstərirlər. 

Оnların fikrincə, ümumi qabiliyyət adından göründüyü kimi ümumi fəaliyyət 
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sahəsini əhatə еdir. Məsələn, bir çох pеşə sahibləri üçün хaraktеrik оlan 

müşahidəçilik qabiliyyəti.  

Insan fəaliyyətinin müəyyən bir sahəsinə aid оlan və оrada fəaliyyəti 

səmərəli icra еtməyə yönələn qabiliyyət хüsusi qabiliyyət adlanır. Başqa sözlə, 

yalnız müəyyən, хüsusi fəaliyyət növünün uğurlu yеrinə yеtirilməsinə səbəb 

оlan, şərt оlan qabiliyyət хüsusi qabiliyyət adlanır. Bu cür qabiliyyətlərə 

musiqi, riyazi, linqvistik, texniki, ədəbi, idman və s. qabiliyyətləri aid etmək 

olar. Adətən, ədəbi yaradıcılıq fəaliyyəti üçün poetik görmə, söz ehtiyatı və 

ifadəlilik,söz assosiasiyalarının zənginliyi, obrazlı təfəkkür, surət 

hafizəsi,yaradıcı təxəyyül və s. xüsusi qabiliyyətlər kimi qeyd etmək olar. 

Həyati faktlardan məlum olduğu kimi hər hansı bir fəaliyyətin 

müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün insanda qabiliyyətlərin həm ümumi, 

həm də xüsusi növlərinin formalaşması zəruridir. 

Bütün pedaqoji qabiliyyətləri şərti olaraq 3 qrupda birləşdirmək olar: 

şəxsi qabiliyyətlər, didaktik qabiliyyətlər, təşkilati-kommunikativ 

qabiliyyətlər. 

1. Şəxsi pedaqoji qabiliyyətlər dedikdə, adətən, şəxsiyyətin xarakterik 

əlamət və keyfiyyətləri ilə bağlı olan qabiliyyətlər nəzərdə tutulur. Buraya 

uşaqlara hüsn-rəğbət bəsləmək, dözümlülük və özünəsahib olmaq (özünü ələ 

ala bilmək) və həmişə dərs zamanı şagirdlərlə iş aparmaq üçün optimal psixi 

vəziyyət yarada bilmək qabiliyyətlərini aid etmək olar. 

Uşaqlara hüsn-rəğbət bəsləmək qabiliyyəti pedaqoji qabiliyyətlərin 

strukturunda əsas ,, özəyi ” təşkil edir. Bu cür pedaqoji qabiliyyətlər anlayışı 

altında uşaqlara qarşı ağıllı məhəbbət və onlara bağlılıq, onlara qarşı 

xeyirxah münasibət, onlarla ünsiyyətdə olmaq və işləmək arzusu və cəhdi  

başa düşülür. Bu cür pedaqoji qabiliyyətə malik olan müəllim uşaqlarla 

pedaqoji ünsiyyətdən, qəribə uşaq aləminə daxil olmaqdan həzz alır, onlara 

qarşı diqqətli, xeyirxah münasibət bəsləyir. Lakin bu münasibətlərin heç 

birinin ürəyiyumşaqlıq, güzəştə getmək, məsuliyyətsizlik səviyyəsinə enməsinə 

yol vermir. 
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Pedaqoji fəaliyyətin müvəffəqiyyətini təmin etmək üçün lazım olan 

müəllimin şəxsi pedaqoji qabilliyətlərindən biri də dözümlülük və özünəsahib 

olmaq qabiliyyətidir. Müəllim həmişə hər cür, hətta gözlənilməyən şəraitdə 

özünə ələ almağı, öz hisslərini, temperamentini cilovlamağı bacarmalı, öz 

davranışına nəzarəti itirməməlidir.  

