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METODİKİ  GÖSTƏRİŞLƏR 

 

Müasir cəmiyyətdə psixologiya və pedaqogikanın inkişafı və bu sahədə 

aparılan araşdırmalar sözün əsl mənasında sübut etmişdir ki, insanın fəaliyyət 

göstərdiyi bütün peşə sahələrində, o cümlədən polisin istənilən fəaliyyətində 

psixoloji və pedaqoji biliklərin mövcudluğu və bu biliklərdən istifadə vacib 

məsələlərdən biridir. 

Bunu bir neçə amil xüsusi olaraq şərtləndirir. Əvvəla, psixologiya elminin 

hazırkı inkişaf səviyyəsi və onun inkişaf etmiş ölkələrdə insanların praktiki 

fəaliyyətinə geniş miqyasda tətbiqinə olan ehtiyacın artması. İnkişaf etmiş 

ölkələrdə insan fəaliyyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki, orada psixoloji xidmətdən 

yetərincə istifadə edilməsin. Bu, nəinki insanların əmək fəaliyyətinin səmərəli 

təşkili, həm də onların psixi sağlamlığını qorumaq baxımından zəruri sayılır.  

Bu gün psixologiya elmi daha mürəkkəb dinamik sistemlə, başqa sözlə, 

müxtəlif çalarlı, tez-tez dəyişən insan münasibətləri silsiləsi ilə rastlaşır. Belə 

sistem və münasibətlərin nisbətən sabit və mühüm parametrlərini tapmaq, onları 

ümumiləşdirmək, mümkün olduqda modelləşdirmək, ona məqsədəuyğun surətdə 

təsir göstərmək yollarını və vasitələrini araşdırmaq elmin qarşısında duran ən vacib 

vəzifələrdəndir. Yəni, psixologiya elmi müasir həyatın, hər hansı kollektivin üzvü 

olan adamların ümumiləşmiş davranış və rəftar modelini, yaxud psixoloji portretini 

yaratmaq, daha optimal münasibətlər modelini hazırlamaq zərurəti qarşısında 

dayanır.  

Müasir dövrdə psixologiya elmi insan haqqında elmlər sistemində mərkəzi 

yer tutur və o, insanın ən mürəkkəb bir aləmini - daxili aləmini, başqa sözlə, 

ümumən psixi həyatının inkişaf qanunauyğunluqlarını, ona təsir göstərmək, onu 

idarə etmək, məqsədəuyğun surətdə təşkil etmək, istiqamətləndirmək yollarını 

öyrənir.  

“Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və 

psixologiya” fənni yeni insan tərbiyə etmək, xüsusən də gənc nəslin, polis 

əməkdaşlarının təlim-tərbiyəsini düzgün istiqamətdə qurmaq, onların şüur və 

rəftarında nəzərə çarpan qüsurları, nöqsanları aradan qaldırmaq, yəni qəbahətlərə, 

davranış və rəftarlarında hüquqazidd əməllərə qarşı müvəffəqiyyətlə mübarizə 

aparmaq işinə köməklik edir. 

Daxili işlər orqanlarının (polisin) fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri 

cinayətlərin qarşısının alınması və açılmasıdırsa, digər vacib fəaliyyət sahəsi isə 

müxtəlif insanlarla (cinayətkar, şahid, zərərçəkmiş şəxs, yetkinlik yaşına çatmamış 

şəxslər və s.) ünsiyyət qurmaq, şəxsiyyətlərarası münasibətlərə girmək, ekstremal 

vəziyyətlərdə psixoloji gərginliklərdən insanları xilas etmək və özünü müdafiə 

etmək, peşə fəaliyyətində baş vermiş neqativ psixoloji hallara qarşı müsbət 

mübarizə aparmaq və s. olmalıdır.  

“Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və 

psixologiya” fənninin təyinatı Polis Akademiyasında təhsilalanları daxili işlər 

orqanlarının əməliyyat-axtarış, istintaq və təhqiqat fəaliyyətlərinə, ictimai 

təhlükəsizlik və ictimai asayişi qorumaq bacarığna, yol-nəqliyyat hadisələri və 

digər ekstremal şəraitlərdən düzgün nəticə çıxararaq psixoloji müdafiə vərdişlərinə 
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yiyələndirmək və bu psixoloji bilikləri müəyyən olunmuş qaydada tətbiq etmək 

bacarığına alışdırmaqdır. 

Fənnin əsas məqsədləri təhsilalanlarə aşağıdakıları öyrətməkdən və 

aşılamaqdan ibarətdir: 

1. Öyrədir: 

 Müasir psixologiya və pedaqogikanın anlayışını,  predmetini, 

sahələrini, funksiyalarını, yaranma, inkişaf etmə və formalaşması 

tarixini; 

 Psixi proseslər – duyğu, qavrayış, diqqət, hafizə, təfəkkür, nitq, 

təxəyyül və onların polis əməkdaşlarının fəaliyyətində rolu və yerini; 

 Şəxsiyyətin fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərini, сinayətkar, zərərçəkmiş, 

şahid, müstəntiq və s. şəxsiyyətini öyrənmək, onların şəxsiyyətində 

yaranmış neqativ psixoloji hallarla rəftar qaydalarını; 

 Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətində ünsiyyətin psixoloji 

əsaslarını; 

 DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində emosional-psixoloji halların ümumi 

xarakteristikasını, əməkdaşların fəaliyyətində əmələ gələn pozitiv və 

neqativ hiss və emosiyaları; 

 DİO-nun fəaliyyətində pedaqoji qanunauyğunluqların nəzəri 

əsaslarının öyrənilməsi, pedaqogika elminin mahiyyəti, onun növləri 

və metodik əsaslarını; 

 Təlim və tərbiyənin mahiyyətini, tərbiyənin əsas prinsip və 

metodlarını,  əməkdaşların kollektivdə tərbiyəsi məsələlərini. 

 DİO əməkdaşlarının peşə təliminin mahiyyətini, prinsiplərini, forma və 

metodlarını; 

 Hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika 

elminin vəzifələrini.  

2. Aşılayır: 

 İnsan davranışına mənfi təsir göstərən bioloji və sosial amilləri. 

Kriminal psixologiyanın mahiyyətini; 

 Qrup və cinayətkar qrupun təşəkkülünün sosial-psixoloji 

xüsusiyyətlərini. Cinayətkar qrupun strukturunu. Onların növləri, 

tərkibi, quruluşu və idarə mexanizmlərini; 

 Zərərçəkmiş şəxsin psixoloji xarakteristikasını və zərərçəkmişin 

şəxsiyyətinin tədqiqini; 

 Məhkəmə psixologiyasının mövzusu və vəzifələrini. Məhkəmə 

psixologiyasının tədqiqat metodlarını; 

 Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində şəxsə psixoloji təsirin ümumi 

müddəalarını. Psixoloji təsirin məqsədləri və tətbiqi zamanı nəzərə 

alınan prinsipləri; 

 Əməliyyat aparatlarının əməkdaşları tərəfindən məxfi əməkdaşlığa 

cəlb edilməsi üçün namizədin şəxsiyyətinin öyrənilməsinin psixoloji 

xüsusiyyətlərini; 

 Məxfi əməkdaş tərəfindən əməliyyat marağı kəsb edən məlumatın 

alınmasının psixoloji üsullarını; 
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 İstintaq hərəkətlərinin anlayışı, növləri və sistemini (dindirmənin, 

üzləşdirmənin, hadisə yerinə baxışın, axtarışın və s-in 

psixologiyasını); 

Digər tədris fənnləri kimi, “Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətində 

pedaqogika və psixologiya” fənni də məntiqi cəhətdən ardıcıl düzülmüş bir sıra 

əsas mövzular məcmusundan ibarətdir.  

“Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və 

psixologiya” fənni 14 (on dörd) mühazirədən ibarətdir. Həmin mühazirələrdə 

psixologiya elminin mahiyyəti, predmeti və metodları, pedaqogika haqqında 

anlayış,  psixi hadisələr və idrak prosesləri, şəxsiyyətin sosial psixoloji 

xüsusiyyətləri, psixologiyada ünsiyyət problemi, təlim-tərbiyənin mahiyyəti və 

fuknsiyaları, DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində əmələ gələn neqativ psixoloji 

hallar, hiss və emosiyaların psixologiyası, qrup cinayəti və mütəşəkkil 

cinayətkarlığın psixologiyası, yetkinlik yaşına çatmayanların qanunazidd əməllərin 

psixologiyası, zərərçəkmiş şəxsin psixoloji xüsusiyyətləri və məhkəmə 

psixologiyasının ümumi problemləri, DİO-nun ƏAF-da şəxsə psixoloji təsirin 

həyata keçirilməsinin psixoloji xüsusiyyətləri,  istintaq hərəkətlərinin psixologiyası 

və s. mövzuların tədrisi nəzərdə tutulmuşdur.   

“Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və 

psixologiya” fənninin məzmunu mühazirə dərslərində və seminar dərslərində 

öyrənilir. Əgər hər hansı bir mövzu bu və ya digər səbəbdən (xəstə və ya xidmətdə 

olduğuna görə) təhsilalanlar tərəfindən öyrənilməmiş qalarsa, yaranmış boşluq 

mövzu üzrə nəzərdə tutulmuş dərslik və digər ədəbiyyatlar müstəqil oxunmaqla 

aradan qaldırılmalıdır. Təhsilalanlar müstəqil hazırlıq zamanı çətinliklərlə 

rastlaşarsa, məsləhət üçün müəllimə müraciət etməlidirlər. 

Təhsilalanlar “Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika 

və psixologiya” fənninə hazırlaşarkən yalnız mühazirə mətnlərinə deyil, eyni 

zamanda tədris-metodiki vəsaitdə və “Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının 

fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni üzrə tədris proqramında 

göstərilmiş ədəbiyyatlara da müraciət etməlidirlər.  

“Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətində psixologiya və 

pedaqogika” fənni üzrə seminar məşğələləri əsasən aşağıdakı metodlarla aparılır:  

 müzakirəyə çıxarılmış seminar məşğələ və özünüyoxlama sualları üzrə 

təhsilalanlarla fərdi qaydada yazılı və şifahi sorğuların keçirilməsi; 

 müzakirəyə çıxarılan seminar məşğələ suallarına əsasən diskussiya 

(fikir mübadiləsi) aparılması; 

 müəllimin müəyyən etdiyi mövzuda disput keçirmək; 

 referatlarla çıxış; 

 təhsilalanlar tərəfindən sərbəst işlərin icrası; 

 kollokvium; 

 yoxlama-nəzarət dərsləri; 

 psixoloji təlimlər; 

Təhsilalanlar təqdim edilən praktikum tədris-metodiki vəsaitin köməkliyi ilə 

“Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” 
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fənni üzrə seminar dərslərinə hazırlaşarkən aşağıdakı metodiki tələblərə riayət 

etməlidirlər: 

 mühazirələrin konspektləşdirilməsi məcburi xarakter daşıyır; 

 təhsilalanlar hər mövzu üzrə tövsiyə edilən ədəbiyyatların əsas 

müddəalarını öyrənməli və konspektləşdirməlidirlər; 

 təhsilalanlar seminar məşğələlərinə hazırlaşarkən müzakirə ediləcək 

sualların cavablarını öyrənməli və yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuş 

tapşırıqları icra etməlidirlər; 

 seminar dərslərinə hazırlaşarkən tövsiyə edilmiş ədəbiyyatlardan geniş 

istifadə edilməli və onların əsas müddəaları konspektləşdirilməlidir; 

 referatlar və sərbəst işlər təhsilalanlar tərəfindən müstəqil olaraq tərtib 

olunur, yoxlanılması və qiymətləndirilməsi üçün müəllimə təhvil 

verilir; 

 mühazirə və seminar məşğələ dərslərində iştirak etməyən, həmçinin 

mənfi qiymət alan təhsilalanlar həmin mövzunu mənimsədikdən sonra 

müəllimə cavab verməli, habelə həmin mövzu üzrə verilmiş 

tapşırıqların yerinə yetirilməsinin yoxlanılması üçün dəftərlərini 

müəllimə təqdim etməlidirlər. 

Praktikum tədris-metodiki vəsaitdə hər bir mövzu üzrə seminar məşğələsinin 

sualları, həmin suallara hazırlaşmaq üçün metodiki göstərişlər, terminoloji 

tapşırıqlar,  seminar məşğələsi üzrə tapşırıqlar, özünüyoxlama sualları və psixoloji 

təlimlər (məsələlər) nəzərdə tutulmuşdur.  

Praktikum tədris-metodiki vəsaitdə həmçinin mövzular üzrə tövsiyə edilən 

ədəbiyyat siyahısı göstərilmiş, referat və sərbəst işlərin tərtib edilməsi üçün 

müvafiq mövzu və suallar nəzərdə tutulmuşdur. 

Fənnin öyrənilməsi zamanı yaranmış bütün suallar üzrə məsləhət almaq üçün 

mühazirə oxuyan və ya seminar məşğələsini aparan müəllimə müraciət etmək 

lazımdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Mövzu № 1. DİO-nun fəaliyyətində pedaqo-

gika və psixologiyanın öyrənilməsi və 

təcrübədə istifadəsi. Fənnin məqsəd və 

vəzifələri.  

4 2 2   

2 Mövzu № 2. Psixi proseslər və DİO əmək-

daşlarının fəaliyyətində onların rolu və yeri.  

4 2 2   

3 Mövzu № 3. DİO əməkdaşlarının fəaliyyə-

tində şəxsiyyət problemi. Şəxsiyyət 

psixologi-yası.  

8 4 4   

4 Mövzu № 4. DİO əməkdaşlarının 

fəaliyyətində ünsiyyətin psixoloji məsələləri.  

4 2 2   

5 Mövzu № 5. DİO əməkdaşlarının 

fəaliyyətində hiss və emosiyaların psixoloji 

xarakteristikası.  

4 2 2   

6 Mövzu № 6. DİO-nun fəaliyyətində pedaqoji 

qanunauyğunluqların nəzəri əsaslarının 

öyrənilməsi.  

2 2    

KOLLOKVİUM – 1 2   2  

7 Mövzu № 7. DİO əməkdaşlarının 

fəaliyyətində münaqişələrin həll edilməsində 

və qarşısının alınmasında psixo-pedaqoji 

aspektlər. 

2 2    

8 Mövzu № 8. Psixologiyada sosial qrup anla-

yışı. Cinayətkar qrupların psixologiyası.   

4 2 2   

9 Mövzu № 9. Yetkinlik yaşına çatmayan 

qanunpozanların və yeniyetmələrin psixoloji 

xüsusiyyətləri.  

4 2 2   

10 Mövzu № 10. DİO əməkdaşlarının fəaliyyə-

tində peşə deformasiyası və adaptasiya məsə-

lələri. 

4 2 2   

 

 

KOLLOKVİUM – 2 2   2  

11 Mövzu № 11. İstintaq hərəkətlərinin 

psixologiyası. 

4 2 2   

12 Mövzu № 12. DİO-nun ƏAF-da şəxsə 

psixoloji təsirin və məxfi əməkdaşlığın 

psixoloji xüsusiyyətləri. 

4 2 2   

13 Mövzu № 13. Tədqiq olunan şəxslə məxfi 

əməkdaşlığın psixologiyası. 

4 2 2   

14 Mövzu № 14. Zərərçəkmiş şəxsin psixoloji 

xüsusiyyətləri. Məhkəmə psixologiyasının 

ümumi problemləri. 

2 2    

KOLLOKVİUM – 3 2   2  

 FƏNN ÜZRƏ SAATLARIN CƏMİ 60 30 24 6  
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MÖVZU № 1. 
 

DİO-nun fəaliyyətində pedaqogika və psixologiyanın öyrənilməsi  

və təcrübədə istifadəsi.  Fənnin məqsəd və vəzifələri. 

 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat 

Seminar – 2 saat 
 

 

 

Seminar məşğələ sualları: 

 

1. Psixologiya elminin predmeti, inkişaf mərhələləri və psixi hadisələrin 

təsnifatı. 

2. Psixologiyanın prinsipləri, strukturu, istiqamətləri və metodları. 

3. DİO-nun fəaliyyətinin psixo-pedaqoji təminatı. Fənnin öyrənilməsinin 

məqsəd  və vəzifələri.  

 

Dərs üzrə təxmini vaxt bölgüsü: 

 

1. Giriş hissə - 5 dəq. (taqım komandirlərindən davamiyyətə dair raportun 

qəbul edilməsi, dərs jurnallarında qeydiyyatın aparılması, mövzu və 

məşğələnin məqsədinin elan edilməsi, müəllimin giriş sözü). 

2. Əsas hissə - 80 dəq. 

3. Yekun hissə - 5 dəq. (məşğələyə yekun vurulması, nail olunmuş məqsədlərin 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi, cavabların qiymətləndirilməsi). 

 

 

Metodiki tövsiyələr: 

Məşğələnin məqsədi: 

 

1. Psixologiya elminin inkişafının əsas mərhələləri, psixologiyanın mahiyyəti 

və predmeti, psixologiyanın sturukturu, əsas prinsipləri və onun başqa elmlərlə 

qarşılıqlı əlaqəsini öyrənmək. 

2. Psixologiya elminə yanaşma cərəyanları, psixologiyanın əsas metodları və 

psixika haqqında anlayış əldə etmək. 

3. Psixikanın funksyaları, psixi hadisələrin təsnifatı. Psixi proses, hal və 

xassələr haqqında ümumi məlumatlara sahib olmaq. 

4. Şüur psixikanın ən yüksək səviyyəsi kimi. Şüur və şüursuzluq haqqında 

anlayış. Şüursuzluğun psixoanalitik izahını vermək. 

5. “Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətində  pedaqogika və 

psixologiya” fənninin məqsəd və vəzifələri. DİO-nun fəaliyyətinin psixo-pedaqoji 

təminatı. 
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Mövzuya hazırlaşarkən ilk növbədə tövsiyə olunan ədəbiyyatlara və mühazirə 

mətnlərinə istinad etməklə onun öyrənilməsi məqsədini, əhəmiyyətini təhlil etmək 

lazımdır.  

Seminar məşğələsinin suallarına hazırlaşarkən  Ə.Ə.Bayramovun və Ə.Ə. 

Əlizadənin 2009-cu ildə nəşrdən çıxmış “Psixologiya”,  A.B.Petrovskinin  1982-ci 

ildə nəşr olunmuş “Ümumi psixologiya”, А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский 

tərəfindən 2002-ci ildə nəşr olunmuş “Психология”, А.Г.Маклаковun 2007- ci 

ildə nəşr olunmuş “Общая психология” kitablarına, 2017-ci ildə nəşr olunmuş 

“DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni üzrə “100 

suala 100 cavab” dərs vəsaitinə və “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində  pedaqogika 

və psixologiya” fənni üzrə mühazirələr toplusundakı 1 saylı mühazirəyə istinad 

etməklə psixologiya haqqında anlayış, onun inkişaf mərhələləri, psixologiyanın 

predmeti, onun başqa elmlərlə əlaqəsi və s. haqqında məlumat əldə etmək lazımdır.  