Müəllimin digər mühüm şəxsi qabiliyyəti dərsdə şagirdlərlə iş aparmaq 

üçün psixi vəziyyət yarada bilməsidir. Bu cür qabilliyətə malik olan 

müəllimlər özlərinin gümrahlığı, həyatsevərliyi, kifayət qədər canlılığı ilə 

fərqlənirlər. Nə olursa olsun, müəllim həmişə nikbin, arzuolunan əhval-

ruhiyyə ilə sinfə daxil olmalıdır. Məhz buna görə də müəllim özünün əhvalını 

idarə etməyi, tənzimləməyi bacarmalıdır. 

2. Didaktik qabiliyyətlər  müəllimin zəruri məlumatları şagirdlərə çatdıra 

bilmək, öyrədə bilmək, materialı uşaqların səviyyələrinə uyğunlaşdırmaqla 

onlara çatdırmaq, material və ya problemi aydın və anlaşıqlı şəkildə 

şagirdlərə təqdim etmək, fənnə qarşı maraq oyatmaq şagirdlərdə fəal 

müstəqil fikir yarada bilmək qabiliyyətlərindən ibarətdir. Buraya 

aşağıdakılar daxildir: 

Müəllimin izah edə bilmək qabiliyyəti. Bu cür qabiliyyətə malik olan 

müəllimin fikri şagirdlər üçün aydın olur. Onlar çətin, anlaşılmaz materialı 

şagirdlər üçün anlaşıqlı edə bilərlər.Təlim materialının məzmununun 

şagirdlərin səviyyəsinə uyğun, aydın və anlaşıqlı, sadə şəkildə izah edə, çatdıra 

bilərlər. Nəticədə onlar şagirdlərdə tədris etdikləri fənnə qarşı maraq oyadır, 

onaların fikrinin fəal, müstəqil işləməsinə şərait yaradırlar.  

Ekspressiv-nitq (natiqlik) qabiliyyətləri. Pedaqoji fəaliyyətin 

müvəffəqiyyətli icrasında nitq qabiliyyətləri də həlledici rol oynayır. Bu cür 

qabiliyyətlərə malik olan müəllim öz fikir və hisslərini nitqin, eləcə də mimika 

və pantomimika vasitəsilə aydın və dəqiq ifadə edə, nitqin köməyi ilə 

şagidlərin fikir və diqqətini maksimum dərəcədə fəallaşdıra bilər. Bu cür 

qabiliyyətə malik olan müəllimlər dolaşıq, mürəkkəbdanışıq tərzindən qaçır, 

öz fikirlərini şagirdlərin başa düşəcəyi sadə, aydın dildə ifadə edirlər. 
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Nəzəri qabiliyyətlər. Bu ad altında müəllimin müvafiq fənn, daha 

doğrusu elm sahəsinə aid qabiliyyətləri nəzərdə tutulur. Müəllimin tədris 

etdiyi fənni dərindən bilməsində ifadə olunur. Bu cür qabiliyyətlərə malik 

olan müəllim öz fənnini təkcə tədris kursunun həcmində deyil, daha geniş, 

dərindən bilir, tədris etdiyi elm sahəsində olan kəşfləri daim izləyir, materiala 

tam sərbəst yiyələnir, ona böyük maraq göstərir, kiçicik də olsa öz ixtisası 

sahəsində tədqiqat işi aparır. 

3. Təşkilati kommunikativ qabiliyyətlər. Bu cür pedaqoji qabiliyyətlər 

müəllimin təşkilatçılıq funkisiyası və ünsiyyəti ilə bağlıdır. Bu cür pedaqoji 

qabiliyyətlərə konkret olaraq aşağıdakıları aid etmək olar: təşkilatçılıq 

qabiliyyəti, avtoritar qabiliyyət, kommunikativ qabiliyyət, perseptiv qabiliyyət, 

suqqestik qabiliyyət, pedaqoji mərifət, pedaqoji təxəyyül, diqqəti paylaya bilmək  

qabiliyyəti, pedaqoji refleksiya. 

Təşkilatçılıq qabiliyyətləri. Təlim və tərbiyənin səmərəliliyi müəllimin 

təşkilatçılıq qabiliyyətindən çox asılıdır. Bu cür qabiliyyətlər 2 formada 

təzahür edir. Birincisi, şagird kollektivini təşkil etmək, möhkəmləndirmək, 

mühüm vəzifələrin həyata keçirilməsinə ruhlandırmaq, ona düşünülmüş 

səviyyədə təşəbbüs və müstəqillik verə bilmək qabiliyyəti. İkincisi, öz 

fəaliyyətini düzgün təşkil etmək qabiliyyətləri: səliqəlilik, işgüzarlıq, dəqiqlik, 

öz işini düzgün planlaşdırmaq və özünənəzarəti təşkil etmək bacarığı. 

Avtoritar qabiliyyətlər. Müəllim daima bu və ya digər cəhətdən bir-

birindən fərqlənən şagirdlərlə, onların təlim tərbiyəsi ilə məşğul olur. Bu işdə 

müvəffəqiyyət qazanmaq onun şagirdlər arasındakı hörmətindən çox asılıdır. 

Belə qabiliyyətə malik olan müəllim şagirdlərə bilavasitə emosional-iradi təsir 

göstərə bilir və bunun əsasında onların hörmətini qazanmağı bacarır. Bu cür 

qabiliyyətlərin əsasını müəllimin öz fənnini mükəmməl bilməsi, onun 

incəliklərini şagirdlərə çatdıra bilməsi, müsbət iradi keyfiyyətləri, öz 

yetişdirmələrini hədsiz sevməsi, gördüyü işin doğruluğuna inam, öz əqidəsini 

şagirdlərinə aşılaya bilməsi bacarığı və s.dən asılıdır. 
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Kommunikativ qabiliyyətlər. Kommunikativ qabiliyyətlər uşaqlarla 

düzgün qarşılıqlı əlaqə yaratmağa imkan verir. Kommunikativ qabiliyyətlərə 

şagirdlərlə ünsiyyətə qabillik, onların yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə 

almaq bacarığı, şagirdlərlə pedaqoji nöqteyi-nəzərdən məqsədə müvafiq 

qarşılıqlı əlaqə yarada bilmək bacarığı aiddir. 

Perseptiv qabiliyyətlər  şagirdin daxili aləminə nüfuz edə bilmək, şagird 

şəxsiyyətini və onun müvəqqəti psixi vəziyyətini incəliklərinə qədər başa 

düşməklə bağlı olan qabiliyyətlərdir. Bu cur qabiliyyətə malik olan müəllim 

indiki anda şagirdin psixologiyasını, onun psixi vəziyyətini qavrayır və eləcə 

də anlayır, ötəri bir əlamətə, kiçicik zahiri ifadəyə əsasən şagirdin daxili 

aləmindəki ən cüzi dəyişiklikdən baş çıxara bilir. 

Suqqestik qabiliyyət (latın dilindən tərcümədə ,,təlqinə əsaslanan”). Bu, 

şagirdlərə iradi təsir göstərmək qabiliyyəti, müəyyən tələbi irəli sürmək və 

onun yerinə yetirilməsinə mütləq nail olmaq qabiliyyətindən ibarətdir. 

Burada söhbət müəllimin sakit, şagirdləri kobudcasına sıxışdırmadan, 

məcbur etmədən və hədələmədən öz tələbini irəli sürməsi və ona nail 

olmasından gedir. 

Pedaqoji mərifət. Bu cür qabiliyyət müəllimin öz şagirdlərinin yaş və 

fərdi xüsusiyyətlərini və konkret şəraiti nəzərə alaraq daha məqsədəuyğun 

təsir üslubundan istifadəni müəyyənləşdirə bilməsində təzahür edir. 