Təhsilalanlar ikinci suala hazırlaşarkən yuxarıda göstərilən ədəbiyyatlara 

istinad etməklə, psixologiya elminin prinsipləri (determinizm, şüur və fəaliyyətin 

vəhdəti, psixikanın fəaliyyətdə inkişafı və sistemli yanaşma prinsipləri), strukturu 

(ümumi psixologiya, sosial psixologiya, hüquq psixologiyası, praktik psixologiya, 

idman psixologiyası, psixoterapiya, şəxsiyyət psixologiyası və s.), istiqamət və 

metodları (eksperiment, müşahidə, anket, sorğu, testləşdirmə və s.) haqqında 

məlumat əldə edəcək, onları polis fəaliyyətində uzlaşdırmağı və gələcək peşə 

fəaliyyətində tətbiqini öyrənəcəklər.  

Mövzunun üçüncü sualına hazırlaşarkən təhsilalanlar özlərində daxili işlər 

orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətində psixologiya və pedaqogika elminin 

əhəmiyyəti, bu elmin hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarına pozitiv təsiri, 

psixoloji biliklərdən istinilən peşə fəaliyyəti zamanı yararlanmaq bacarığı 

öyrənilməli və ekstremal şəraitlərdə, qarşılıqlı ünsiyyətdə, insanlarla iş zamanı, 

post-patrul və digər xidmət sahələrində psixologiya elminin nailiyyətlərindən 

yararlanmaq qabiliyyəti formalaşdırmalıdırlar.  

 

TERMİNOLOJİ TAPŞIRIQ: 

 

        İnikas, instinkt, determinizm, psixoanaliz və psixika terminlərinin mənalarını 

psixologiya lügətindən (lüğət olmadıqda internet şəbəkəsindən istifadə etməklə) 

dəftərinizə yazmaqla cavab verməyə hazır olun. 

 

YAZILI TAPŞIRIQ: 

Tapşiriq 1. 

Psixologiyaya aid ədəbiyyatlardan istifadə etməklə psixologiya elminin 

inkişaf tarixi haqqında məlumatlar əldə edib dəftərinizdə qeyd edin və şifahi 

söyləməyə hazır olun. 

Tapşırıq 2. 

“Psixi proses” və “psixi hallar” anlayışlarının oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini 

dəftərinizdə qeyd edin.  
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Tapşırıq 3. 

Tələbə qız küçədə yoldaşları ilə şit hərəkət edirdi. Bir də gördü ki, əmisi o 

biri küçədən keçir, o, - utandı və tez özünü yığışdırdı. Ancaq hiss etdi ki, əmisi 

onun küçədə şit hərəkətini gördü. Qızın qanı qaraldı və bu bir neçə gün davam etdi. 

Burada  söhbət psixikanın hansı növündən gedir? Fikrinizi əsaslandırın. 

 

Tapşırıq 4.  

Aşağıdakı nümunələrdə psixologiyanın hansı üsulları haqqında danışılır?  

1. Adam təcrid olunmuş bir kabinəyə yerləşdirilir, başına xüsusi  dəbilqə 

taxılır. Müxtəlif qıcıqlandırıcıların təsiri ilə beyində oyanma və ləngimənin 

sürəti ölçülür. Tədqiq olunan sınaqdan əvvəl müvafiq təlimatı alır. Alınan 

bütün göstəricilər dəqiq avadanlıqlar vasitəsi ilə qeyd olunur. 

2. Uşaq təsvirləri əsasında psixoloq uşaqların obyektlərin qəbulu 

xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir; məktəblilərin yazılı işlərinin diqqətli 

təhlili və digər təcrübələr nəticəsində məlumatları müqayisə edir, 

tədqiqatçının fərdi psixoloji xüsusiyyətləri ilə bağlı nəticələr çıxarır. 

 

Özünü yoxlama sualları: 

 

1. Psixologiya elminin predmeti və bu elmin inkişafının əsas mərhələləri. 

2. Psixologiyanın strukturu, əsas prinsipləri və onun başqa elmlərlə əlaqəsi. 

3. Psixologiya elminə yanaşma cərəyanları və psixologiyanın əsas metodları. 

4. Koqnitiv, psixoanalitik, geştalt psixologiya cərəyanlarının psixologiyada 

rolu və yeri. 

5. Psixika obyektiv gerçəkliyin subyektin beynində inikası kimi. Psixika 

haqqında anlayış. 

6. Psixologiya elminin tarixi və onun inkişaf mərhələləri haqqında məlumat. 

7. Psixi hadisələr, onların növləri. Psixi proses, hallar və xassələr haqqında 

məlumat. 

8. Psixologiyada eksperiment və müşahidə metodunun mahiyyəti və onları 

bir-birindən ayıran əlamətlər. 

9. Sosiometriya, intervyu, sorğu və anket metodunun psixologiyada rolu və 

yeri, onlar haqqında ümumi məlumat. 

10. Hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının xidməti fəaliyyətinin psixo-

pedaqoji təminatı məsələləri. 

11. “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində psixologiya və pedaqogika” fənninin 

öyrənilməsinin məqsəd və vəzifələri. 
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Mövzunun mənimsənilməsi üçün zəruri olan  

ədəbiyyat: 
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3. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya. Bakı, 2006. 

4. Əliyev R.İ. Psixologiya tarixi. Bakı, 2006. 

5. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. Bakı, 2009. 

6. Rita L.Atkinson., Richard C.Atkinson. Psikolojiye giriş (tərcümə: Yavuz 

Alogan) 6-cı nəşr. Ankara, 2010 

7. Немов Р.С. Психология. Москва, 1998. 

8. Петровский А.В., Ярошевский А.Г. Психология. Москва, 2002. 

9. Маклаков А.Г. Обшая психология. Спб.: Питер, 2007. 

10. “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni 

üzrə 1 nömrəli mühazirə (DİN-in Polis Akademiyasının Ümumi 

kitabxanası). 

 
 

Referat mövzuları: 

 

1. Psixologiya elmində müasir dövrdə meydana gələn cərəyanlar. 

2. Azərbaycanda psixologiya elminin inkişaf tarixi. 

3. Psixologiya elminin əsas tədqiqat metodları və onların müasir vəziyyəti. 
 

Məsələlər: 

 

 

        Məsələ 1.  

 

Dövlət nömrə nişanının ilk rəqəmi “6” olan boz “şevroletin”  qadını vurub 

hadisə yerindən uzaqlaşması ilə bağlı məlumatı qəbul edən inspektor Qurbanov və 

serjant Vəliyev dərhal həmin əlamətlərin uyğun gəldiyi avtomobilin sahibi cənab 

Vəkilovun şəhər ətrafındakı həyət evinə getdilər. Heç yarım saat keçməmiş onlar 

artıq Vəkilovun həyətində idilər.  

Boz “şevrolet” evin qarşısında dayanmışdır. Polisləri görcək ev sahibi yataq 

paltarında həyətə düşüb onları qarşıladı.  

İnspektoru dinləyən Vəkilov bildirdi ki, bu gün avtomobili ilə heç yerə 

getməyib və heç dünən də gedə bilməzdi. Ona görə ki, mühərriki işə salan açarı 

dünən itirib. Yeni açar isə yalnız cümə günü hazır olacaq.  

Bu vaxt ərzində avtomobilə baxmağa imkan tapan serjant Vəliyev 

inspektorun qulağına pıçıldadı: 

- Görünür o düz deyir. Avtomobildə toqquşma izləri müşahidə olunmur.  

İnspektor avtomobilin kapotuna dirsəklənərək cavab verdi: 

- Bu heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Zərbə güclü olmadığından zərərçəkmiş 
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də sağdır. Cənab Vəkilov, sizin dəliliniz isə mənə çox şübhəli görsənir. Siz 

mühərrikin açarını harada gizlətmisiniz və bir az bundan əvvəl elə bu avtomobildə 

bura gəlməyinizi ört basdır etməyə niyə çalışırsınız ? 

 

Sual: İnspektor hansı səbəbdən Vəkilovun yalan danışmağından şübhələnirdi ? 

 

         

    Məsələ 2.  

 

Cənab Əliyevin mənzilindən sızılaraq yayılan qaz iyi xoşbəxtlikdən həmin 

gecə təcili, vacib işlə məşğul olan, yatmayan qonşunun diqqətini cəlb etdi. 

Telefonla çağrılan inspektor Qurbanov və serjant Vəliyev hadisə yerinə çox tez 

çatmışdılar. Əliyev hələ sağ idi. Onu təcili yardımla xəstəxanaya göndərdilər. 

İnspekor mənzildəki stulun üzərində olan amma mənzil sahibinin olmayan 

əlcəyi göstərib izah etdi: 

- Cani səhv buraxdığından məqsədinə nail ola bilmədi. (Əlcək haqqında 

inspektora xərəkdə xəstəxanaya aparılmamışdan öncə ev sahibi məlumat 

vermişdir).   

- Bu tip buraya qazı açmaq üçün gəlmiş, tələsdiyindən əlcəyi yadından 

çıxarıb. Ola bilsin ki, izi itirmək üçün əlcəyin dalınca qayıdacaq və heç bilmiyəcək 

ki, adam öldürməyə cəhdi baş tutmayıb, -deyə serjant Vəliyev dodağının altından 

pıçıldadı. Dedektivlər mənzildə işıqları söndürüb “qonağı” qarşılamağa 

hazırlaşdılar. Doğrudan da yarım saat sonra qapı cırıldadı.  Kimsə ayağını kandara 

basdı və yolunu kibritlə işıqlandırmağa başladı.  

- Əllər yuxarı! – inspektor səsləndi. Serjant işığı yandırdı və daxil olana 

müraciət etdi: 

- Siz öz əlcəyinizin arxasınca gəlmisiz, eləmi ?  

Yad adam təkzib etmədi, amma Əliyevin həyatına qəsd etməsi haqqında 

ittihamı israrla rədd etdi. Serjant Vəliyev ona cinayətini etiraf edənlərin 

cinayətlərinin yungülləşdirilməsi barədə xatırladanda inspektor Qurbanov serjantı 

kənara çəkib ona dedi: 

- Şəxsin belə gecə vaxtı qonaq gəlməyi çox şübhəlidir, amma düşünmürəm ki, 

bu adam cənab Əliyevin həyatına qəsd etsin.  

 

Sual: Nəyə görə inspektor bu nəticəyə gəlmişdir ? 

 

Test tapşırıqları: 

 

1.  Psixologiya nəyi öyrənir? 

a) psixikanın  faktlarını, qanunauyğunluqlarını və mexanizmlərini 

b) şüur və şüursuzluq hallarını 

c) psixi xassələri 

d) şüur və fəaliyyəti 
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2.  Psixi hadisələr necə təsnif olunur? 

a) emosional halətlər, psixi pozuntular və temperament 

b) psixi proseslər, psixi halətlər və psixi xassələr 

c) iradi proseslər,  xarakter və rollar 

d) idrak prosesləri və emosional halətlər 

 

3. Psixologiyanın metodları hansı variantda yalnış şəkildə göstərilmişdir ? 

a) eksperiment 

b) müşahidə 

c) labarator müşahidə 

d) anket sorğu 

 

4. Gerçəkliyi dərk etmək, gerçək aləm haqqında məlumatların qavranılması 

və işlənməsi ilə bağlı olan psixi proseslər hansıdır? 

a) hissi proseslər 

b) emosional proseslər 

c) iradi proseslər 

d) idrak prosesləri 

 

5. İnsanların gerçəkliyə olan münasibəti ilə bağlı olan psixi proseslər 

hansıdır? 

a) emosional proseslər; 

b) idrak prosesləri 

c) hissi proseslər 

d) iradi proseslər 
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MÖVZU № 2. 
 

Psixi proseslər və DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində onların  

rolu və yeri. 

 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat 

Seminar – 2 saat 
 

Seminar məşğələ sualları: 

 

1. Psixi proseslər – idrak prosesləri: duyğu, qavrayış haqqında anlayış. 

Diqqət və onun növləri.  

2.  Hafizə haqqında anlayış. Hafizənin növləri və xüsusiyyətləri. 

3.  Nitq və təfəkkür haqqında anlayış, onların  növləri və xüsusiyyətləri. 

4.  Təxəyyül haqqında anlayış, onların növləri. Yaradıcı təxəyyül. 

 

 

Dərs üzrə təxmini vaxt bölgüsü: 

 

1. Giriş hissə - 5 dəq. (taqım komandirlərindən davamiyyətə dair raportun 

qəbul edilməsi, dərs jurnallarında qeydiyyatın aparılması, mövzu və 

məşğələnin məqsədinin elan edilməsi, müəllimin giriş sözü). 

2. Əsas hissə - 80 dəq. 

3. Yekun hissə - 5 dəq. (məşğələyə yekun vurulması, nail olunmuş 

məqsədlərin səviyyəsinin müəyyən edilməsi, cavabların 

qiymətləndirilməsi). 

 

 

Metodiki tövsiyələr: 

 

Məşğələnin məqsədi: 

         1. Psixi proseslərin bir forması olan idrak prosesləri haqqında ümumi 

məlumat əldə etmək, idrak proseslərinin növləri, formaları və strukturu haqqında 

biliklərə yiyələnmək. Duyğularımızın əmələ gəlməsində analizatorlarımızın rolu və 

əsas analizatorlar haqqında məlumatları öyrənmək. 

2. Duyğu və qavrayışın idrak proseslərində yeri haqqında məlumat əldə 

etmək. Duyğuların növləri, xüsusiyyətləri və onların mütləq hədlərini öyrənmək. 

Qavrayış haqqında anlayış, qavrayışın növləri və xüsusiyyətləri barədə 

məlumatlara yiyələnmək. 

3. Diqqət və onun DİO əməkdaşlarının fəaliyyətindəki yeri və rolu haqqında 

biliklərə yiyələnmək. Diqqətin növləri, keçirilməsi və xüsusiyyətləri barədə 

məlumat əldə etmək.  
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4. Nitq və təfəkkür haqqında anlayış. Polis əməkdaşının nitqinin, danışıq 

mədəniyyətinin formalaşdırılması yollarını psixoloji cəhətdən izah etmək. 

Təfəkkürün mahiyyətini və növlərini acıqlamaq. 

5. Təxəyyül idrak proseslərinin bir növü kimi. Onlar haqqında məlumat əldə 

etmək, onların növləri və polisin fəaliyyətinə təsiri məsələlərini öyrənmək. 

 

Təhsilalanlar mövzuya hazırlaşarkən ilk növbədə tövsiyə olunan 

ədəbiyyatlara və mühazirə mətnlərinə istinad etməklə, onun öyrənilməsi 

məqsədini, əhəmiyyətini təhlil etməli və mövzunun daxili işlər orqanları 

əməkdaşlarının fəaliyyətindəki rolunu anlamağı bacarmalıdırlar.  

Seminar məşğələsinin suallarına hazırlaşarkən Ə.Ə.Bayramovun və Ə.Ə. 

Əlizadənin 2009-cu ildə nəşrdən çıxmış “Psixologiya”, A.B.Petrovskinin  1982-ci 

ildə nəşr olunmuş “Ümumi psixologiya”, А.В.Петровски-nin 2002-сi ildə nəşr 

olumuş “Психология”, А.Г.Маклаков-un 2007-ci ildə nəşr olunmuş “Общая 

психология” kitablarına və 2017-ci ildə nəşr olunmuş “DİO əməkdaşlarının 

fəaliyyətində  pedaqogika və psixologiya” fənni üzrə “100 suala 100 cavab” adlı 

dərs vəsaitinə və “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində  pedaqogika və psixologiya” 

fənnindən mühazirələr toplusundakı  2 saylı mühazirəyə müraciət etmək olar.  

Mövzunun ilk sualında təhsilalanlar idrak proseslərinin növü olan duyğu və 

qavrayış haqqında ümumi anlayış əldə edə, onların növləri, yaranma və inkişaf 

mərhələləri barədə məlumat ala bilərlər. Sualda duyğuların yaranmasında mühüm 

rol oynayan analizatorlar, onların növləri, quruluşu və s. barədə məlumat əldə 

etməklə, qavrayışın formaları haqqında da ümumi anlayışa yiyələnə bilərlər. Psixi 

proseslərin digər forması olan diqqət və onun polis əməkdaşları fəaliyyətinə 

pozitiv və neqativ təsiri, diqqətin növləri, formaları və funksiyaları haqqında 

mühazirənin birinci sualında ümumi məlumata rast gəlmək olar. 

İkinci suala hazırlaşarkən, təhsilalanlar eyni qaydada yuxarıda göstərilən 

ədəbiyyatlara istinad etməklə idrak proseslərinin bir növü olan hafizə, onun növləri 

və prosesləri barədə məlumatı əldə etməli, hafizənin qonşuluq, oxşarlıq və əkslik 

assosiasiyaları haqqında biliklərə yiyələnməli və polis əməkdaşının peşə 

fəaliyyətində hafizənin möhkəmləndirilməsi yollarını öyrənməlidirlər.  

Təhsilalanlar polis əməkdaşlarının öz aralarında və vətəndaşlarla ünsiyyət 

prosesində əmələ gələn nitq və onun növləri, nitqin funksiyaları, yaranma forması, 

verbal və qeyri-verbal nitq haqqında məlumatı əldə edəcək, bundan başqa nitqin 

təsiri nəricəsində formalaşan təfəkkür, onun xüsusiyyətləri, formaları və növləri 

haqqında mühazirənin üçüncü sualında biliklərə yiyələnəcəklər.   

        Mühazirənin dördüncü sualı özündə idrak proseslərinin sonuncusu olan 

təxəyyül haqqında anlayış, cinayət prosesi zamanı polis əməkdaşlarının 

təxəyyüllərinin köməkliyindən istifadə imkanları, təxəyyülün növləri və s. 

haqqında bilikləri birləşdirir. 
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TERMİNOLOJİ TAPŞIRIQ: 

 

        Analizator, sinesteziya, sensibilizasiya, illüziya və assosiasiya  terminlərinin 

mənalarını psixologiya lügətindən (lüğət olmadıqda internet şəbəkəsindən istifadə 

etməklə) dəftərinizə yazmaqla cavab verməyə hazır olun. 

 

YAZILI TAPŞIRIQ: 

Tapşiriq 1. 

Xüsusiyyətləri vurğulayın, hansı ki xarakterikdir: 

1) duyğular üçün. 

2) qavrayış üçün. 

 

1. Bu, obyektin fərdi xüsusiyyətlərinin bir əksidir. 

2. Bu proses üçün qarşılıqlı fəaliyyət lazımdır. 

3. Xüsusi zehni hərəkətlərin bir sistemidir və bunları mənimsəmək, təlimat və 

tətbiq tələb edir. 