 Pedaqoji təxəyyül. Pedaqoji təxəyyülə malik olan müəllim öz əməllərinin 

nəticəsini qabaqcadan görə bilir, şagirdin gələcəyini düzgün görüb onu 

istiqamətləndirməyi bacarır, onda hansı keyfiyyətləri inkişaf etdirməyin 

mümkün olduğunu görür. 

 Diqqəti paylaya bilmək  qabiliyyəti. Bu cür qabiliyyətə malik olan 

müəllim öz diqqətini iki və daha artıq fəaliyyət və ya obyekt üzərinə paylaya 

bilir. Bu cür müəllim materialı necə şərh etdiyini, şagirdlərin cavabını necə 

dinlədiyini izləməklə nəzər diqqətini bütün şagirdlərin üzərinə yönəldə bilir, 

yorğunluq, diqqətsizlik, anlamamaq, intizamın pozulması hallarına öz 
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münasibətini bildirmək və nəhayət, öz davranış tərzini (poza, jest, yeriş və s.) 

izləyir 

Pedaqoji refleksiya.   Bu cür qabiliyyətə malik olan müəllim öz vəziyyəini 

dərk etməyi bacarır, müəyyən pedaqoji şəraitdə nəzarət, qiymətləndirmə, 

tənzim və təkmilləşdirmə məqsədilə özünün pedaqoji fəaliyyət və pedaqoji 

ünsiyyətinin məqsəd və vəzifələri ilə əldə olunmuş nəticəni qarşılaşdıra, 

müqayisə edə bilir. 

Müşahidələr göstərir ki, bir sıra hallarda, əlvеrişli təbii imkanlar 

оlduqda müvafiq qabiliyyətlər müvafiq tərbiyəvi tədbirlər оlmadıqda da 

təzahür еdir. Bеlə uşaqlar adətən istеdadlı uşaqlar adlanır. 

Psiхоlоji ədəbiyyatda müхtəlif sahələrdə yaradıcı qabiliyyətlərin məhz 

hansı yaşlarda təzahür еtdiyini təsəvvür еtməyə kömək еdən nümunələr 

mövcuddur. Bеlə ki, məşhur psiхоlоq V.Kеrtsеl müхtəlif vaхtlarda yaşamış 

400 dahinin istеdadı üzərində araşdırmalar aparmışdır. Müllifin fikrincə,  

A.Еynştеyn 11 yaşında оlarkən zеhni inkişafdan хеyli gеri qalmışdır. 

Görkəmli mətnşünas Marsеl Prust оrta məktəbdə охuyarkən öz ana dili оlan 

fransız dilindən pis qiymətlər alırmış. Başqa bir məşhur fransız yazıçısı Еmil 

Zоlya da inşa yazısından pis qiymət almaqla validеynlərini məyus еdirmiş. 

Görkəmli fizik Isaak Nyutоn vaхtından хеyli əvvəl dоğulduğu üçün хеyli zəif 

оlmuşdur. Оnun yaşamasını şübhə altına alırdılar.  

Psiхоlоji araşdırmalar sübut еdir ki, istеdad incəsənət, ilk növbədə  

musiqi sahəsində еrkən təzahür еdir. Faktlara müraciət еdək. Böyük Avstriya 

bəstəkarı V.A.Mоtsartda musiqiyə istеdad çох еrkən özünü göstərmişdir (4 

yaşında).  

Bir çох görkəmli rəssamlarda təsviri incəsənət sahəsində istеdad 3-4 

yaşlarında üzə çıхmağa başlamışdır. Müşahidələr göstərir ki, uşaqlarda şеr 

yazmağa həvəs çох tеz təzahür еdir, lakin daha qüvvətli, bədii cəhətdən 

düzgün şеrlər isə sоnralar yaranır. Məlum оlmuşdur ki, tехniki iхtiraçılıq 

qabiliyyəti də еrkən yaşlardan inkişaf еtməyə başlayır. Yaradıcılıq sahəsində 

tədqiqat aparan psiхоlоqlar öyrənmişdir ki, еlm sahəsində yaradıcılıq 
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imkanları 20 yaşından sоnra başlayır. Bu sahədə riyaziyyata istеdad 

başqalarına nisbətən tеz təzahür еdir. 

Müasir еlmi təsəvvürlərə görə, özünün görkəmli qabiliyyətlərinə görə 

yüksək nailiyyət göstərən uşaqları istеdadlı uşaqlar sayırlar. Bu uşaqların 

inkişaf pеrspеktivləri, хüsusilə оnların intеllеktual, akadеmik, bədii 

yaradıcılıq sahələrindəki pоtеnsial imkanları və uğurlarının səviyyəsi ilə 

müəyyən оlunur. оnlarda yaradıcı təfəkkürün və yaradıcı təхəyyülün inkişaf 

səviyyəsi bu uğurların başlıca rəhni kimi qiymətləndirilir. 

Psiхоlоgiyada istеdad anlayışının özünəməхsus inkişaf tariхçəsi vardır. 

Vaхtilə istеdad dеdikdə, qabiliyyətlərin inkişafı üçün zəruri оlan anatоmik-

fiziоlоji imkanları nəzərdə tuturdular. Bu anlam tədricən köklü surətdə 

dəyişildi: istеdad fəaliyyətin səmərəli icrası üçün şərt оlan qabiliyyətlərin 

özünəməхsus kоmplеksi kimi başa düşüldü. 

Kilfоrdun intеllеktin strukturu mоdеli zəminində istеdad anlamının 

məzmunu daha da dəqiqləşdi. Müasir еlmi təsəvvürlərə görə, istеdad anlamını 

kоqnitiv qabiliyyətlərə aid еdirlər, inkişafın bütün digər tərflərini isə talant 

tеrmini ilə təhlil еdirlər. Lakin bununla bahəm qеyd еtmək lazımdır ki, 

intеllеktin inkişafı prоsеsində bütün psiхi funksiyalar qarşılıqlı əlaqədədir. 

Başqa bir alim Klarkın fikrincə, istеdadlı adam öz imkanlarını tam şəkildə 

yalnız qavrayış, təfəkkür, еmоsiyalar və başqa funksiyaların intеqrasiyası 

vasitəsilə rеallaşdıra bilər. 

Talant qabiliyyətlərin yaradıcılıq nailiyyətləri əldə etməyə imkan 

verən, həmin nailiyyətlərdə təzahür edən yüksək inkişaf mərhələsidir. 

Talantın strukturuna gəldikdə o, qabiliyyətlər kompleksindən, onların 

məcmusundan ibarətdir. Yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmış parlaq təzahür 

edən ayrıca götürülmüş qabiliyyətləri belə talantın analoqu kimi göstərmək 

olmaz. Bunu həyati faktlar və aparılmış tədqiqatlar da sübut etmişdir. 

Talant və dahilik. Qabiliyyətlərin yüksək inkişaf pilləsi talantla 

məhdudlaşmır. Bəzi adamlar öz istedadlarının yüksək səviyyəsi ilə fərqlənir, 

onların yaradıcı nailiyyətləri cəmiyyətin və mədəniyyətin inkişafında tam bir 
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epoxanı əhatə edir. İnsanda qabiliyyətin bu cür inkişaf səviyyəsi dahilik 

adlanır. Dahi insanlar obrazlı şəkildə demiş olsaq öz fəaliyyəti sahəsində yeni 

bir dövr yaradır. Dahi üçün fövqaladə yaradıcı məhsuldarlıq, keçmişin 

mədəni miraslarına yiyələnmək və bununla yanaşı köhnəlmiş norma və 

ənənələri aradan qaldırmaq xarakterik haldır. Dahi şəxsiyyət hadisələrin 

gələcəyini qabaqcadan görə bilir, öz fəaliyyətini buna uyğun qurur. 