4. Bu qabiliyyət həyat boyu inkişaf edir. 

5. Bu qabiliyyət doğumdan verilir. 

6. Bu proses bir neçə analizatorun fəaliyyətini tələb edir. 

7. Bu proses təfəkkür ilə bağlıdır. 

 

Tapşırıq 2. 

Aşağıda sadalanan əlamətlərdən yalnız qavrayış üçün xarakterik olanları seçin. 

 

1) xarici mühitin subyektiv inikası 

2) müəyyən əşyaya aid olan ayrı-ayrı əlamətlərin əks olunması 

3) ətraf mühit haqqında biliklərin ilkin mənbəyi 

4) müxtəlif analizatorların birgə işinin nəticəsi 

5) ətraf mühitin əşya və hadisələrinə məxsus bütün xüsusiyyətlərin tam şəkildə əks 

olunması 

6) ətraf mühitin bütün əşya və hadisələrində toplanan tərkibi element 

7) ətraf mühitin təhrif olunmuş inikası 

8) hər hansı bir əşyaya aid olmayan ayrı-ayrı əlamətlərin əks olunması 

9) təbiət və cəmiyyət qanunlarının əks olunması 

10) konkret bir əşyanın müəyyən əşyalar kateqoriyasına aid edilməsi.  

 

Tapşırıq 3. 

Hansı misalda qavrayış haqqında danışıldığını göstərin. Bunu hansı əlamətlərə 

əsasən təyin etdiniz? 

 

А. İdmançıda bir sıra xüsusiyyətlərin və ya “hisslərin”: futbolçularda topu hiss 

etmək, üzgüçülərdə suyu hiss etmək, hündürlüyə tullananlarda plankanı hiss etmək 

və s. yaxşı inkişaf etmiş olması yüksək idman nəticələrinin əldə olunmasının vacib 

şərtidir.   
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B. Həsən bəy... axtardığı palıd ağacını ləzzətlə seyr edirdi. Bütünlüklə başqalaşmış, 

tünd yaşıl, şirəli çadır qurmuş, qocaman palıd onu valeh etmiş, axşam günəşinin 

şüalarının içində çaşqınlaşmışdı... Yüzillik sərtləşmiş qabıq içəridən aralanmış, 

təravətli, cavan yarpaqlar heç bir maneə olmadan açmışdı, inanmaq mümkün 

deyildi ki, bütün bunlar bu qocaman ağacdan əmələ gəlmişdi.  

 

C. Fransız speleoloqları məlumatlar əldə edərək təsdiqləmişlər ki, yerin altında 

uzun müddət tək tənha qaldıqdan sonra zaman haqqında təsəvvürlər itir. Beləliklə, 

Antuan Senyi özünün mağarada keçirdiyi 122-ci gündə eksperimenti təcili olaraq 

bitirmək haqqında ona məlumat verildikdə, onun hesablamalarına görə 6 fevral idi, 

ona məlumat verildiyi kimi 2 aprel yox.   

       

Ç. İkinci sinifdə müəllimə uşaqlara şalğam, ağ turp və qırmızı turpu göstərərək 

soruşmuşdur ki, bu tərəvəzlər rənginə və formasına görə bir-birindən necə 

fərqlənirlər? Sonra müəllimə partalara salfetin içində bir hissə bu tərəvəzlərdən 

qoymuşdur. Uşaqlar tərəvəzlərdən dadmışlar.  

Müəllimə: Amil, ağ turp sənin xoşuna gəldi? 

Şagird: O, dadlıdır.  

Müəllimə: qırmızı turp? 

Şagird: Acıdır. 

Müəllimə sıra ilə gəzərək uşaqlara iyləməyə soğan verdi, hamısı iylədi, güldü, 

ağızlarını büzdülər.  

 

Tapşırıq 4. 

Eksperimentin təsvirini oxuyun.  

Eksperimentator uşağa şəkil göstərir və deyir: “Bura yaxşı-yaxşı bax, hər şeyi 

yadda saxla, sonra mənə ətraflı şəkildə danış”. Uşaq şəkilə baxdıqdan sonra o, 

şəkili başqa yerə qoyur və ona qavrayışının tamlığını və dəqiqliyini 

müəyyənləşdirməyə yönələn bir sıra suallar verir (şəkildə kim təsvir olunmuşdu? 

Neçə nəfər idilər? Onlar necə geyinmişdilər? Bütün bunlar harada baş verir?) 

Digər halda, şəkili uşağa göstərərək esksperimentator təkcə uşağa  şəkilə yaxşı-

yaxşı baxmağı və hər şeyi yadda saxlamağı tapşırmış, eləcə də bəzi hazırlıq sualları 

ilə uşağın qavrayışını əvvəlcədən yönləndirir (bax gör burada neçə nəfər təsvir 

olunmuşdur?  Onlar necə geyinmişlər? Bütün bunlar harada baş verir? və s.). Sonra 

birinci halda olduğu kimi şəkili başqa yerə qoyur  və uşağa onun qavrayışının 

tamlığını və dəqiqliyini müəyyənləşdirməyə yönələn bir sıra suallar verir. 

Yuxarıda söhbət qavrayışın hansı xüsusiyyətlərindən gedir? 
 

Tapşırıq 5. 

Aşağıda müxtəlif hafizə proseslərini xarakterizə edən insan hərəkətləri təsvir 

olunmuşdur. Təsvir olunmuş hərəkətlərdə hansı hafizə prosesinin (yaddasaxlama, 

yada salma, tanıma, təsəvvürə gətirmə, xatırlama) təzahür etdiyini müəyyən edin.  

  

А. Şagirdə sual verilmişdir:  Nizami Gəncəvinin “İsgəndərnamə” adlı poeması 

neçənci ildə nəşr edilmişdir?” şagird fikirləşmiş və cavab vermişdir.  
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B. Məşhur mnemonist Ş. hafizənin müxtəlif möhkəmlətmə üsullarını 

fərqləndirmişdir. Bir gün ona süni və heç nəyi ifadə etməyən riyazi formul təklif 

olundu. Ş. formulun əks olunduğu cədvələ diqqətlə baxır, bir neçə dəfə gözünü 

ondan qaldırır, sonra endirir və bağlı gözlərlə gəzir, sonra isə cədvələ qayıdır, 

fasilə edir, yadda qalanı daxildə “gözdən keçirirdi”.   

C. Gedişli-gəlişli küçədə hərdən bu cür mənzərəni müşahidə etmək olar: yoldan 

ötənlərdən biri digərinə nəzər salır, onun baxışına sevinclə cavab verir:  

- Siz?! Bu sizsiz?! 

- Bağışlayın, mənə elə gəlir ki, sizi tanıyıram. Bəs biz sizinlə harada rastlaşmışıq? 

- Bəs xatırlayırsınızmı, bu ildə, bu şəhərdə? 

-Hə..! demək sizsiz… 

D. Şagird bir həftə əvvəl verilmiş tarix fənninin materialını  izah edib öyrənir və 

dərsliyin məzmununun 70%-ni təkrarlamışdır. Bir ay sonra bu haqda verilən 

suallar üzrə o, dərsliyin məzmununun yalnız 45%-nə cavab verə bilmişdir.   

E. Riyaziyyat üzrə keçirilən imtahanda şagird K.-nın lazımi formulları təkrarlamaq 

üçün çox vaxtı olmamışdı. Müəllim şagirdə formulun yalnız bir hissəsini göstərmiş 

və K. heç bir səhv etmədən onun “Nyutonun binom formulu” olduğunu müəyyən 

etmişdir. 

 

Tapşırıq 6. 

Polis əməkdaşlarının diqqətinin növləri və xüsusiyyətləri barədə məlumat əldə 

etmək, diqqətin mərkəzləşməsi, keçirilməsi, həcmi, paylanması və s. xassələrini 

mühazirə dəftərində konspektləşdirmək. 

 

Tapşırıq 7. 

Hafizə haqqında məlumat əldə etmək, hafizə prosesləri olan yadasalma, 

yaddasaxlama, hifzetmə və unutma barədə məlumata yiyələnmək və hafizənin 

növlərini mühazirə dəftərində konspektləşdirmək. 

 

 

Özünüyoxlama sualları: 

1. Psixi hadisələr haqqında anlayış, idrak proseslərinin növləri və psixi 

hadisələrin psixi hal və xassələrdən fərqi. 

2. Analizatorlar haqqında anlayış, duyğu üzvlərinin orqanizmdə yerləşmə 

xüsusiyyətinə görə növləri. 

3. Duyğuların aşağı, yuxarı və fərqləndirmə hədləri. Qavrayışın 

xüsusiyyətləri. 

4. Qavrayışın növləri, qavrayış pozuntuları haqqında anlayış. 

Appersepsiyanın mahiyyəti, insanın insanı qavraması prosesi. 

5. Diqqət haqqında anlayış, onun növləri və əsas xüsusiyyətləri.  

6. Hafizə haqqında anlayış, onun növləri və xüsusiyyətləri. Hafizə prosesləri. 

7. İdrak prosesi olan təfəkkür haqında anlayış. Onun formaları (məfhum, 

hökm, əqli nəticə və istidlal) barədə ətraflı izahat vermək. 

8. Əqli nəticənin növləri olan induksiya, deduksiya və təşbih barədə 

məlumat vermək. 
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9. Fikri əməliyyat olan təhlil və tərkib, müqayisə, ümumiləşdirmə, 

konkretləşdirmə və təsnifat barədə məlumat vermək. 

10. Əyani-əməli, əyani-obrazlı və mücərrəd təfəkkür barədə məlumat vermək 

11. Nitq haqqında anlayış, onun funksiyaları və növləri haqqında məlumat 

vermək. 

 

Mövzunun mənimsənilməsi üçün zəruri olan  

ədəbiyyat: 
 

1. Əlizadə Ə.Ə. İdrak prosesləri və hisslər. Psixologiya məsələləri. Bakı, 

1998 

2. Əhmədov H.M. və başq. İdarəetmənin pedaqogika və psixologiyası. Bakı, 

2000 

3. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya. Bakı, 2006. 

4. Əlizadə Ə.Ə. Təxəyyül (psixoloji etüdlər). Bakı, 2006. 

5. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. Bakı, 2009. 

6. Əliyev Bəxtiyar, Cabbarova Lalə. Duyğu və qavrayış. Bakı, 2009. 

7. Rita L.Atkinson., Richard C.Atkinson. Psikolojiye giriş (tərcümə: Yavuz 

Alogan) 6-cı nəşr. Ankara, 2010 

8. Petrovski A.B. Ümumi psixologiya. Bakı, 1982. 

9. Петровский А.В., Ярошевский А.Г.  Психология. Москва, 2002. 

10.  Маклаков А.Г. Общая психология. Спб.: Питер, 2007. 

11.   “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni  

      üzrə 2 nömrəli mühazirə (DİN-in Polis Akademiyasının Ümum kitabxanası). 

 

Referat mövzuları: 

 

    1.  Qavrayışın ümumi xarakteristikası və onun əsas xüsusiyyətləri. 

    2. Daxili işlər orqanları əməkdaş-larının fəaliyyətində temperamentlərin 

rolu. Temperament tipləri. 

    3. Özünüqiymətləndirmə və “mən”lik süurunun formalaşmasının psixoloji 

problemləri. 

 

Məsələlər: 

 

        Məsələ 1. 

 

Serjant Vəliyev deyir: - Bir gün mən motosikletlə Şabran rayonundan 

Sumqayıt şəhərinə qayıdırdım. Tədricən hava qaralırdı. Birdən gördüm ki, yolun 

sol tərəfindəki səkidə bir adam uzanmış vəziyyətdə qalıb. Onun huşsuz olması 

aşkar görünürdü. Mənim onun özünə gəlməsi üçün etdiyim cəhdlər uğursuz oldu. 

Zərərçəkmişi Şabran rayonu istiqamətində gedən avtomobillərdən biri ilə 

xəstəxanaya yolladıq və ilk tibbi yardım edildikdən sonra o, izahat verə bildi.  

Bunları söylədikdən sonra serjant inspektor Qurbanova yazılı vərəqi uzatdı: 
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“Mənim adım Həsəndir. Mən bu gün şossedə yoldan ötən tanımadığım 

avtomobili saxladıb sürücüdən xahiş etdim ki, məni Sumqayıt şəhərinə qədər 

aparsın. Mən sürücünün yanındakı oturacağa əyləşəndə, o, məni qəfildən 

avtomobilindən bayra itələdi və əlimdə olan çantamı dartıb aldı. Mən şosseyə 

yaxınlaşanda yerə möhkəm dəydim. Yeganə yadımda qalan sürətlə uzaqlaşan 

avtomobil oldu. Amma ən qorxulu odur ki, həmin çantada mənim təyinat üzrə 

çatdırmalı olduğum əhəmiyyətli məbləğdə pullar var idi” 

- Zərərçəkmiş avtomobilin nömrəsini yadında saxlamadığı üçün cinayətkarı 

axtarmaq çətin olacaq- serjant Vəliyev bildirdi.  

- Mən düşünürəm ki, heç bir avtomobil axtarmağa dəyməz, Həsən sadəcə 

olaraq bu hadisəni özü uydurub.  

 

Sual: Niyə inspektor bu qərara gəlmişdi ?  

 
 

        Məsələ 2. 

 

Serjant Vəliyev inspektor Qurbanova məruzə edirdi: - Biz Pünhanın 

qaçaqmalçılıqla məşğul olmasından şübhələnsək də bunu aşkar edə bilmirik. 

Pünhan xidmət etdiyi firmasının işləri ilə bağlı tez-tez xaricə qısa səfərlər edir və 

bəzi məlumatlara görə güman edirik ki, oradan kiçik porsiyalarla heroin gətirir. 

Gömrük yoxlaması heç bir nəticə vermir. O həmişə kiçik çamadanlarla gedir. Mən 

onun adətən həmişə özü ilə daşıdığı predmetlərin siyahısını tərtib etmişəm.  

İnspektor kağız vərəqinə nəzər yetirdi. “Yataq paltarı, 2 koynək, birdəfəlik 

ülgüc, üz qırxmaq üçün krem, üz firçası, dis pastası, sabun, odekolon, dəsmal, 

köynək qolu üçün tıxaclar, dırnaq təmizliyən, daraq, saç üçün fırça, bir cüt corab, 

otaq başmaqları, kağız üçün qovluq və isti şarf”. 

- Bu tam siyahıdır? – deyə inspektor soruşdu. 

- Bəli bu şeylər onun axırıncı səfəri zamanı olmuşdur. Keçən dəfəki səfərdə 

isə şərf olmamışdır. Ona görə ki, yay idi.  

- Onda mən bildim o heroini harda gizlədir. Növbəti dəfə narkotiki filan 

yerdə axtarın.  

 

Sual: Harada? Qurbanov hansı nəticəyə gəldi? 

 

 

Test tapşırıqları: 

 

1. Duyğu nədir ? 

a) cisim və hadisələrin ayrı-ayrı xassə və keyfiyyətlərinin inikasıdır 

b) cisim və hadisələrin əlamət və xassələrinin bütövlükdə inikasıdır 

c) cisim və hadisələr arasında əlaqə və asılılıqları əks etdirir 

d) cisim və hadisələrə münasibəti inikas etdirir 
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2. Cisim və hadisələrin bütün keyfiyyət və xassələri ilə beyində tamlıqla əks 

olunmasında ibarət olan psixi hadisə necə adlanır? 

a) duyğu 

b) qavrayış 

c) hafizə 

d) təfəkkür 

 

3. Analizatorun quruluşu necədir ? 

a) reseptor, afferent və efferent sinirlər, analizatorun beyin mərkəzləri 

b) hiss orqanı, analizatorun beyin sonluğundakı nüvəsi 

c) reseptor, analizatorun beyindəki mərkəzləri, dağınıq elementlər 

d) mərkəzəqaçan və mərkəzdənqaçan sinirlər, beyin mərkəzləri 

 

4. Məkan qavrayışı  nəyi bildirir ? 

a)  müxtəlif hərəkətlərin qavranılmasıdır 

b)  cisimin istiqamətinin, sürətinin inikasıdır 

c)  cisimlərin müəyyən zaman  münasibətlərinin inikasıdır  

d)  cisimlərin müəyyən məkan münasibətlərinin inikasıdır  

 

 

5. Aşağıdakılardan hansı qavrayışın  xüsusiyyətlərinə aid deyil ?  

a)  intensivliyi  

b)  mənalılığı  

c)  tamlığı  

d)  sabitliyi  
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MÖVZU № 3. 
 

DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində şəxsiyyət problemi.  

Şəxsiyyət psixologiyası. 

 

Vaxt – 8 saat 

Mühazirə - 4 saat 

Seminar – 4 saat 
 

 

 

Seminar məşğələ sualları: 

 

1. Psixologiyada şəxsiyyət problemi. Fərd, fərdiyyət və şəxsiyyət anlayışları.  

2. Şəxsiyyətin təşəkkülünün ilkin təbii şərtləri və sosial şərait. Şəxsiyyət    

         psixologiyasında irəli sürülən nəzəriyyələr. 

3. Şəxsiyyətin istiqaməti, “mənlik” şüuru və onun psixoloji xüsusiyyətləri. 

 

Dərs üzrə təxmini vaxt bölgüsü: 

 

1. Giriş hissə - 5 dəq. (taqım komandirlərindən davamiyyətə dair raportun 

qəbul edilməsi, dərs jurnallarında qeydiyyatın aparılması, mövzu və 

məşğələnin məqsədinin elan edilməsi, müəllimin giriş sözü). 

2. Əsas hissə - 80 dəq. 

3. Yekun hissə - 5 dəq. (məşğələyə yekun vurulması, nail olunmuş məqsədlərin 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi, cavabların qiymətləndirilməsi). 

 

 

Metodiki tövsiyələr: 

Məşğələnin məqsədi: 

       1. Sosial psixologiyanın ən mühüm məsələlərindən biri olan şəxsiyyət, fərd və 

fərdiyyət haqqında ümumi anlayışlara yiyələnmək, şəxsiyyətin inkişaf mərhələləri 

barədə psixoloji biliklər əldə etmək. 

2. Şəxsiyyətin əsas xüsusiyyətləri olan motivlərin davamlı sistemi, ictimai 

fəallıq, şəxsi məna və münasibətlər haqqında anlayışlara yiyələnmək.  

3. Şəxsiyyətin təşəkkülünün ilkin təbii şərtləri olan sosial və bioloji amillər 

barədə məlumat əldə etmək və şəxsiyyətin inkişafı barədə klassik, klinik, 

eksperimental, koqnitiv, bihevioristik və s. nəzəriyyələri öyrənmək. 

4. Şəxsiyyətin istiqaməti, “Mənlik” şüuru və psixoloji xüsusiyyətləri haqqında 

məlumatlar əldə etmək. Dünyagörüş, əqidə və ideallar haqqında anlayışa 

yiyələnmək. 