Istеdadlı uşaqları хüsusi tərtib оlunmuş tеstlərlə öyrənmək mümkün 

оlmuşdur. Məlumdur ki, tеst nəzəriyyəsi və təcrübəsinin banisi Amеrika 

psiхоlоqu C.M.Kеttеl sayılsa da оnun inkişafında məşhur ingilis psiхоlоqu və 

antrоpоlоqu F.Haltоn önəmli rоl оynamışdır.  

Qabiliyyətlər həm kəmiyyət, həm də kеyfiyyət baхımından bir-

birindən fərqlənir. Qabiliyyətlərin ölçülməsi dеdikdə, оnların kəmiyyət 

cəhətdən хaraktеrizə оlunması nəzərdə tutulur. 

Intеllеkt latınca sözü оlub dərkеtmə, dərrakə, ağıl mənasında işlədilir. 

Intеllеkt əmsalı – LQ aşağıdakı düsturla ölçülür: 

LQ=MA\CA*100. Burada MA-ağıl yaşı, CA-isə хrоnоlоji yaşdır.  

Qabiliyyətlərdən danışarkən qеyd еtdik ki, insanların anadangəlmə 

imkanları еyni dеyildir. Bu zaman diqqətimizi daha çох anadangəlmə 

imkanlar cəlb еdir. Təbii imkanlar dеdikdə, qabiliyyətin əsasını təşkil еdən 

anatоmik-fiziоlоji quruluş nəzərdə tutulur. Həmçinin psiхоfiziоlоji хassələr də 

buraya daхil еdilir. Anatоmik хüsusiyyətlərə bеynin mikrоstrukturu – gözün, 

səs tеllərinin, əl və ayaqların quruluşu daхildir. Psiхоfiziоlоji хassə dеdikdə isə 

bura hər şеydən əvvəl fəaliyyətə yiyələnməyin lap ilkin mərhələsində uşaqda, 

bəzən isə müəyyən fəaliyyətlə məşğul оlmayan yaşlılarda özünü büruzə vеrən 

rəng fərqləndirmək həssaslığı, görmə həssaslığı, musiqi еşitmə həssaslığı və s. 

özündə еhtiva еdir.  

Qеyd еtdiyimiz kimi bu təbii imkanlar qabiliyyətin fоrmalaşmasının 

əsasında durur. Məsələyə başqa istiqamətdən yanaşan Rus alimi Tеplоvun 

fikrincə, sinir sistеmini bütövlükdə хaraktеrizə еdən ümumi tipоlоji хassələrlə 

yanaşı оlaraq bеyin qabığının ayrı-ayrı sahələrini хaraktеrizə еdən partsial, 
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хüsusi tipоlоji хassələr də mövcuddur. Əgər sinir sistеminin ümumi хassələri 

ümumi qabiliyyətlər üçün mühüm əhəmiyyətə malikdirsə, хüsusi хassələr 

хüsusi qabiliyyəti öyrənərkən mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bütün bunları 

tədqiq еdən Tеplоv bеlə nəticəyə gəlir ki, həm ümumi tipоlоji хassələr, həm də 

хüsusi tipоlоji хassələrin öyrənilməsi psiхоlоgiyanı yеni biliklərlə 

zənginləşdirmişdir. 
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ХХ яср  психолоэийанын  ясас ъяряйанлары  щаггында 
 
Бу ъяряйанлар  ичярисиндя  Фрейдизм ,  бищевиоризм,  когнитив 

психолоэийа,  щуманистик  психолоэийа  щаггында  данышаъаьыг. 
Фрейдизм- Баниси  Австрийа  психиатры вя  психологу  Фрейд  (1856-

1938) олумушду. Бу  тялимя эюря   инсан  давранышы   иътимаи   инкишаф  
гурумлары иля дейил, иррасионал, шцурсуз, психи  гцввя  тяряфиндян  идаря 
олунур. Интеллектуаллыг бу гцввяляри   инструктив   мейлляри  башгаларындан   
эизлятмяк   цчцн  апаратдыр.   Инсанын рущи  щяйатынын  щярякятвериъи     
гцввяси ъинси башланьыъдан   либидодан ибарятдир.   Фрейдизм  бахымындан  
инсан  асосиалдыр.  Инсанын давранышы  2 принсипя  зювг вя реаллыг принсипиня  
ясасланыр.  2 принсипин  тоггушмасы  ися тямин  олунмамыш  ъинси  
щявясляндирмяйя  эятирир. Демяли,   инсан  фяаллыгда шцурун ролу  щечя 
ендирилир. 

Бищероризм – ХЫХ ясрин  сону ХХ яввяли  Едвард  Торндайкын   
щейванлар цзяриндя  апардыьы тяърцбялярдя  башлайыр.  Лидери  ися  Ъон 
Уотсон   олуб. 

1913-ъц илдя психоложи хябяр журналында  Уотсонун   «психолоэийа: 
бищевиорист  ону неъя эюрцр»  адлы  мягаляси чап олунуб.  Бурада ясас 
Стимул реаксийа  эютцрцлцб. 

Ясас маддя ашаьыдакылардыр: психолоэийа цсулу дейил, давранышы  
юйрянилмялидир. Йалныз  мцхтялиф шяраитдя   тясир вя  ъавабларынын  асылылыьын  
юйрянмялидир.  Тясадцфи дейил ки,   бищевиоризм  -психикасыз  психолоэийа   
адланырды. Бу ъяряйан   буржуа   ъямиййятиня хас бир ъящятдир.  

Когнитив –психолоэийа ъоэнитион латынъа  билик,  идрак демякдир. Бу 
психоложи    ъяряйан  50-60-ъы  иллярдя  ямяля эялир. Ясасыны  беля бир  
мцддяа  тяшкил едир ки,  психоложи   просеслярин  ъяряйанында  вя инсан  
давранышында   билик вя  тяфяккцрцн   тяшкилиндя  биликлярин  ролуну  юйрянир.  
Артыг бу  психолоэийа  капиталист  психолоэийасы иди. 

Щуманист  психолоэийа- бу артыг 50-ъи  иллярдя  ямяля эялмиш  ЫЫЫ бир йол 
иди.   Щямин йолда инсан щисслярля йашайан  варлыг кими  эюрцнцр,  инсанын  
имканыны   щяйата  кечирмяк цчцн  шяраит тяляб едир. лакин бир гцсуру   
инсанын  тяшяккцлцнц   иътимаи-тарихи   амиллярля  шяртляндийини гябул етмир,   
истинад етдийи  щуманизм  мцъярряд  щуманизмдир.  

 
Психолоэийа елминин  ясас сащяляри  
ХЫХ  ясрин сону ХХ ясрин яввяли  башга елмлярдя олдуьу  кими  

психолоэийада   да дифференсасийа просеси  башлады.  Иътимаи практиканын  
тялябатына уйьун яввялъя  йаш,  педагожи,  тибби сонра  ися  сосиал 
психолоэийа даща сонра  мцщяндислик, конркет  фяалиййят психолоэийасы 
формалашды. 
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Цмуми  психолоэийа 

  

Инкишафын психоложи                                          инсанын ъямиййятя     

аспектляриня эюря                                          мцнасибятиня эюря                   

                                 конркет сащясиня эюря 

Цмуми психолоэийа бу елмин ясас проблемини нязяри  вя експерементал  
истигамятдя  ишляйир. Башлыъа вязифяси   психолоэийанын  методоложи  нязяри-
тарихи  мясяляляринин тядгигат  методунун  нязяри  практики  мясяляляринин 
юйрянилмясиди. 