5. Şəxsiyyətin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri olan qabiliyyətlər, temperament 

və xarakter haqqında biliklərə yiyələnmək.  
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Təhsilalanlar mövzuya hazırlaşarkən ilk növbədə tövsiyə olunan 

ədəbiyyatlara və mühazirə mətnlərinə istinad etməklə, onun öyrənilməsi 

məqsədini, əhəmiyyətini təhlil etməli, daxili işlər orqanları əməkdaşlarının 

fəaliyyəti zamanı şəxsiyyətin fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərinin peşə fəaliyyətinə 

təsiri məsələlərinə dərindən yiyələnməlidirlər. 

Seminar məşğələsinin suallarına hazırlaşarkən Ə.Ə.Bayramovun və Ə.Ə. 

Əlizadənin 2003-cü ildə nəşrdən çıxmış “Psixologiya” və 2006-cı ildə nəşr 

olunmuş “Sosial psixologiya”, A.B.Petrovskinin 1982-ci ildə nəşr olunmuş 

“Ümumi psixologiya”, А.В.Петровски-nin 2002-сi ildə nəşr olumuş 

“Психология”, А.Г. Маклаков tərəfindən 2007-ci ildə nəşr olunmuş “Общая 

психология”, Jerry M. Burgerin “Kişilik (şəxsiyyət kuramları)” kitablarına və 

“DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni üzrə 

mühazirələr toplusundakı 3 saylı mühazirəyə istinad etmək olar.  

Mövzunun ilk sualında təhsilalanlar şəxsiyyət, fərd və fərdiyyət anlayışlarının 

mahiyyətinə varacaq, şəxsiyyətin inkişaf tarixi haqqında məlumatlar əldə edəcək, 

fərdi şəxsiyyətdən və fərdiyyətdən ayıran məsələlərlə yaxından tanış olacaq, 

şəxsiyyətin tam tərifini öyrənəcəklər. Bundan başqa şəxsiyyətin müəyyən 

xüsusiyyətləri olan motivlərin davamlı sistemi, ictimai fəallıq, şəxsi məna və 

münasibətlər haqqında məlumatlara yiyələnəcəklər. 

Təhsilalanlar mövzunun ikinci sualına hazırlaşarkən şəxsiyyətin təşəkkülünün 

ilkin təbii şərtləri olan bioloji və sosial amillər haqqında mükəmməl öyrənməli, 

“Endogen” və “Ekzogen” nəzəriyyələrin tam izahını verməli, şəxsiyyətin 

inkişafında sosial amillərin rolunu öyrənməlidirlər. Bundan başqa, təhsilalanlar 

şəxsiyyət haqqında aparılmış çoxsaylı tədqiqatlar nəticəsində meydana gələn 

şəxsiyyət nəzəriyyələri və onların mahiyyətlərini də dərindən araşdırıb 

öyrənməlidirlər.  

Mövzunun üçüncü sualı şəxsiyyətin istiqaməti, “mənlik” şüuru və fərdi-

psixoloji xüsusiyyətlər olduğundan təhsilalanlar şəxsiyyətin istiqamətləri olan 

tələbatlar, davranış motivləri, maraq və meyillər, dünyagörüşü, əqidə və idealları 

mükəmməl öyrənməlidirlər. Şəxsiyyətin “mənlik” şüuru olan “real mən”, “ideal 

mən” və “sosial mən” haqqında anlayışlar öyrənilməli və şəxsiyyətin fərdi-

psixoloji xüsusiyyətləri olan qabiliyyətlər, temperament və xarakterlər haqqında 

məlumatlara yiyələnməlidirlər.   

 

TERMİNOLOJİ TAPŞIRIQ: 

 

        Libido və tanatos, xarakterin aksentuasiyası, koqnitiv, geştalt terminlərinin 

mənalarını psixologiya lügətindən (lüğət olmadıqda internet şəbəkəsindən istifadə 

etməklə) dəftərinizə yazmaqla cavab verməyə hazır olun. 

 

YAZILI TAPŞIRIQ: 

Tapşiriq 1. 

Psixologiyaya aid ədəbiyyatlardan istifadə etməklə şəxsiyyətin formaşalması 

və inkişafı haqqında nəzəriyyələri öyrənin və şifahi söyləməyə hazır olun. 
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Tapşırıq 2. 

Xarakterin aksentuasiyası və temperament anlayışlarının oxşar və fərqli 

xüsusiyyətlərini dəftərinizdə qeyd edin.  

 

Tapşırıq 3. 

A. yüksək reaktivliyə malikdir. Diqqətini cəlb edən hər şeyə canlı reaksiya 

verir. Mimikaları və hərəkətləri canlı və ifadəlidir. Yüksək fəallığa malik olduğuna 

görə çox işgüzardı, hər bir yeni işə dərhal girişir, həmişə birinci olmağa çalışır, 

yorulmadan uzun muddət işləyə bilir. Həddindən artıq qayda-qanuna əməl edəndir. 

Sürətli hərəkətə, çevik təfəkkürə, sürtli nitq tempinə malikdir.   

 

Burada  söhbət temperamentin hansı növündən gedir? Fikrinizi əsaslandırın. 

 

Tapşırıq 4.  

Aşağıdakı nümunələrdə Leonqard aksentuasiyanın hansı növündən danışılır?  

1. Onlar üçün zəif təmas, az danışmaq, pessimist əhval-ruhiyyənin üstünlüyü 

xarakterik haldır. Konfliktə az girir, qapalı həyat keçirməyə meyillidirlər. 

Onlarla dostluq edəni sevir, ona tabe olmağa hazırdırlar. Ciddiliyi, həqiqəti 

sevirlər. Passivlik, lənglik, fərdiyyətçilik onlar üçün xarakterik haldır. 

2. Ünsiyyəti sevmir, özünə inamsızlıq, qorxaqlıq göstərir, qəmgin əhval-

ruhiyyədə olur, az halarda münaqişəyə girirlər. Dostluğa, özünü tənqidə, 

işgüzarlığa meyillidirlər. 

3. Ünsiyyətlidirlər, onların çoxlu dostları var, çox danışandırlar, hər bir 

məlumatı müzakirə etməyi xoşlayırlar, tez-tez liderliyi başqalarına verirlər, 

itaət etməyi və kölgədə qalmağı üstün tuturlar, tez təsirə düşürlər, 

yüngülxasiyyətlidirlər, əyləncələrə, dedi-qodulara meyillidirlər. 

 

Tapşırıq 5.  

Aşağıdakı nümunələrdə A.E.Liçko aksentuasiyanın hansı növündən 

danışılır?  

1. Hərəkətlidir, ünsiyyətlidir, şuluqluğa meyillidir. Onların əhvalı həmişə 

yaxşı, yüksək olur. Tez-tez konfliktə girirlər. Onlar çox şeyə həvəs 

göstərirlər, lakin axıra qədər çatdırmırlar. 

2. Bu tipli insanlar intellektin erkən və sürətli inkişafı ilə, düşüncə və 

xəyallara dalmağa meylliliklə xarakterizə edilirlər. Buna baxmayaraq, onlar 

çox vaxt işdə deyil, sözdə güclü olurlar. Özünə inam qərarsızlıqla 

uyğunlaşır. Tanış adamlar arasında özlərini daha yaxşı hiss edirlər. 
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Tapşırıq 6.  

          Şəxsiyyətin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri olan qabiliyyətlər haqqında 

məlumatları qeyd etmək və temperamentin növlərini konspektləşdirmək. 

 

Tapşırıq 7.  

          Şəxsiyyətin temperament tipləri və xarakter haqqında məlumatları 

konspektləşdirmək. Xarakterin aksentuasiyası məsələsini qeyd etmək. 

 

Özünü yoxlama sualları: 

1. Şəxsiyyət nədir? Fərd və şəxsiyyət anlayışlarını, fərdiyyəti bir-birindən 

ayıran xüsusiyyətlər.  

2. Şəxsiyyət psixoloji baxımdan hansı xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur? 

3. Şəxsiyyətin formalaşmasında sosial və bioloji amillərin rolu məsələsi. 

4. Şəxsiyyətin inkişafı haqqında klassik nəzəriyyələrin izah olunması və 

açıqlanması. 

5. Koqnitiv və biheviorist nəzəriyyənin mahiyyəti və koqnitiv nəzəriyyə 

haqqında ümumi məlumatın verilməsi. 

6. Şəxsiyyət haqqında klinik nəzəriyyənin mahiyyəti və açıqlaması. 

7. Humanistik psixologiyanın ən ifrat nümayəndələrindən biri olan Abraam 

Maslounun tələbatlar iyerarxik piramidası haqqında məlumatın verilməsi. 

8. Şəxsiyyətin istiqamətinin xarakteristikası, onların mahiyyəti və növləri. 

9. Şəxsiyyətin davranış motivləri. Maraqlar insanın idrak tələbatlarının 

emosional təzahürləri kimi. 

10. Dünyagörüş, əqidə və ideallar haqqında anlayış. Şəxsiyyətin mənlik 

şüuru. 

11. Şəxsiyyətin psixoloji xüsusiyyətləri. Temperament, qabiliyyət və xarakter 

haqqında anlayış. Onların polisin fəaliyyətinə təsiri. 

 

Mövzunun mənimsənilməsi üçün zəruri olan  

ədəbiyyat: 
 

1. Petrovski A.B. Ümumi psixologiya. Bakı, 1982. 

2. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. Bakı, 2003. 

3. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya. Bakı, 2006. 

4. Jerry M. Burger. Kişilik (şəxsiyyət kuramları). Tərcüməçi: Deniz 

Ergüvan. İstanbul, 2006. 

5. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общей психолoгии. 

Анализ: - М.: Изд-во МГУ, 1990 

6. Петровский А.В.  Психология.  Москва, 2002 

7. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Спб.: Питер, 2006. 

8. Маклаков А.Г. Общая психология. Спб.: Питер, 2007. 

9.  “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni  

           üzrə 3 nömrəli mühazirə (DİN-in Polis Akademiyasının Ümumi    

           kitabxanası). 
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Referat mövzuları: 

 

1. Temperamentin tipləri və onların psixoloji xarakteristikas. 

2. Xarakterin formalaşmasına təsir edən amillər. 

3. Müxtəlif elm sahələrində şəxsiyyətin tərifi və onların təhlili. 

 

Məsələlər: 

 

        Məsələ 1.  

 

Liftlə yuxarı qalxan 4 nəfər qəfildən liftin dayanması səbəbi ilə liftdə ilişib 

qaldılar. Davranışların, hərəkətlərin, üz ifadələrinin xüsusiyyətlərini müəyyən 

etməklə onların xarakter tiplərini müəyyənləşdirir. 

           

           

     

 Məsələ 2.  

 Şəkillərə diqqətlə baxın. Temperament tiplərini müəyyən edin. 
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Məsələ 3.  

Xarakter xüsusiyyətləri hansı kateqoriyaya aiddir? Onları aid olduğu variantlarda 

qeyd edin. 

Xarakter xüsusiyyətlərinin 

strukturu 

  Xarakter xüsusiyyətləri 

  

A – insanın özünə münasibətini 

əks etdirən xarakter əlamətləri 

1. intizamlı 

2. səliqəli 

3. dostcanlı 

  

B – kollektiv və başqa adamlara  

münasibəti əks etdirən xarakter 

əlamətləri 

4. ciddi 

5. təşkilatçı 

  

C – əşyalara, cəmiyyətə 

münasibəti əks etdirən xaraker 

əlamətləri  

6. ünsiyyətcil 

7. özünə əmin 

  

D – işə, əməyə münasibəti əks 

etdirən xarakter əlamətləri 

8. təşəbbüskar 

9. təkəbbürlü 

10. diqqətsiz 
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Test tapşırıqları: 

 
 

1. Fərd dedikdə nə nəzərdə tutulur ? 

a)  insanı cəmiyyət üzvü kimi  xarakterizə edən sosial keyfiyyətlərin sistemi 

nəzərdə tutulur 

b) insanı başqalarından fərqləndirən cəhətləri, onun psixikasının və şəxsiyyətinin 

özünəməxsus xüsusiyyətləri nəzərdə tutulur 

c) şəxsiyyətin orijinallığı və təkrar olunmazlığı 

d) özünəməxsus psixoloji xüsusiyyətləri olan,  heç kimə oxşamayan təbii varlıq 

 

2. Təsadüf nəticəsində körpə vaxtı heyvanlar mühitində böyümüş insanı biz 

şəxsiyyət adlandıra bilərikmi ? 

a) xeyr, çünki o, sosial normaları mənimsəməyib 

b) xeyr, çünki o, bioloji cəhətdən inkişaf etməyi b 

c) bəli, çünki o, qarşılıqlı ünsiyyətə girmək bacarığına malikdir 

d) hər üç cavab doğrudur 

 

3. Fərdilik dedikdə nə nəzərdə tutulur ? 

a) özünəməxsus psixoloji xüsusiyyətləri olan,  heç kimə oxşamayan təbii varlıq 

b) hər bir insanın təkrarolunmazlığı 

c) insanı başqalarından fərqləndirən cəhətləri, onun psixikasının və şəxsiyyətinin 

özünəməxsus xüsusiyyətləri nəzərdə tutulur 

d) şəxsiyyətin orijinallığı və təkrar olunmazlığı 

 

4. Şəxsiyyəti psixoloji baxımdan xarakterizə edən xüsusiyyətləri göstərin. 

a) məmnunluq əldə etmək, yaxşı həyat şəraitinə tələbat 

b) şəxsi məna,  kommunikativ məram və bacarıq 

c) mənlik şüuru, ictimai fəallıq, şəxsi məna, motivlərin davamlı sistemi, 

münasibətlər sistemi 

d) karyerada uğur, çətin həyati situasiyalardan çıxış yolu tapa bilmə 

 

5. Ekzogen (xarici)  nəzəriyyə  şəxsiyyətin  inkişafını hansı amillərlə  

əlaqələndirir ? 

a) tərbiyə  və sinir sistemi ilə 

b) bioloji amillərlə 

c) kollektivdəki münasibətlər sistemi ilə 

d) mühit və tərbiyənin təsiri ilə 
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MÖVZU № 4. 
 

DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində ünsiyyətin psixoloji  

məsələləri. 

 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat 

Seminar – 2 saat 
 

 

 

Seminar məşğələ sualları: 

 

1.  Ünsiyyət  haqqında anlayış. Ünsiyyət informasiya mübadiləsi kimi.  

2.  Ünsiyyət qarşılıqlı təsir, insanların bir-birini qavraması və anlaması kimi. 

3.  DİO əməkdaşlarının peşə ünsiyyətinin xüsusiyyətləri, forma və üsulları.    

     Ünsiyyət texnikası. 

4.  Psixoloji təmasın mahiyyəti, yaradılması və inkişaf etdirilməsi. 

 

Dərs üzrə təxmini vaxt bölgüsü: 

 

1. Giriş hissə - 5 dəq. (taqım komandirlərindən davamiyyətə dair raportun 

qəbul edilməsi, dərs jurnallarında qeydiyyatın aparılması, mövzu və 

məşğələnin məqsədinin elan edilməsi, müəllimin giriş sözü). 

4. Əsas hissə - 80 dəq. 

5. Yekun hissə - 5 dəq. (məşğələyə yekun vurulması, nail olunmuş məqsədlərin 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi, cavabların qiymətləndirilməsi). 

 

 

Metodiki tövsiyələr: 

Məşğələnin məqsədi: 

       1. Ünsiyyət haqqında anlayış əldə etmək. Ünsiyyətin tərifi, əsas cəhətləri, 

məzmunu, məqsədi və vasitələri barədə məlumatlara yiyələnmək. Ünsiyyətin 

növlərini öyrənmək. 

       2. İnformasiya mübadiləsi və onun ünsiyyətdə yerini müəyyənləşdirmək. 

İnformasiya mübadiləsi tərəfləri: kommunikator və resipiyent haqqında, verbal və 

qeyri-verbal kommunikasiya vasitələri barədə məlumatlara yiyələnmək. 

3. Ünsiyyətin qarşılıqlı təsir kimi rolunu mənimsəmək. Əməkdaşlar arasında 

ünsiyyətin xarakterini bilmək, ünsiyyətdə maneələr və onların qarşısının alınması 

yollarını öyrənmək. 

4. DİO əməkdaşlarının peşə ünsiyyətinin xüsusiyyətlərini, forma və üsullarını 

öyrənmək, ünsiyyət texnikasına yiyələnmək. 

5. Ünsiyyət prosesində polis əməkdaşlarında psixoloji təmasın yaradılması və 

inkişaf etdirilməsi yollarını formalaşdırmaq və izah etmək.  
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Təhsilalanlar mövzuya hazırlaşarkən ilk növbədə tövsiyə olunan 

ədəbiyyatlara və mühazirə mətnlərinə istinad etməklə, onun öyrənilməsi 

məqsədini, əhəmiyyətini təhlil etməli və gələcək fəaliyyətlərində ünsiyyət 

psixologiyasının problemlərini bilməlidirlər.  

Seminar məşğələsinin suallarına hazırlaşarkən, Ə.Ə.Bayramovun və 

Ə.Ə.Əlizadənin 2003-cü ildə nəşrdən çıxmış “Psixologiya” və 2006-cı ildə nəşr 

olunmuş “Sosial psixologiya”,  S.İ.Seyidovun və M.Ə.Həmzəyevin 2007-ci ildə 

nəşr olunmuş “Psixologiya”, А.В.Петровски-nin 2002-сi ildə nəşr olumuş 

“Психология”, А.Г.Маклаков-un 2007-ci ildə nəşr olunmuş “Общая 

психология” kitablarından və “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və 

psixologiya” fənni üzrə mühazirələr toplusundakı  4 saylı mühazirəyə  istinad 

etmək olar.  

Mövzunun ilk sualında təhsilalanlar ünsiyyət haqqında anlayış, ünsiyyətin 

tərəfi, əsas cəhətləri, məzmunu, məqsədi və vasitələri haqqında məlumatlar əldə 

edəcək, ünsiyyətin növləri: maddi, koqnotiv, kondision motivlərlə bağlı işğüzar, 

bioloji, sosial, vasitəli və vasitəsiz ünsiyyət barədə məlumat əldə edəcəklər. 

Bundan başqa, mühazirənin birinci sualında ünsiyyətin informasiya mübadiləsi 

olması, informasiya mübadiləsinin tərəfləri, ünsiyyət zamanı kommunikasiya 

vasitələri, verbal və qeyri-verbal ünsiyyətlə bağlı biliklərə yiyələnəcəklər. 

Təhsilalanlar mövzunun ikinci sualına hazırlaşarkən, polis əməkdaşlarının 

qarşılıqlı təsiri və qarşılıqlı münasibətlərinin tənzimlənməsi, sosial norma və 

nəzarəti öyrənəcək, ünsiyyət prosesində rol və rol gözləmələri haqqında anlayışa 

malik olacaq, əməkdaşlar arasında ünsiyyətin xarakteri, maneələr və onların 

qarşısının alınması yollarını araşdırıb təhlil edəcəklər. Sonda təhsilalanlar 

ünsiyyətin insanların bir-birini qavraması və anlaması prosesi olmasını dərindən 

anlayaraq başa düşüləcək formada öyrənəcək və təcrübəyə tətbiq etməyi 

bacaracaqlar. 

Mövzunun üçüncü sualında təhsilalanlar daxili işlər orqanları əməkdaşlarının 

peşə ünsiyyətinin xüsusiyyətlərini, forma və üsullarını öyrənməli və ünsiyyət 

texnikası haqqında biliklərə yiyələnməlidirlər. Üçüncü sualda öz əksini tapmış 

polis əməkdaşlarının ünsiyyət bacarığının qurulması, formalaşdırılması və 

insanlarla qarşılıqlı münasibətlərin formasını təhsilalanlar öyrənməli və gələcək 

fəaliyyətlərinə tətbiq etməyi bacarmalıdırlar.  

Mühazirənin dördüncü sualında təhsilalanlar hüquq-mühafizə orqanları 

əməkdaşlarının fəaliyyətində psixoloji təmasın yaradılması yollarını, onun 

mahiyyətini və inkişaf etdirilməsini öyrənməli, əməliyyat kontaktının yaradılması 

və inkişafında yaradılacaq uğurun ünsiyyət psixologiyasında yeri və rolu haqqında 

biliklərə yiyələnməlidirlər.   

 

TERMİNOLOJİ TAPŞIRIQ: 

 

        Kommunikasiya, interaksiya və persepsiya, affiliyasiya, altruizm terminlərinin 

mənalarını psixologiya lügətindən (lüğət olmadıqda internet şəbəkəsindən istifadə 

etməklə) dəftərinizə yazmaqla cavab verməyə hazır olun. 
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YAZILI TAPŞIRIQ: 

Tapşiriq 1. 

Psixologiyaya aid ədəbiyyatlardan istifadə etməklə altruizm haqqında 

məlumatı öyrənin və şifahi söyləməyə hazır olun. 

Tapşırıq 2. 

Verbal və qeyri-verbal ünsiyyət haqqında məlumatları ətraflı şəkildə öyrənin 

və onların fərqlərini dəftərinizdə qeyd edin.  

Tapşırıq 3. 

Gənclərə bir qadının əlyazmasını təqdim edirlər və onlara bu əlyazmanın 

qiymətləndirilməsi tapşırılır. Ayrılmış bir qrupa gözəl qadın portreti, digər qrupa 

isə çirkin qadın portleri göstərilir. Qiymətləndirmənin sonunda əlyazma haqqında 

müsbət rəy gözəl qadın portreti təqdim olunmuş qadına yazılır.   

 

Burada söhbət qavrayışın hansı effektindən gedir? Fikrinizi əsaslandırın. 

 

Tapşırıq 4. 

 
 

Tapşırıq 5. 

 
 

“Bədən dili”ndən istifadə edərək (duruş tərzinə əsasən) şəxsin hansı 

psixoloji mesaj verməyə çalışdığını deyin.  

 

Ünsiyyət zonalarını məsafələrə uyğun olaraq izah edin. 
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Tapşırıq 5. 

 
 

 

Tapşırıq 6. 

 

 
 

 

 

 

 

 

“Bədən dili”ndən istifadə edərək (duruş tərzinə əsasən) şəxsin hansı 

psixoloji mesaj verməyə çalışdığını deyin.  

“Bədən dili”ndən istifadə edərək (duruş tərzinə əsasən) şəxsin hansı 

psixoloji mesaj verməyə çalışdığını deyin.  
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Tapşırıq 7. 

 

  
 

 

Tapşırıq 8. 

 

 
 

 

 

 

 

 

“Bədən dili”ndən istifadə edərək (duruş tərzinə əsasən) şəxsin hansı 

psixoloji mesaj verməyə çalışdığını deyin.  

“Bədən dili”ndən istifadə edərək (duruş tərzinə əsasən) şəxsin hansı 

psixoloji mesaj verməyə çalışdığını deyin.  
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Tapşırıq 9. 

 

 
 

 

Tapşırıq 10. 

 

 
 

 

 

 

 

“Bədən dili”ndən istifadə edərək (duruş tərzinə əsasən) şəxsin hansı 

psixoloji mesaj verməyə çalışdığını deyin.  

“Bədən dili”ndən istifadə edərək (duruş tərzinə əsasən) şəxsin hansı 

psixoloji mesaj verməyə çalışdığını deyin.  
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Özünü yoxlama sualları: 

 

1. Ünsiyyətin tərifi, əsas cəhətləri, məzmunu, məqsədi və vasitələri haqqında 

məlumat vermək.  

2.  Ünsiyyətin növləri haqqında məlumat vermək. Onların mahiyyətini 

açıqlamaq. 

3. Ünsiyyətin funksiyaları barədə danışmaq, ünsiyyət və fəaliyyətin vəhdəti 

haqqında məlumat vermək. 

4. Ünsiyyət zamanı həyata keçirilən informasiya mübadiləsində iştirak edən 

tərəflər barədə məlumat vermək. 

5. Nitqin ünsiyyət zamanı rolu barədə danışmaq və nitqin funksiyaları 

haqqında ətraflı müzakirələr aparmaq 

6. Nitqin növlərini təsnif etmək, xarici və daxili nitq barədə məlumat 

vermək. Şifahi nitqin formalarını izah etmək. 

7. Şəxsiyyətlərarası münasibətdə mövcud olan dörd əsas zona barəsində 

izahat vermək və onların mahiyyətini izah etmək. 

8. Polis əməkdaşları arasında ünsiyyətin formaları və ünsiyyətdə yaranan 

maneələr və onların aradan qaldırılması yollarını açıqlamaq. 

9. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının peşə ünsiyyətinin psixoloji 

xüsusiyyətləri barədə məlumat vermək. 

10. Ünsiyyətdə xoş münasibət yaratmaq yolları haqqında məlumat vermək. 

11. DİO əməkdaşlarının ünsiyyəti zamanı psixoloji təmasın yaradılması 

mərhələlərini açıqlamaq. 

12. Psixoloji təmasın yaradılması və inkişaf etdirilməsi yolları barədə 

məlumat vermək. 

 

 

Mövzunun mənimsənilməsi üçün zəruri olan  

ədəbiyyat: 
 

1. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. Bakı, 2003. 

2. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya. Bakı, 2006. 

3. Seyidov S.İ., Həmzəyev M.Ə. Psixologiya. Bakı, 2007. 

4. Rita L.Atkinson., Richard C.Atkinson. Psikolojiye giriş (tərcümə: Yavuz 

Alogan) 6-cı nəşr. Ankara, 2010. 

5. Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli. İletişim becerileri. İstanbul, 2010. 

6. Петровский А.В.  Психология.  Москва, 2002 

7. Маклаков А.Г. Общая психология. Спб.: Питер, 2007. 

8.  “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni 

üzrə  4 nömrəli mühazirə (DİN-in Polis Akademiyasının Ümumi 

kitabxanası). 
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Referat mövzuları: 

 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində psixoloji əlaqələr qurulması və inkişafı 

üzrə taktika və üsullar. 

2. Polis-vətəndaş münasibətlərində ünsiyyətin psixoloji mahiyyəti. 

 

Məsələlər: 

 

 

        Məsələ 1. 

 

Güllə düz ürəyinə dəymişdir. Revolver tipli tapança meyidin yaxınında idi. 

Həkim ölümün dünən axşam baş verməsi faktını təsdiq etdi. Hazırda səhər saat 

08:00-dur. İnspektor Qurbanov bu balaca birmərtəbəli villaya 15 dəqiqə əvvəl 

gəlmişdir. O, mərhumun dul qadınını diqqətlə dinlədi: 

- Mən buraya dünən axşam saat 19:30-da qatarla gəlmişəm və bir neçə 

dəqiqədən sonra artıq evə çatdım. Ərimin kabinetinə girmədim, əmin idim ki, o, 

hələ də kənddə tanışının yanında qonaq qalıb. Mən gətirdiyim şeyləri yerbə-yer 

edib, yatağa uzanıb kitab oxumağa başladım. Kitab oxuya-oxuya yuxuya getdim və 

şübhəli heç nə eşitmədim. Sübh tezdən məni ərimin katibəsi yuxudan oyatdı və bu 

faciəli xəbəri söylədi.  

Katibə bildirdi: 

- Mənim müdirim bu gün işə bir az tez gəlməyi tapşırmışdır. Mən (adəti üzrə) 

onun kabinetinə artırmadan gəlmək istəyirdim. Amma qapını döyməyimə heç kəs 

cavab vermədi. Şüşə qapı içəridən bağlı idi. Qapıdan baxanda gördüm ki, o 

döşəmədə uzanıb və yanında tapança var. İlk ağlıma gələn fikir belə oldu: - Yəqin 

özünə qəsd edib. Mən evə qaçıb əsas qapının zəngini basdım. Qapını müdirimin 

həyat yoldaşı açdı və mən gördüklərimi ona danışdım. Biz tez polisə zəng etdik və 

indi polislərlə bu otağa daxil olduq. Onun sözlərini qəfildən uca zəng səsi kəsdi. 

Zəng gözlənilməz olduğundan hamı bir anlığa çaşdı. Bu zəng mərhumun divanın 

yanında qoyuluş zəngli saatının səsi idi. Zəngli saat axıra qədər çalmamış inspektor 

Vəliyev dedi:  

- Yox bu özünəqəsd olmayıb. Sizdən biriniz yalan danışır. 

 

Sual: İnspektor kimi göstərirdi ? 

  

        Məsələ 2.  

 

Cənab Hüseynov inspektor Qurbanova belə bir hadisə danışdı:  -Mən kresloda 

oturub qəzet oxuyarkən qəfil qışqırıq eşitdim. Bu mənim qonşum olan varlı qoca 

qadının qışqırığı idi. Mən tez dəhlizə qaçdım, amma pilləkəndən sürətlə enən 

şəxsin kölgəsindən başqa heç nə görmədim. Mən qaçaraq qonşumun mənzilinə 

daxil oldum. Qarı artıq ölmüşdür. Onu boğmuşdular. Komodun siyirməsi 

dartılmışdır, ola bilsin ki, cani oradan pul oğurlamışdır. 
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- “Sizə qəribə görsənmir ki, belə gecə vaxtı qarı tanımadığı adama qapı 

açıb”– deyə inspektor soruşdu.  

- “Qarı həmişə qapını 2  kilidlə bağlayırdı və onun tanımadığı adamı içəri 

buraxmağı heç ağlabatan deyil. Cani pəncərədən, bax burdan içəri girib” - deyə 

cənab Hüseynov cavab verdi və inspektora qarının otağının yarıaçıq pəncərəsini 

göstərdi. Pəncərənin bayır tərəfində sıx qanadları olan ağac var idi.  

- Buna qədər mən öz otağımda oturduğum vaxt bağda kiminsə kölgəsini 

gördüm, amma fikir vermədim. – Hüseynov dedi.  

- Mən hesab edirəm ki, qoca qarını siz öldürmüsünüz. İnspektor Vəliyev 

dedi. 

 

Sual: Nəyə görə inspektor belə hesab edir? 

 

Test tapşırıqları: 

 

1. İnsanların öz münasibətlərini aydınlaşdırmaq və ümumi nəticə əldə etmək 

məqsədilə öz səylərini əlaqələndirməyə və birləşdirməyə yönəldilmiş qarşılıqlı 

təsir necə adlanır ? 

a) ünsiyyət 

b) qarşılıqlı təsir 

c) şəxsiyyətlərarası münasibət 

d) qavrama prosesi 

 

2. Ünsiyyət haqqında deyilən fikirlərdən hansı yanlışdır ? 

a) ünsiyyət iki və daha çox şəxs arasında baş verir 

b) ünsiyyət prosesində bir nəfərin olması kifayətdir ki, o həyata keçirilsin 

c) ünsiyyət prosesi az-çox dərk edilmiş olur 

d) ünsiyyət insanlar arasında informasiya mübadiləsi olmaqla bərabər qarşılıqlı 

təsir prosesidir 

 

3. S.L.Rubinşteynin ünsiyyət haqqında fikirləri hansı variantda düzgün 

şəkildə göstərilmişdir ? 

a) insanların başqalarına olan tələbatı kimi qeyd edirdi 

b) fikirlərin, təssüratların başqalarına verilməsi prosesi kimi 

c) insanların bir-birini anlaması, başa düşməsi prosesi kimi qeyd edirdi 

d) hər üç cavab düzdür 

 

4. Y.L.Kolominskinin ünsiyyət haqqında fikirləri hansı variantda düzgün 

şəkildə göstərilmişdir ? 

a) insanların başqalarına olan tələbatı kimi qeyd edirdi 

b) insanların bir-birini anlaması, başa düşməsi prosesi kimi qeyd edirdi 

c) fikirlərin, təssüratların başqalarına verilməsi prosesi kimi 

d) hər üç cavab düzdür 
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5. Ünsiyyətin bu əlamətində fərdi təmas zamanı bir insandan digərinə 

ötürülən informasiya nəzərdə tutulur.  

a) ünsiyyətin vasitələri 

b) ünsiyyətin məqsədi 

c) ünsiyyətin məzmunu 

d) ünsiyyətin formaları 
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MÖVZU № 5. 
 

DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində hiss və emosiyaların psixoloji 

 xarakteristikası. 

 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat 

Seminar – 2 saat 
 

 

 

Seminar məşğələ sualları: 

 

1.  Hiss və emosiyalar haqqında anlayış. Hisslərin təsnifatı.   

2.  DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində emosional halların xarakteristikası. 

3.  Əməkdaşların peşə fəaliyyətində yaranan mənfi psixoloji halların    

     neytrallaşdırılması yolları.  

 

Dərs üzrə təxmini vaxt bölgüsü: 

 

1. Giriş hissə - 5 dəq. (taqım komandirlərindən davamiyyətə dair raportun 

qəbul edilməsi, dərs jurnallarında qeydiyyatın aparılması, mövzu və 

məşğələnin məqsədinin elan edilməsi, müəllimin giriş sözü). 

6. Əsas hissə - 80 dəq. 

7. Yekun hissə - 5 dəq. (məşğələyə yekun vurulması, nail olunmuş məqsədlərin 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi, cavabların qiymətləndirilməsi). 

 

 

Metodiki tövsiyələr: 

Məşğələnin məqsədi: 

         1. Hisslər haqqında anlayışı öyrənmək. Hissləri duyğulardan fərqləndirən 

xüsusiyyətləri, obyekti və subyekti bilmək. 

2. Emosiyalar və onların hisslərlə oxşar və fərqli cəhətlərini öyrənmək, hiss 

və emosiyaların insanın tənəffüs və qan dövranı üzvlərinin fəaliyyətində, mimika 

və pantomimikasında, nitqində ifadəsi barədə məlumatlara yiyələnmək.  

3. Hisslərin keçirilmə formaları, qütbüliyi, müsbət və mənfi keyfiyyətləri və 

funksiyalarını öyrənmək və ali hisslər barədə məlumata yiyələnmək. 

4. DİO əməkdaşlarının peşə fəaliyyətində hiss və emosiyaların rolu və yeri 

barədə məlumatlara sahib olmaq. 

5. Əməkdaşların peşə fəaliyyətində yaranmış mənfi emosional hiss və 

əhvalların dəf edilməsinin psixoloji texnikaları barədə biliklərə yiyələnmək.  

 

Təhsilalanlar mövzuya hazırlaşarkən, ilk növbədə tövsiyə olunan 

ədəbiyyatlara və mühazirə mətnlərinə istinad etməklə, onun öyrənilməsi 
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məqsədini, əhəmiyyətini təhlil etməli və polis əməkdaşlarının gələcək 

fəaliyyətlərində hiss və emosiyaların rolunu dərindən  bilməlidirlər.  

Seminar məşğələsinin suallarına hazırlaşarkən, Ə.Ə.Bayramovun və 

Ə.Ə.Əlizadənin 2003-cü ildə nəşrdən çıxmış “Psixologiya” və 2006-cı ildə nəşr 

olunmuş “Sosial psixologiya”, А.В.Петровски-nin 2002-сi ildə nəşr olumuş 

“Психология”, Керрол Э.Изард-ın 1999-cu ildə nəşr olunmuş “Психология 

эмоций” kitablarından və “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və 

psixologiya” fənni üzrə mühazirələr toplusundakı  5 saylı mühazirədən istifadə 

etmək olar.  

Mövzunun ilk sualında təhsilalanlar hisslərin insanın gerçəkliyinə bəslədiyi 

subyektiv münasibətini, hissləri duyğulardan fərqləndirən xüsusiyyətləri, hisslərin 

obyektiv və subyektiv cəhətlərini, emosiyalar və hisslərlə onların oxşar və fərqli 

cəhətlərini öyrənəcək, polis əməkdaşının ağır iş fəaliyyətində yaranmış neqativ 

hiss və emosiyalardan qurtulmaq yolları haqqında məlumatlar əldə edəcəklər. 

Bundan başqa, hisslərin xarici ifadəsi və əsas xüsusiyyətləri, hisslərin qütbüliyi, 

müsbət və mənfi keyfiyyətləri, ikili və qeyri-müəyyən xarakter daşıması barədə 

biliklərə yiyələnəcək, hisslərin keçirilmə formaları, əhvallar, affektlər, stress 

(gərginlik), frustrasiya haqqında məlumatlar əldə edəcəklər.  

Təhsilalanlar mövzunun ikinci sualına hazırlaşarkən, polis əməkdaşlarının 

fəaliyyəti zamanı meydana gələn əsəb-gərginlik hallarının, psixo-emosional 

vəziyyətin və hisslərin neqativ xüsusiyyətlərini, onların polis əməkdaşlarının şəxsi 

və ailə həyatlarında əmələ gətirdiyi psixoloji gərginliklər barədə ətraflı məlumata 

sahib olacaqlar. Əməkdaşların psixikasının müəyyən məhdudiyyət təşkil edən vaxt 

ərzində emosional, qavrayış və davranış aspektlərinin ümumiləşmiş 

xarakteristikası, yəni psixi vəziyyəti haqqında biliklərə yiyələnəcəklər.  

Mövzunun üçüncü sualında təhsilalanlar daxili işlər orqanları əməkdaşlarının 

peşə fəaliyyəti zamanı psixoloji vəziyyətlərində yaranan neqativ halların 

neytrallaşdırılması metodları barədə məlumat əldə edəcək və psixoloji vəziyyətə 

aktiv təsir göstərən profilaktik vasitələr haqqında anlayış əldə edəcəklər. 