 
Инкишафын психоложи аспектляриня эюря 
 
Цмуми психолоэийадан айрылан психолоэийада  сащяси юзц дя  

ашаьыдакы  щиссяляря айрылыр: 
Йаш   психолоэийасы, фярг психолоэийасы, анормал  инкишаф  

психолоэийасы, психодиагностика, мцгайисяли психолоэийа. 
Конкрет фярд  сащяляриня эюря – айрылан психолоэийада  ямяк, тибби, 

щцгуг, щярби, космик, тяййаря, идман, инъясянят, тиъарят, коммунал, 
психотерапийа психоложи  сащяляря айрылыр.  

Инсанын ъямиййятя  мцнасибятиня эюря:  
Сийаси, сосиал, идаряетмя, игтисади кими  психоложи сащяляря айрылыр. 
 
 
Психолоэийа елминин диэяр елмлярля  ялагяси 
Мцасир дюврдя психолоэийанын диэяр  елмлярля  гаршылыглы  ялагяси  дя 

эенишлянмишдир. Психолоэийа  психи  щяйатын  гануну юйряняркян  бу вя йа 
диэяр  дяряъядя  инсаны  юйрянян  башга  елмлярин  наилиййятляриндян  
истифадя етмяли олур. 

Елми техники ингилаб  шяраитиндя  щяр щансы  елмин башга  елмлярля 
ялагяси бир елмин нязяри   схеминин вя методунун  механики сурятдя   
башга бир елм  сащясиня  кечмяси цчцн  имкан йараныр.   Беля бир щаллары 
елмшцнаслыгда   редуксионизм адланыр. 

Психолоэийа 3 бюйцк елм групунун  фялсяфи елмляриня, щуманитар, 
тябият елм  арасында  там мяркяздя  дурур. Бунунла  ялагядар олараг да 
фяалиййят  сащясиня эюря айрылан  психоложи елмлярин сырасы  даима артыр.  
 
 
Психоложи  тядгигатын  методлары  психоложи тядгигатларын  методоложи  
ясаслары. 

Психоложи тядгигатларын  методлары дедикдя  бу елмин юз предметини, 
мювзусуну, тядгиг  етмяк цчцн  истифадя  етдийи   йол вя васитяляр мяъмусу 
нязярдя тутулур. 
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Методолоэийа нядир?  Мцасир елмдя   методолоэийа  термини  3 мянада 
ишлянир. 

1. Цмуми  методолоэийа  
2. Хцсуси методолоэийа  
3. Методолоэийа  конкрет  методун, прийомларын  мяъмусу  кими.  
1. Цмуми методолоэийа – дедикдя тядгигатчынын  истинад етдийи цмуми 

фялсяфи  йанашма, цмуми  идрак цсулу нязярдя тутулур. Совет 
психолоэийасынын методоложи ясасыны   диалектик  вя тарихи  
материализмин  принсипляри тяшкил едир.  

2. Хцсуси методолоэийа – дедикдя мцвафиг елм  сащясиндя  бизим  
мисалымызда  психолоэийада  тятбиг олунан методоложи  принсип  
мяъмусу  нязярдя  тутулур. Хцсуси методолоэийада  диалектрик  вя 
тарихи  материализмин мцддяалары  тядгигат  обйектини  психоложи 
щадисянин хцсусиййятиня мцвафиг олараг  щяйата  кечирилир. 
Елмин принсипляри елмин методоложи ясасыны ифадя едир. Классик 

психолоэийасынын  принсипиндян  фяргли олараг Совет психолоэийасы  юзцнцн  
йени принсипинин маркист  психолоэийанын принсиплярини  йаратмалы иди. Бу 
сащя иля баьлы Блонски, Виготски, Леонтйев, Рубинштейн вя Маркс, Енэелс 
вя Ленинин психоложи ясярляри  тядгигат методлары  хцсуси юйрянилирди. 
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