 

TERMİNOLOJİ TAPŞIRIQ: 

 

        Praksis hiss, affekt, frustrasiya və astenik terminlərinin mənalarını 

psixologiya lügətindən (lüğət olmadıqda internet şəbəkəsindən istifadə etməklə) 

dəftərinizə yazmaqla cavab verməyə hazır olun. 

 

YAZILI TAPŞIRIQ: 

Tapşiriq 1. 

Psixologiyaya aid ədəbiyyatlardan istifadə etməklə entuziazm haqqında 

məlumatı öyrənin və şifahi söyləməyə hazır olun. 

 

Tapşırıq 2. 

Stenik və astenik hisslər haqqında məlumatları ətraflı şəkildə öyrənin və 

onların fərqlərini dəftərinizdə qeyd edin. 
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Tapşırıq 3. 

        Aşağıdakı cədvəldə ali hisslərin növlərinə uyğun olanını seçin. 

 

Ali hisslərin növləri   Xarakter xüsusiyyətləri 

  

A – Estetik hisslər 

1. inam 

2. şübhə 

3. təəcüb 

  

B – Mənəvi-əxlaqi hisslər 

4. nifrət 

5. kollektivçilik 

  

C – Praksis hisslər 

6. dəyanət 

7. satira 

  

D – İntellektual və ya zehni 

hisslər 

8. faciə 

9. gülüş 

10. əməyə münasibətdə sevinc 

 

 Tapşırıq 4. 

Həsən evdə oturub filmə baxırdı. Birdən sayğacda yaranmış nasazlıqla 

əlaqədar işıqlar sondü. Ondan anası sayğacı düzəltməsini xahiş edir. O, sayğacı 

min-bir əziyyətdən sonra düzəltməyə müvəffəq olur. Sonda özünü çox rahat hiss 

etməyə başlayır və sevinir.   

 

Burada Həsənin keçirdiyi hiss hansı növə aiddir? Fikrinizi əsaslandırın. 

 

Tapşırıq 5. 

Aşağıdakı üz cizgilərindən insanın hansı hissləri keçirdiyini müəyyən edib 

boş xanada qeyd edin. 
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Özünü yoxlama sualları: 

 

1. Hisslər insanın gerçəkliyə bəslədiyi subyektiv münasibət sistemi kimi. 

Hissləri duyğulardan fərqləndirən xüsusiyyətlər. 

2. Hisslərin obyekti və subyekti. Emosiyalar və onların hisslərlə oxşar və 

fərqli cəhətləri. Emosiyalar hisslərin təzahür forması kimi. İnsanın idrak 

fəaliyyətində hisslərin rolu. 

3. Hisslərin insanın tənəffüs və qan dövranı üzvlərinin fəaliyyətində, mimika 

və pantomimikasında, nitqində ifadəsi. 

4. Hisslər beyində gedən sinir proseslərinin nəticəsi kimi. Hisslər və dinamik 

stereotip. Hisslərin siqnal, tənzimetmə və kommunikativ funksiyaları. 

5.  Hisslərin keçirilmə formaları. Əhvallar, affektlər, stress və frustrasiya 

haqqında anlayış. 

6. Əxlaqi, intellektual, estetik və praksis hisslərin xarakteristikası. 

7. Mənfi həyəcanın (gərginliyin) neytrallaşdırılması üçün istifadə olunan 

səmərəli psixoloji metodlar.  

8. Psixoloji vəziyyətə aktiv təsir göstərən profilaktik vasitələrin ümumi 

məcmusu haqqında məlumatın verilməsi. 

 

 

Mövzunun mənimsənilməsi üçün zəruri olan  

ədəbiyyat: 
 

1. Petrovski A.B. Ümumi psixologiya. Bakı, 1982. 

2. Əlizadə Ə.Ə. İdrak prosesləri və hisslər. Psixologiya məsələləri. Bakı, 

1998 

3. Əliyev R.İ. Psixologiya. Bakı, 2003. 

4. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. Bakı, 2003. 

5. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya. Bakı, 2006. 

6. Rita L.Atkinson., Richard C.Atkinson. Psikolojiye giriş (tərcümə: Yavuz 

Alogan) 6-cı nəşr. Ankara, 2010. 

7. Керрол Э. Изард. Психология  эмоций.Спб.: Питер, 1997. 

8. Петровский А.В.  Психология.  Москва, 2002 

9. Маклаков А.Г. Общая психология. Спб.: Питер, 2007. 

10. “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni 

üzrə 5 nömrəli mühazirə (DİN-in Polis Akademiyasının Ümumi 

kitabxanası). 

 

Referat mövzuları: 

 

1. Polis əməkdaşlarının fəaliyyətində əmələ gələn neqativ-psixoloji halların 

xarakteristikası. 

2. Hiss və emosiyaların fizioloji əsasları. 
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Məsələlər: 

 

 

        Məsələ 1. 

 

 

 

 
İnspektor:  Sakitləşin və nə olduğunu mənə danışın.  

Faiq: Cənab inspektor! Bir neçə həftə əvvəl biz lotereyadan gözəl həvəskar 

kamera udmuşduq. Həvəskar olsa da çox bahalı və bizim üçün dəyərli idi. Bir 

neçə gün əvvəl biz kameranın və evimizin güvənliyi üçün qonşumuz Sahib 

ustadan xahiş etdik ki, qapımızın güvənliyinə daha da əmin olmamız üçün 

zəncir vursun. Amma onun da faydası olmadı. 

İnspektor: Digər qonşuların bundan xəbəri var idi? 

Faiq: Bəli. Hamının bundan xəbəri var idi.  

İnspektor: Siz həmin təchizatı sığortalamısız? 

Faiq: Bəli. Elə aldığımız gün sığortalamışdıq.  

İnspektor: Mənə hər şey aydındır. Mən qanuna əsasən hərəkət etməliyəm.  

 

Sual:  İnspektor hadisədə kimi günahkar bildi və hansı səbəbə görə? 
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Məsələ 2.  

 

 

 
 

     İnspektor ezamiyyət məqsədi ilə tez şəhərdən çıxmalı idi. Hal-hazırda şəkildə 

gördüyünüz kimi inspektor vaqondadır. Həmin kupedə çox mehriban insanlar 

əyləşmişdir. Onların şirin söhbətləri alınmışdır. Gözlənilmədən vaqon uzun tunelə 

daxil oldu. Qatar işıqlandırılması işləmədi. Tuneldən çıxanda hamı işıqlığa 

çıxmağına sevindı. Sakitlik idi. Və birdən pəncərənin yanında oturan xanım 

həyəcanla hay-haray saldı. Onun briliyantdan hazırlanmış saç sancağı oğurlamışdılar.  

     Kupedə hamı bir-birinə şübhə ilə baxırdı. Bəs oğru kimdi? 

 

İnspektor: Narahat olmayın, mən artıq bildim ki, kim əlini başqasının əşyasına 

uzadıb.  

 

Sual:  Oğru kimdir? Və hansı səbəbə görə inspektor oğrunu tapdı? 

 

Test tapşırıqları: 

 

1. İnsanın dərk etdiyi cisim və hadisələrə, başqa adamlara, həmçinin özünün 

rəftar və davranışına, fikir və arzusuna bəslədiyi münasibəti  ifadə  edən  psixi  

proses hansıdır ? 

a) əhvallar və kin 

b) emosiyalar və halətlər 

c) frustrasiya və affektlər 

d) hisslər 
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2. Hiss və emosiyalarda həm insana, həm də heyvana xas olan psixi proses 

hansıdır ? 

a) yalnız emosiyalar 

b) yalnız hisslər 

c) hər ikisi 

d) heç biri 

 

3. “Kinli adamın yaddaşı uzun olar”, “İlan vuran adam ala çatıdan qorxar” 

tipli atalar sözləri empirik surətdə hisslərin hansı idrak prosesinə görsətdiyi 

təsiri təsdiq edir ? 

a) duyğu və diqqətə 

b) hafizə və qavrayışa 

c) nitq və təfəkkürə 

d) təxəyyül və təsəvvürə 

 

4. İnsanın keçirdiyi müsbət və ya mənfi hisslər onun mimika və 

pantomimikasında, səsinin tonunda əks olunurmu ? 

a) yalnız səs tonunda əks olunur 

b) xeyr 

c) bəli 

d) hisslər deyil, emosiyalar əks olunur 

 

5. İnsanın gerçək aləmdəki cism və hadisələrə emosional münasibətində 

müsbət və mənfi olmaqla iki əsas keyfiyyət qeyd olunur. Bunlar hansılardır ? 

a) aydın və natamam hisslər 

b) real (stenik) və qeyri-real (astenik) hisslər 

c) formal və qeyri-formal hisslər 

d) fəal (stenik) və qeyri-fəal (astenik) hisslər 
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MÖVZU № 6 
 

DİO-nun fəaliyyətində pedaqoji qanunauyğunluqların nəzəri  

əsaslarının öyrənilməsi. 

 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat 

Seminar – 2 saat 
 

 

 

Seminar məşğələ sualları: 

 

1. Pedaqogikanın mahiyyəti, əsas kateqoriyaları, strukturu və tədqiqat 

metodları 

2. Tərbiyə prosesinin mahiyyəti və xüsusiyyətləri. DİO əməkdaşlarının 

tərbiyəsi. 

3.  Tərbiyənin prinsipləri və metodları. 

 

Dərs üzrə təxmini vaxt bölgüsü: 

 

1. Giriş hissə - 5 dəq. (taqım komandirlərindən davamiyyətə dair raportun 

qəbul edilməsi, dərs jurnallarında qeydiyyatın aparılması, mövzu və 

məşğələnin məqsədinin elan edilməsi, müəllimin giriş sözü). 

8. Əsas hissə - 80 dəq. 

9. Yekun hissə - 5 dəq. (məşğələyə yekun vurulması, nail olunmuş məqsədlərin 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi, cavabların qiymətləndirilməsi). 

 

 

Metodiki tövsiyələr: 

Məşğələnin məqsədi: 

         1. Pedaqogikanın mahiyyəti, əsas kateqoriyaları, struktur və tədqiqat 

metodları haqqında məlumat əldə etmək və öyrənmək. 

2. Tərbiyə, özünütərbiyə, təlim və özünütəlim, təhsil, psixoloji hazırlıq və 

pedaqoji proses haqqında məlumat əldə etmək. 

3. Pedaqogika elminin müxtəlif sahələri haqqında məlumat əldə etmək və 

onun başqa elmlərlə əlaqəsini öyrənmək. 

4. Tərbiyə prosesinin mahiyyəti və xüsusiyyətləri haqqında məlumat əldə 

etmək və daxili işlər orqanları əməkdaşlarının tərbiyəsi prosesini öyrənmək. 

5. Tərbiyənin prinsipləri və metodları haqqında məlumat əldə etmək. 

 

Təhsilalanlar mövzuya hazırlaşarkən, ilk növbədə tövsiyə olunan 

ədəbiyyatlara və mühazirə mətnlərinə istinad etməklə, onun öyrənilməsi 

məqsədini, əhəmiyyətini təhlil etməli və polis əməkdaşlarının gələcək 

fəaliyyətlərində pedaqogika elminin nailiyyətlərini bilməli, pedaqoji biliklərin, 
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təlimin, təhsilin və tərbiyənin daxili işlər orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətindəki 

rolunu analiz etməyi bacarmalıdırlar. 

Seminar məşğələsinin suallarına hazırlaşarkən U.R.Talıbovun və 

Ə.A.Ağayevin 1998-ci ildə nəşr olunmuş “Pedaqogika”, H.M.Əhmədovun və 

A.V.Həsənovun 2000-ci ildə nəşr olunmuş “İdarəetmənin pedaqogikası və 

psixologiyası”, F.B.Sadıqovun 2008-ci ildə nəşr olunmuş “Pedaqogika”, 

R.İ.Əliyevin 2006-cı ildə nəşr olunmuş “Tərbiyə psixologiyası”, 

R.Ş.Mustafayevanın və S.Ə.Mustafayevanın 2004-cü ildə nəşr olunmuş 

“Pedaqogika” kitablarından və “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində psixologiya və 

pedaqogika” fənni üzrə mühazirələr toplusundakı  6 saylı mühazirədən istifadə 

etmək olar.   

Mövzunun ilk sualında təhsilalanlar pedaqogikanın mahiyyətini, əsas 

kateqoriyalarını, struktur və tədqiqat metodlarını öyrənəcək, tərbiyə, təlim, təhsil 

və özünütəhsil anlayışları haqqında biliklərə sahib olacaq və pedaqogika elminin 

müxtəlif fəaliyyət sahələri, digər elmlərlə əlaqəsi haqqında məlumatlara dərindən 

sahib olacaqlar.  

Təhsilalanlar mövzunun ikinci sualına hazırlaşarkən polis əməkdaşlarının 

fəaliyyəti zamanı pedaqogika elminin nailiyyətlərindən istifadə yollarını 

öyrənəcək, tərbiyə prosesinin mahiyyəti və xüsusiyyətləri barədə məlumatlar əldə 

edəcək və daxili işlər orqanları əməkdaşlarının tərbiyəsinin psixo-pedaqoji izahini 

aydınlaşdıracaqlar. Bundan başqa, təhsilalanlar tərbiyənin əsas müddəalarını şərh 

edəcək, görkəmli pedaqoqların, xalqımızın tanınmış maarifçilərinin təlim-tərbiyə 

haqqında biliklərini öyrənəcəklər. 

Mövzunun üçüncü sualında daxili işlər orqanları əməkdaşlarının 

tərbiyələndirilməsi, onlarda xidməti tələblərə cavab verən mənəvi-psixoloji 

keyfiyyətləri, vərdişləri, davranış normalarını formalaşdıran amilləri öyrənəcək və 

DİO əməkdaşlarının tərbiyələndirilməsi işinin əsas istiqamətləri barədə məlumatlar 

əldə edəcəklər. Bundan başqa təhsilalanlar tərbiyənin prinsip və metodları ilə 

yaxından tanış olacaqlar. 

 

TERMİNOLOJİ TAPŞIRIQ: 

 

        Didaktika, surdopedaqogika, loqopediya terminlərinin mənalarını psixologiya 

lügətindən (lüğət olmadıqda internet şəbəkəsindən istifadə etməklə) dəftərinizə 

yazmaqla cavab verməyə hazır olun. 

 

 

YAZILI TAPŞIRIQ: 

Tapşiriq 1. 

Psixologiyaya aid ədəbiyyatlardan istifadə etməklə didaktika haqqında 

məlumatı öyrənin və şifahi söyləməyə hazır olun. 
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Tapşırıq 2. 

İnklüziv təhsil haqqında məlumatları ətraflı şəkildə öyrənin və onların 

fərqlərini dəftərinizdə qeyd edin. 

 

Tapşırıq 3. 

          Yунанъа щярякят, фяалиййят мянасыны верən bu ъяряйан ушаьын шяхси 

тяърцбяси ясасында тялим – тярбийя вермяйи ваъиб сайыр. Онун нцмайяндяляри 

(Ъ.Дйуи, В.Килпатрик вя б.) беля щесаб едирляр ки, щяр ъцр билиk ушаьын практик 

фяалиййяти ясасында газанылмышдыр.    

Burada söhbət hansı cərəyandan gedir? 

 

Tapşırıq 4. 

Yунанъа йени томизм mənasını verən bu ъяряйан орта яср схоласты Фома 
Аквинискин илащиййат нязяриййясинин бярпасы кими мейдана эялмишдир. Bu 
ъяряйанынын нцмайяндяляринин (Й.Маритен, М.Козетти вя б.) фикринъя, тялим – 
тярбийянин мягсяди инсаны тякмилляшдиряряк Аллаща (идеала) йахынлашдырмагдыр. 

 

Burada söhbət hansı cərəyandan gedir? 

 

Özünü yoxlama sualları: 

 

1. Pedaqogikanın əsas kateqoriyaları haqqında məlumat vermək. 

2. Pedaqogika elminin müxtəlif sahələri haqqında ətraflı izahat vermək və 

onun başqa elmlərlə əlaqəsini açıqlamaq. 

3. Pedaqogika elminin tədqiqat metodları haqqında məlumat vermək. 

4. DİO əməkdaşlarının tərbiyələndirilməsi işinin əsas istiqamətləri və onun 

əsas vəzifələri. 

5. Tərbiyənin prinsip və metodları haqqında ümumi məlumat vermək. 

6. Pedaqogika elmi haqqında ümumi məlumat vermək. 

7. DİO əməkdaşlarının tərbiyələndirilməsi metodları hansılardır ? 

 

Mövzunun mənimsənilməsi üçün zəruri olan  

ədəbiyyat: 

1.  Əhmədov B.A. və başq. Pedaqogikadan mühazirə konspektləri. Bakı,  

1983.  

2.  Ağayev Ə.A., Həşimov Ə.Ş. Azərbaycan SSRİ-nin pedaqoji fikir 

antalogiyası. Moskva, 1989.  

3.  Əliyev R.İ. Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında milli xüsusiyyətlərin 

nəzərə alınması. Bakı, 1995.  

4.  Abbasov A.N., Əlizadə N.Ə. Pedaqogika. Bakı, 2000.  
5.  Əliyev R.İ. Şəxsiyyət və onun formalaşmasının etnopedaqoji əsasları. 

Bakı, 2000.  

6.  Ağayev Ə.A. və başq. Pedaqogika. Bakı, 2003.  
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7.  Əliyev R.İ. Psixologiya. Bakı, 2003.  

8.  Həsənov A.,  Ağayev Ə. Pedaqogika. B.  Nasir, 2007. 

9.  Dərs vəsaiti. Психология и педагогика в правоохранительной  

деятельности. Москва, 2001 

10. Dərs vəsaiti. Педагогика в деятельности руководителя ОВД. 

Москва,    2002 

      12. “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni   

             üzrə  6 nömrəli mühazirə (DİN-in Polis Akademiyasının Ümumi kitab-  

             xanası). 
 

 

Test tapşırıqları: 

 

1. Tərbiyəvi təsirin məqsədliliyi, qanunçuluğun və vətəndaşlarda fərdi hüquqi 

şüurun səviyyəsi, tərbiyə obyektlərinin şüurluluğu, fəallığı və sərbəstliyi və s. 

tərbiyənin hansı komponentinə aiddir ? 

a) tərbiyənin prinsiplərinə 

b) tərbiyənin növlərinə 

c) tərbiyənin formasına 

d) tərbiyənin funksiyalarına 

 

2. Müəyyən biliklərin, vərdişlərin, bacarığın, habelə şəxsi və peşə 

keyfiyyətlərinin, dövlət təhsil standartlarına uyğun peşənin əldə edilməsinə 

dair məqsədyönlü pedaqoji fəaliyyət hansıdır ? 

a) inkişaf 

b) öz-özünə təhsil 

c) təlim 

d) tərbiyə  

 

3. Bəşəriyyətin əldə etdiyi biliklərə yiyələnmək prosesinin nəticəsi kimi özünü 

göstərən pedaqoji kateqoriya necə adlanır ? 

a) psixoloji təsir 

b) təlim 

d) tərbiyə 

c) təhsil 

 

4. Təlim nədir ? 

a)  müəllim və kursantların (dinləyicilərin) qarşılıqlı, məqsədyönlü fəaliyyətidir 

b) insanın əmək həyatına və şəxsi ehtiyacını ödəyə biləcəyi mühitə hazırlanması 

prosesidir 

c) bəşəriyyətin əldə etdiyi biliklərə yiyələnmək prosesinin nəticəsi kimi özünü 

göstərən prosesdir 
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5. DİO əməkdaşlarının tərbiyələndirilməsi işinin əsas istiqamətləri 

hansılardır? 

a) estetik, hissi, əxlaqi, mədəni, maddi 

b) hüquqi, əmək, mənəvi, estetik, fiziki 

c) fiziki, hüquqi, əxlaqi, təbii 

d) əmək, hissi, mədəni, fiziki, əxlaqi 
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MÖVZU № 7. 
 

DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində münaqişələrin həll edilməsində və 

qarşısının alınmasında psixo-pedaqoji aspektlər. 

 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat 

Seminar – 2 saat 
 

Seminar məşğələ sualları: 

 

1.  Münaqişə və onun struktur komponentləri.   

2.  Münaqişənin dinamikası və əmələ gəlməsinin səbəbləri. 

3. Münaqişənin qarşısının alınması və aradan qaldırılması. Münaqişənin 

həlli üçün mümkün olan yollar.  

 

Dərs üzrə təxmini vaxt bölgüsü: 

 

1. Giriş hissə - 5 dəq. (taqım komandirlərindən davamiyyətə dair raportun 

qəbul edilməsi, dərs jurnallarında qeydiyyatın aparılması, mövzu və 

məşğələnin məqsədinin elan edilməsi, müəllimin giriş sözü). 

10. Əsas hissə - 80 dəq. 

11. Yekun hissə - 5 dəq. (məşğələyə yekun vurulması, nail olunmuş məqsədlərin 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi, cavabların qiymətləndirilməsi). 

 

Metodiki tövsiyələr: 

Məşğələnin məqsədi: 

1. Daxili işlər orqanları əməkdaşları arasında baş vermiş münaqişələrin və 

onların struktur komponentlərini dərindən öyrənmək. 

2. Hüquq sahəsində çalışan işçilərin praktik fəaliyyətini psixoloji cəhətdən 

dərindən təhlil etmək. 

3. Münaqişələrin dinamikasını, əmələ gəlmə səbəblərini aydınlaşdırmaq, onun 

DİO əməkdaşlarının şəxsiyyətinə təsir səviyyəsini müəyyənləşdirmək. 

4. Münaqişələrin qarşısının alınması və aradan qaldırılması yollarını öyrənmək 

və gələcək fəaliyyət zamanı münaqişəli situasiyalardan çıxış yollarını 

tapmaq. 

 

Təhsilalanlar mövzuya hazırlaşarkən, ilk növbədə tövsiyə olunan 

ədəbiyyatlara və mühazirə mətnlərinə istinad etməklə onu öyrənməli, münaqişənin 

mahiyyətini, yaranma səbəblərini və aradan qaldırılması yollarını ətraflı 

araşdırmalıdırlar. 

Seminar məşğələsinin suallarına hazırlaşarkən, Ə.Ə.Bayramov və 

B.H.Əliyevin 2012-ci ildə nəşr olunmuş “Hüquq psixologiyası”, B.H.Əliyev və 

A.F.Səməndərovanın 2008-ci ildə nəşr olunmuş “Hüquq psixologiyasının tədqiqat 

metodları”,  М.И.Еникеевin 2003-cü ildə nəşr olunmuş “Основы общей и 
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юридической психологии”, В.В.Романов-un 1998-ci ildə nəşr olunmuş 

“Юридическая психология”, В.Н.Порфеновun 2002-ci ildə nəşr olunmuş 

«Психология человека» kitablarına və “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində 

pedaqogika və psixologiya” fənni üzrə mühazirələr toplusundakı  7 saylı 

mühazirəyə istinad etmək olar.  

Mövzunun birinci sualında təhsilalanlar münaqişə haqqında biliklərə 

yiyələnəcək, münaqişənin obyekti, iştirakçıları, iştirakçıların mümkün ola bilən 

hərəkətləri, münaqişəli vəziyyətlərin mümkün ola bilən yekunları, münaqişəli 

vəziyətin obrazları, münaqişənin komponentləri, tipologiyası və yaranma səbəbləri 

haqqında anlayış əldə edəcəklər. 

Təhsilalanlar mövzunun ikinci sualına hazırlaşarkən münaqişəli vəziyyətin 

yaranma səbəbləri, münaqişənin polis əməkdaşının şəxsiyyətinə təsiri məsələsini 

və s. haqqında məlumatlara yiyələnməlidirlər. 

Mövzunun üçüncü sualında təhsilalanlar münaqişənin  aradan qaldırılması 

yollarını öyrənəcək, münaqişəli vəziyyətin həlli üçün mümkün olan yollar 

haqqında biliklərə yiyələnəcəklər.  

 

YAZILI TAPŞIRIQ: 

Tapşiriq 1. 

Psixologiyaya aid ədəbiyyatlardan istifadə etməklə münaqişənin destruktiv 

və konstruktiv funksiyaları haqqında məlumatı öyrənin və şifahi söyləməyə hazır 

olun. 

Tapşırıq 2. 

Münaqişənin xeyir və ya şər olması haqqında məlumatları ətraflı şəkildə 

öyrənin və onların fərqlərini dəftərinizdə qeyd edin. 

 

Tapşırıq 3. 

        Aşağıdakı cədvəldə münaqişənin tipologiyasına uyğun olanını seçin. 

 

Münaqişənin tipologiyası   Münaqişənin növləri 

  

A – İstiqamətinə görə münaqişələr 

bölünür: 

 

 

1. Şəxsiyyətlərarası münaqişələr 

2. Üfiqi münaqişələr 

3. Şaquli münaqişələr 

  

B – Yaranma mənbəsinə görə 

bölünür: 

4. Şəxsiyyətdaxili münaqişələr 

5. Qruplararası münaqişələr 

  6. Qarışıq münaqişələr 
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Tapşırıq 4. 

Münaqişənin əsas struktur komponentləri hansılardı? 

- münaqişə obyekti; 

- dərketmə komponentti; 

- münaqişə iştirakçıları; 

- münaqişəli vəziyyət; 

- iradi komponent; 

- emosional komponent; 

- insident   

 

 

Özünü yoxlama sualları: 

 

1. Münaqişə haqqında anlayış, münaqişənin əsas struktur komponentləri. 

2. Münaqişə iştirakçılarının mümkün ola bilən hərəkətləri və  münaqişəli 

vəziyyətlərin mümkün ola biləcək yekunları haqqında məlumat vermək. 

3. Münaqişələrin psixoloji strukturunda hansı əsas  komponentlər seçilir? 

4. Münaqişələrin əsas tipologiyası haqqında məlumat vermək. 

5. Münaqişələri doğuran səbəblərin ümumi psixoloji xarakteristikasını 

vermək. 

6. Münaqişələrin qarşısının alınması və aradan qaldırılması yolları haqqında 

məlumat vermək. 

 

Mövzunun mənimsənilməsi üçün zəruri olan  

ədəbiyyat: 
 

1. Bayramov  Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. Bakı, 2003 

2. Bayramov. Ə.S., Əlizadə.Ə.Ə. Sosial psixologiya. Bakı, 2006. 

3. Луксон Ч.  Конфликт, семь шагов к миру. Серия «Гений общения». 

Москва, 1997 

4. Новиков С.Б. Психология и педагогика профессиональной деятельности. 

Москва, 2001. 

5. Бандурка А.М., Богарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая 

психология. Харьков, 2002. 

6. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. Москва, 2003. 

7. Васильев  В.Л. Юридическая психология. 6-е издание. Переработанное и  

дополненное.  СпБ: Питер, 2009. 

8. Мариновская Д.И. Психология и педагогика в правоохранительной 

деятельности. Москва, 2009. 

9. “DİO-nun əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni 

üzrə 7 nömrəli mühazirə (DİN-in Polis Akademiyasının Ümumi kitabxanasi). 
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Məsələlər: 

 

Məsələ 1. 

 

 

 

 

Yay olanda  Eminovlar  ailəsi bağ evinə köçür. Qışda isə şəhərdə yaşayırlar. 

Onlar bağ evini nəzarətdə saxlamaq üçün Samir dayını keşikçi kimi işə 

götürmüşdü. Yeni ildən sonra zəng gəldi. Samir dayı idi zəng edən. O, evin qarət 

edildiyini xəbər verdi. Çox keçmədi inspektor hadisə yerinə özünü yetirdi.  

İnspektor: Nə baş verdiyini danışın. 

Samir dayı: Bir gecə mən şübhəli səs eşitdim. Şaxta olmasına baxmayaraq mən 

evə yaxınlaşdım. Pəncərənin şüşəsi soyuqdan buz bağlamışdı. Evin daxilini 

görmək üçün mən şüşəni əlimlə silərək bir neçə dəfə eyni yerə nəfəs verdim.  

Elə o zaman gördüm ki, evi talan ediblər və dağıdıblar. Həmin günün səhərisi 

mən Eminovlara zəng etdim və hadisə barədə xəbər verdim.  

Inspektor: Hər şey aydındır. Mənimlə getməyinizi xahiş edirəm.  

 

Sual: İnspektor hansı səbəbə görə Samir dayıdan şübhələnmişdir? 
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Məsələ 2.  

 

 

 

Pakizə: O mənə “qara qeybətçi” dedi.  

Samirə: O isə mənə köhnə asılqan dedi.  

İnspektor: Bəsdirin! Bir-birinizi az təhqir edin. Ondansa nə olduğunu danışın. 

Pakizə: Ağlıma gəlməzdi ki, həyatda belə adamlar da var. Bu gün mən 

paltarlarımı zivədən asırdım.  

Samirə: Sən o cır-cındıra paltar deyirsən? 

İnspektor: Davam edin. 

Pakizə: Hə. Dediyim kimi. Bu gün səhər tezdən paltarları quruması üçün asdım. 

Üstündən bir neçə saat keçəndən sonra mən pəncərədən baxanda gördüm ki, 

Samirə...... 

Samirə: Bu yalandır. 

Pakizə: Gördüm ki, Samirə necə mənim ən sevimli paltarımı zivədən çıxararaq 

büküb çantasına qoyur.  

Samirə: Cənab inspektor! Mən onun paltarlarına heç maşa ilə də toxunmaram. 

İstəyirsinizsə mənzilimdə axtarış apara bilərsiz. 

İnspektor: Samirə xanım, narahat olmağa əsas yoxdur. Mən sizin günahkar 

olmadığınıza əminəm. Pakizə xanım, sizə isə sözüm odur ki, siz dediyiniz sözlərə 

ğörə üzr istəməlisiz. Və nəhayət, bəsdirin dalaşdız. Barışın! Gəlin otağa keçək və 

oğrunun kim olduğunu birgə müəyyən edək.  

 

Sual: İnspektoru Pakizə xanımın yalan danışdığını düşünməyə nə vadar etdi? 
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Test tapşırıqları: 

 

1. Münaqişə nədir ? 

a) rəqabət zəminində bir-birinə əks maraqların  toqquşmasıdır 

b) əməkdaşın əqidəsinin, mənəvi-əxlaqi normalarının və dəyərlərinin yetərsiz 

inkişafı 

c) yığılmış yorğunluq nəticəsində müqavimətin azalması 

d) şikayətçi ilə şikayət olunan arasında münasibətlərin qaydaya salınması, barışığın 

təmin olunması və şikayətçinin razı salınması 

 

2. Münaqişənin əsas struktur komponentləri sırasında hansıları göstərmək  

olar ? 

a) münaqişənin subyekti, münaqişənin aparıcı qüvvəsi, münaqişədə mövqe 

b) münaqişə obyekti, münaqişənin iştirakçıları, münaqişəli vəziyyət, insident 

c) insident, münaqişəli situasiya, münaqişənin aydınlaşdırılması 

d) münaqişə forması, münaqişə anlayışı, münaqişəli vəziyyət 

 

3. Münaqişəli vəziyyətlərin mümkün ola bilən yekunlarına aid deyil ? 

a) kompromiss 

b) digər tərəfin tam və ya qismən tabe olunması 

c) münaqişəli vəziyyətin ümumiləşdirilməsi 

d) münaqişəli hərəkətlərin dayandırılması 

 

4. Yaranma mənbəsinə görə münaqişələr hansı növlərə bölünür ? 

a) informasiya münaqişələri, şəxsiyyət münaqişələri, qeyri-sabit münaqişələr 

b) sosial münaqişələr, formal münaqişələr, siyasi münaqişələr 

c) cəmiyyət münaqişələri, qruplararası münaqişələr, rollu davranışlar 

d) şəxsiyyət münaqişələri, şəxsiyyətlərarası münaqişələr, qruplararası münaqişələr 

 

5. Şəxsiyyətin sosial fəallığının aşağı düşməsi, insanın həqiqətə inamının 

itirilməsi və s. ibarət olan konflikin funksiyası hansıdır ? 

a) destruktiv 

b) konstruktiv 

c) deduktiv 

d) primitiv 
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MÖVZU № 8. 
 

Psixologiyada sosial qrup anlayışı. Cinayətkar qrupların  

psixologiyası 

 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat 

Seminar – 2 saat 
 

Seminar məşğələ sualları: 

 

1. Qrup haqqında anlayış. Qrupların təsnifatı və şəxsiyyətlərarası     

    münasibətlərin psixoloji xüsusiyyətləri. 

2. Cinayətkar qrupların psixologiyası, onların növləri və xüsusiyyətləri. 

3. Cinayətkar qrupun təşəkkülünün sosial-psixoloji xüsusiyyətləri, onların     

    dinamik prosesləri və qrupdaxili konfliktlər. 

 

Dərs üzrə təxmini vaxt bölgüsü: 

 

1. Giriş hissə - 5 dəq. (taqım komandirlərindən davamiyyətə dair raportun 

qəbul edilməsi, dərs jurnallarında qeydiyyatın aparılması, mövzu və 

məşğələnin məqsədinin elan edilməsi, müəllimin giriş sözü). 

2. Əsas hissə - 80 dəq. 

3. Yekun hissə - 5 dəq. (məşğələyə yekun vurulması, nail olunmuş məqsədlərin 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi, cavabların qiymətləndirilməsi). 

 

 

Metodiki tövsiyələr: 

Məşğələnin məqsədi: 

         1.  Sosial psixologiyada qrup anlayışının mahiyyətini öyrənmək, qrupun 

növləri, strukturu barədə biliklərə yiyələnmək. Böyük qrupların psixoloji 

xarakteristikasını bilmək, kiçik qrupların psixoloji xarakteristikası haqqında, 

onların strukturu və əlamətləri barədə biliklərə yiyələnmək. 

2. Cinayətkar  qruplar haqqında məlumat əldə etmək, cinayətkar qrupların 

xarakteristikasını öyrənmək: təsadüfi cinayətkar qruplar, cinayətkar qruplar, 

əvvəlcədən danışılmış və yaradılmış cinayətkar qruplar, mütəşəkkil qruplar və s. 

haqqında biliklərə yiyələnmək. 

3. Cinayətkar qrupun strukturu, qrup strukturunun dəyişilməsi, qruplarda 

konfliktlər və cinayətkar qruplarda rol, mövqe və gözləmələr, onların 

iyerarxiyasını öyrənmək.  

4. Qrup və lider. Cinayətkar qrupa rəhbərliyin psixoloji əsasları haqqqında 

biliklər əldə etmək, zorakılıq və ehtiyatsızlıqla bağlı cinayətin psixologiyası barədə 

məlumat əldə etmək.  
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Təhsilalanlar mövzuya hazırlaşarkən, ilk növbədə tövsiyə olunan 

ədəbiyyatlara və mühazirə mətnlərinə istinad etməklə, onun öyrənilməsi 

məqsədini, əhəmiyyətini təhlil etməli və sosial psixologiyada qrup haqqında 

biliklərə yiyələnməli, böyük və kiçik qruplar, onların növləri, qrupdaxili konfliktlər 

və onun yaranma səbəbləri barədə məlumatlar əldə etməlidirlər. 

Seminar məşğələsinin suallarına hazırlaşarkən, Ə.Ə.Bayramov və 

B.H.Əliyevin 2012-ci ildə nəşr olunmuş “Hüquq psixologiyası”, Ə.S. Bayramov və 

Ə.Ə.Əlizadənin 2006-cı ildə nəşr olunmuş “Sosial psixologiya”, Ə.S.Bayramov və 

Ə.Ə.Əlizadənin 2003-cü ildə nəşr olunmuş “Psixologiya”, В.Л.Васильев-in 2009-

cu ildə nəşr olunmuş “Юридическая психология”, М.И.Еникеев-in 2003-cü ildə 

nəşr olunmuş “Основы общей и юридической психологии”, В.В.Романов-un 

1998-ci ildə nəşr olunmuş “Юридическая психология”, B.H.Əliyev, K.R.Əliyeva 

və R.Cabbarovun 2011-ci ildə nəşr olunmuş “Hüquq psixologiyası” kitablarına və 

“DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni üzrə 

mühazirələr toplusundakı  8 saylı mühazirəyə istinad etmək olar.  

Mövzunun birinci sualında təhsilalanlar qrup haqqında müəyyən anlayışa 

sahib olacaq,  sosial qrupların sosializasiyası məsələsini öyrənəcək, qrupların 

növləri: böyük və kiçik qruplarla bağlı məlumata yiyələnəcəklər. Bundan başqa 

təhsilalanlar kiçik qrupun növləri olan real və şərti qruplar və onların növləri 

haqqında biliklərə malik olacaqlar. Təhsilalanlar sosial psixologiyada 

şəxsiyyətlərarası münasibətlərin müxtəlif formaları olan rəsmi, qeyri-rəsmi, şəxsi 

və işgüzar münasibətlər haqqında məlumatlar  əldə edəcəklər. 

Təhsilalanlar mövzunun ikinci sualına hazırlaşarkən, cinayətkar qruplar 

haqqında anlayışa sahib olacaq, onların yaranmasının sosial-psixoloji mahiyyətini 

öyrənəcək, cinayətkar qrupların növləri, strukturu barədə məlumatlar əldə 

edəcəklər. Təhsilalanlar cinayətkar qrupların dinamik prosesləri və cinayətkar 

qruplarda konfliktlərin mahiyyətini öyrənəcəklər.  

Mövzunun üçüncü sualında təhsilalanlar cinayətkar qrupda rol, mövqe və 

gözləmələr, onların iyerarxiyası haqqında, qrup və lider: qrupa rəhbərliyin 

psixologiyası barədə, zorakılıq və ehtiyatsızlıqla bağlı cinayətin törədilməsi və s. 

haqqında məlumatlar əldə edəcəklər.  

 

TERMİNOLOJİ TAPŞIRIQ: 

 

        Referent, sosiometriya, avtoritar, adaptasiya və fasilitasiya  terminlərinin 

mənalarını psixologiya lügətindən (lüğət olmadıqda internet şəbəkəsindən istifadə 

etməklə) dəftərinizə yazmaqla cavab verməyə hazır olun. 

 

 

YAZILI TAPŞIRIQ: 

Tapşiriq 1. 

Psixologiyaya aid ədəbiyyatlardan istifadə etməklə qrup təzyiqi və 

konformizim, Amerikan alimi Aşın konformizm  haqqında tədqiqatlarını öyrənin 

və şifahi söyləməyə hazır olun. 
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Tapşırıq 2. 

Qrupda rəhbərlik və liderlik problemini araşdırın və onların fərqlərini 

dəftərinizdə qeyd etməklə şifahi izahın verməyə hazır olun. 

 

Tapşırıq 3. 

Sosial psixologiyada kiçik qrupların mövcudluq dərəcəsinə görə növləri olan 

real və şərti qruplar haqqında məlumatları konspektləşdirin və seminar dəftərinizdə 

qeyd edin. 

 

Tapşırıq 4. 

        Kiçik qruplarda dinamik proseslərdən biri olan sosial fasilitasiya haqqında 

məlumatı psixologiyaya aid ədəbiyyatlardan istifadə etməklə öyrənin və 

dəftərinizdə qeyd edin. 

 

Tapşırıq 5. 

        Belə bir situasiya təsəvvür edək: A. adli bir nəfər dayanacaqda avtobus 

gözləyir. Ondan aralıda isə A-nın tanımadığı bir adam, məsələn N. dayanmişdir. 

Təsvir etdiyimiz situasiyada A və N bir-birinə passiv münasibət bəsləyirlər, onlar 

bir-birinə ancaq tamaşaçı kimi baxırlar.  

 

       Yuxarıda göstərilmiş situasiyada biz A və N-nın qrup haldında olmasını deyə 

bilərikmi? Cavabınızı əsaslandırın.  

 

Tapşırıq 6. 

        Belə bir situasiya təsəvvür edək: A. VII sinifdə oxuyur. Lakin o, birdən-birə 

üzvü olduğu sinif kollektivinin normalarına deyil, daha çox hələ üzvü olmadığı hər 

hansı bir təsadüfü küçə qrupunun normalarına əməl etməyə başlayır. Onun üzvləri 

kimi geyinməyə, saç saxlamağa, bəzənməyə, spesifik sözlər və ifadələr işlətməyə, 

hərəkətlər etməyə başlayır və s.  

 

       Verilmiş situasiyada biz A-nın hansı sosial qrup növünün üzvü kimi özünü 

aparmasını deyə bilərik? Cavabınızı əsaslandırın.  

 

Tapşırıq 7. 

        İdarəetmə ilə bağlı olaraq mövcud olan rəhbərlik üslubları haqqında 

məlumatları seminar dəftərində qeyd edin və şifahi izahın verin. 

 

Tapşırıq 8. 

        Cinayətkar qruplar haqqında anlayış, onların strukturu və növləri barədə 

məlumatları dəftərdə konspektləşdirin və danışın. 
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Özünü yoxlama sualları: 

 

1. Qrup haqqında anlayış, kütlənin mahiyyəti. Sosial psixologiyada qrupların 

əsas funksiyaları. 

2. Böyük və kiçik qruplar. Onların növləri və formaları haqqında məlumat 

vermək. 

3. Məqsəd və xarakterinə görə kiçik qrupların növləri. Referent qruplar 

haqqında anlayış. 

4. Rəhbər işçi və lider arasındakı fərqli cəhətlər, onların mahiyyəti. 

5. Sosial psixologiyada rəhbərlik üslubları: avtokratik, avtoritar, demokratik 

və laqeyd rəhbərlər barədə məlumat vermək. 

6. Sosial psixologiyada şəxsiyyətlərarası münasibətlərin psixologiyası. 

Rəsmi, qeyri-rəsmi, şəxsi və işgüzar münasibətlər.  

7. Cinayətkar qrupların təşəkkülünün sosial-psixoloji xüsusiyyətləri. 

Cinayətkar qrupun dinamik prosesləri. 

8. Cinayətkar qrupun strukturu və qrupdaxili konfliktlər.  

 

 

Mövzunun mənimsənilməsi üçün zəruri olan  

ədəbiyyat: 
 

1. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Psixologiya. Bakı, 2003. 

2. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya. Bakı, 2006. 

3. Bayramov Ə.S., Əliyev B.H. Hüquq psixologiyası(dərslik). Bakı, “Təhsil”,     

     2012 

4. Масонов А.П. Психология преступных групп. Пермь, 1991. 

5. Бандурка А.М., Богарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая     

          психология. Харьков, 2002. 

6. Еникеев М.И. Юридическая психология. Краткий учебний курс. 

Москва,  2003. 

7. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. Москва, 2003. 

8. Петруня О.Э. Юридическая психология. Учебное пособие. Москва,   

2007. 

9. Васильев В.Л. Юридическая психология. 6-е издание. Переработанное 

и   дополненное. СПб: Питер, 2009. 

10.  “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni    

          üzrə 8  nömrəli mühazirə (DİN-in Polis Akademiyasının Ümumi kitabxanası). 

 

Referat mövzuları: 

 

1. Qrup fəaliyyəti səmərəliliyinə təsir edən sosial-psixoloji amillər. 

2. Qrup rəhbərliyi və liderliyinin fenomenologiyası. 

3. Sosial qrupların növləri və onlar haqqında anlayış. 

Məsələlər: 
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Məsələ 1. 

 

 

 
 

Elmira xala öz məşhur qardaşı oğlunu əmanət kassasının yanında gözləyirdi. O, 

onu görən kimi görüşmək üçün yanına getdi. Elmira xala çox həyəcanlı idi. Elə 

indicə bir qadın onun pul ilə dolu çantasını oğurlamışdır.  

İnspektor (qardaşoğlu) : Xala, sən gördün o hara qaçdı? 

Elmira xala: Hə. O, əmanət kassasına qaçıb gizləndi. 

İnspektor (qardaşoğlu) : Gəl onda onu tapmağa cəhd edək.  

Doğrudan da Elmira xala öz çantasını orada gördü. Onun çantası iki qadının 

arasında açıq şəkildə qoyulmuşdur. İnspektor həmin xanımlara nəzər yetirəndə 

onlar otağın o biri başına keçdilər. Çanta oturacağın üstündə qaldı.  

Elmira xala: Mən çantamın kimin oğurladığını görmədim. 

İnspektor: Qalanı boş şeydir. Onların ikisini də dindirərik. Amma mən 

düşünürəm ki, sənin çantanı oğurlayan...............  

 

Sual: İnspektor kimi təqsirkar bildi və nə üçün? 
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Məsələ 2. 

 

 

 

 

Kassir: Mən düz iki dəfə hesabladım, kassadan 2056 manat pul itmişdir.  

İnspektor: Oğurluqda kimdən şübhələnirsiz? 

Kassir: Düzünü desəm heç kimdən. 

İnspektor: Hadisəni təffərrüatı ilə danışın. 

Kassir: Mən günorta saat 12:00 radələrində pulları hesablayırdım. Birdən lampa 

söndü və otaq qaranlığa qərq oldu. Mən stulu ayağımın altına qoyaraq üstünə çıxıb 

lampaya toxundum. Və əlim yandı. Mən yerə yıxılıb huşumu itirdim. Özümə 

gələndə otaq dağınıq idi. Pullar isə itmişdi. Və mən zavodun mühafizə heyətinə 

xəbər verdim.  

İnspektor: Mən bu oğurluqda sizdən şübhələnirəm. Sizin danışdığınız isə nağıldan 

başqa bir şey deyil.  

 

Sual : İnspektor kassirə nə söylədi?  

 

 

Test tapşırıqları: 

 

1. Psixoloji ədəbiyyatda sosial qrupların hansı funksiyaları qeyd olunur ?  

a) sosializasiya, instrumental, ekspressiv və müdafiəedici 

b) ekspressiv, bərpaedici, seçici və ustanovka (yönəliş) 

c) motivlərin davamlı sistemi, ictimai fəallıq, seçmə 

d) sosializasiya, realizasiya, koqnitiv 
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2. İnsanın qrupda rəğbətləndirmə, hörmət və etimada olan tələbatının təmin 

olunması hansı funksiyada öz əksini tapmişdır ? 

a) instrumental funksiya 

b) ekspressiv funksiya 

c) müdafiəedici funksiya 

d) bərpaedici funksiya 

 

3. Qrup üzvlərinin sosiallaşması, sosial təcrübəni mənimsəməsi, bir şəxsiyyət 

kimi formalaşmasını nəzərtə tutan funksiya hansıdır ?  

a) instrumental funksiya 

b) ekspressiv funksiya 

b) sosializasiya funksiya   

c) müdafiəedici funksiya 

 

4. Sosial qrupun bu funksiyası qrupda insanların birgə fəaliyyətinin bu və ya 

digər şəkildə həyata keçirilməsini nəzərdə tutur ? 

a) ekspressiv funksiya 

b) sosializasiya funksiyası 

c) müdafiəedici funksiya 

d) instrumental funksiya 

 

5. Qrup psixologiyasında qrupların müdafiəedici funksiyası dedikdə nə başa 

düşürsüz ?  

a) sosial qrup öz üzvlərinin hərtərəfli müdafiəsi üçün əsaslı şərait yaradan bir birlik 

kimi fəaliyyət göstərir 

b) qrup üzvlərinin sosiallaşması, sosial təcrübəni mənimsəməsi, bir şəxsiyyət kimi 

formalaşmasını  nəzərdə tutur 

c) qrupda insanların birgə fəaliyyətinin bu və ya digər şəkildə həyata keçirilməsini 

nəzərdə tutur 

d) qrupda insanın rəğbətləndirmə, hörmət və etimada tələbatının təmin 

olunmasında ifadə olunması nəzərdə tutulur 
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MÖVZU № 9. 
 

Yetkinlik yaşına çatmayan qanunpozanların və yeniyetmələrin psixoloji 

xüsusiyyətləri 

 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat 

Seminar – 2 saat 
 

 

Seminar məşğələ sualları: 

 

1. Yetkinlik yaşına çatmayanların və yeniyetmələrin psixoloji xüsusiyyətləri.      

2. Yeniyetmələrin cinayi davranışının əsas motivlər sistemi və qrup halında     

    cinayi davranışının sosial-psixoloji xüsusiyyətləri. 

3. Yeniyetmələrin sosial davranışının tənzimi məsələləri.  

 

Dərs üzrə təxmini vaxt bölgüsü: 

 

1. Giriş hissə - 5 dəq. (taqım komandirlərindən davamiyyətə dair raportun 

qəbul edilməsi, dərs jurnallarında qeydiyyatın aparılması, mövzu və 

məşğələnin məqsədinin elan edilməsi, müəllimin giriş sözü). 

2. Əsas hissə - 80 dəq. 

3. Yekun hissə - 5 dəq. (məşğələyə yekun vurulması, nail olunmuş məqsədlərin 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi, cavabların qiymətləndirilməsi). 

 

 

Metodiki tövsiyələr: 

Məşğələnin məqsədi: 

         1. Yaş və uşaq psixologiyasının ümumi problemlərindən biri olan yetkinlik 

yaşına çatmayan və yeniyetməlik yaşı psixologiyasını öyrənmək və onların 

şəxsiyyətinin inkişafının sosial-psixoloji məsələlərini bilmək. 

2. Yeniyetmələrin cinayi davranışının motivlər sistemini öyrənmək, yaş 

xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olaraq oların həmyaşıdları ilə əlaqə və münasibətlərinin 

psixoloji xüsusiyyətlərini bilmək. 

3. Yeniyetmələrin qrup halında cinayi davranışının sosial-psixoloji 

xüsusiyyətlərini öyrənmək və yeniyetmə qruplarında mövcud olan qrup tiplərinin 

psixoloji xüsusiyyətlərini bilmək. 

 

 

Təhsilalanlar mövzuya hazırlaşarkən, ilk növbədə tövsiyə olunan 

ədəbiyyatlara və mühazirə mətnlərinə istinad etməklə onu öyrənməli, yeniyetməlik 

yaşının psixoloji xüsusiyyətlərini anlamalı və onun inkişafı məsələləri haqqında 

biliklərə yiyələnməlidirlər. 
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Seminar məşğələsinin suallarına hazırlaşarkən Ə.Ə.Bayramov və 

B.H.Əliyevin 2012-ci ildə nəşr olunmuş “Hüquq psixologiyası”, Ə.Ə.Qədirov və 

N.Ə.Xəlilovun 1999-cu ildə nəşr olunmuş “Yaş psixologiyası”, Z.M.Mehdizadənin 

1982-ci ildə nəşr olunmuş “Uşaq psixologiyası”, М.И.Еникеев-in 2003-cü ildə 

nəşr olunmuş “Основы общей и юридической психологии”, В.В.Романов-un 

1998-ci ildə nəşr olunmuş “Юридическая психология”, B.H.Əliyev, K.R.Əliyeva 

və R.Cabbarovun 2011-ci ildə nəşr olunmuş “Hüquq psixologiyası” kitablarına və 

“DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni üzrə 

mühazirələr toplusundakı  9 saylı mühazirəyə istinad etmək olar.  

Mövzunun birinci sualında təhsilalanlar yeniyetməlik yaşının sosial-psixoloji 

məsələləri barədə biliklər əldə edəcək, onun şəxsiyyət kimi formalaşmasının 

bioloji və sosial amilləri məsələsi haqqında məlumatlara yiyələnəcək və 

yeniyetməlik dövrünün “krizis” yaş dövrü kimi ümumi xarakteristikası barədə 

biliklərə sahib olacaqlar. 

Təhsilalanlar mövzunun ikinci sualına hazırlaşarkən yeniyetməlik yaşı 

dövründə baş verən cinayət hadisələrinin psixoloji mahiyyətinə varacaq, 

yeniyetməni cinayətə təhrik edən motivlər sistemi barədə biliklər əldə edəcək və bu 

yaş dövründəki cinayətkarlarla ünsiyyət qurmaq bacarığı, onlara yanaşma tərzi və 

onların ümumi psixologiyasını öyrənəcəklər. 

Mövzunun üçüncü sualında  təhsilalanlar qrup halında yeniyetmələrin 

davranışı və sosial davranışlarının tənzimi məsələləri haqqında dərin biliklərə sahib 

olacaqlar.  

 

TERMİNOLOJİ TAPŞIRIQ: 

 

        Krizis, konformizm, aqressiya,  terminlərinin mənalarını psixologiya 

lügətindən (lüğət olmadıqda internet şəbəkəsindən istifadə etməklə) dəftərinizə 

yazmaqla cavab verməyə hazır olun. 

 

 

YAZILI TAPŞIRIQ: 

Tapşiriq 1. 

Yeniyetməlik psixologiyası haqqında və onların yaş xüsusiyyətləri barədə 

məlumatları konspektləşdirmək və şifahi izahını vermək. 

 

Tapşırıq 2. 

Yeniyetmələri qrup cinayətinə və cinayi davranışlara yönləndirən səbəblərin 

sosial–psixoloji mahiyyətini öyrənin və izahını verin. 

 

Tapşırıq 3. 

Yeniyetmələrin cinayi qruplardakı tiplərini öyrənin və onları 

konspektləşdirib şifahi izahını verin. 
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Özünü yoxlama sualları: 

 

1. Yeniyetməlik yaşı dövrünün psixoloji məsələləri haqqında ümumi 

məlumat vermək. 

2. “Krizis” haqqında anlayış və yeniyetməlik yaşında onun psixoloji 

mahiyyətini vermək. 

3. Yeniyetməlik yaşında şəxsiyyətin inkişafının sosial-psixoloji mahiyyətini 

açıqlamaq. 

4. Yeniyetmələrin cinayi davranışlarının psixoloji səbəblərini açıqlamaq. 

5. Qrup halında yeniyetmələrin cinayi davranışa cəlb olunmalarının motivlər 

sistemini izah etmək. 

6. Qrup halında yeniyetmələrin müxtəlif tiplərinin açıqlamasını (izahını) 

vermək. 

 

Mövzunun mənimsənilməsi üçün zəruri olan  

ədəbiyyat: 
 

1. Mehdizadə Z.M. Uşaq psixologiyası. Bakı, APİ-nin nəşri. I hissə 1982, II 

hissə 1984, III hissə 1988.  

2. Qədirov Ə.Ə., Xəlilov N.Ə. Yaş psixologiyasi. Gəncə, 1999. 

3. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya. Bakı, 2006. 

4. Bayramov Ə.S., Əliyev B.H. Hüquq psixologiyası (dərslik). Bakı, “Təhsil”, 

2012 

5. Hüseyn Xəlilov. Uşaq və yeniyetmələrin inkişafının sosial-psixoloji 

məsələləri. Qafqaz Universiteti. Bakı, 2012 

6. Бандурка А.М., Богарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая 

психология. Харьков, 2002. 

7. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. Москва, 2003. 

8.  Еникеев М.И. Юридическая психология. Краткий учебний курс. 

Москва,     2003. 

9. Петруня О.Э. Юридическая психология. Учебное пособие. Москва, 

2007. 

10. Васильев В.Л. Юридическая психология. 6-е издание. Переработанное 

и  дополненное. СПб: Питер, 2009. 

11. “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni üzrə 9   

nömrəli mühazirə (DİN-in Polis Akademiyasının Ümumi kitabxanası). 
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Məsələlər: 

 

Məsələ 1. 

 

 

 

Hafiz: Nə yaxşı ki gəldiniz, inspektor! Tez məni kəndirlərdən azad edin. Mənim 

gücüm tükənib. Hansısa oğru mənim mənzilimə soxulub, əl qolumu bağlayıb və 

arvadımın dəyərli əşyalarını oğurlayıb.  Bəli, bizim sığortamız var. Amma yaxsı 

olardı ki, siz həmin oğrunu tutasız. Nə qədər ki, bu əhvalat arvadımın qulağına 

çatmayıb. 

İnspektor: Xahiş edirəm, hadisəni mənə ətraflı danışın.  

Hafiz: Bu dəhşət idi. Hadisə gecə vaxtı baş vermişdir. Mən qorxu içində səhərə 

qədər gözləmişəm. Səhər mən eşitdim ki, paçtalyon qəzeti qapı dəliyinə salırdı. 

Mən ondan qışqıraraq xahiş etdim ki, polisə zəng etsin. Və indi siz burdasınız. 

İnspektor bir anlıq xəyala daldı. Cənab Hafiz! Xəbəriniz varmı ki,  sığorta şirkətini 

aldatmaqla tək siz cəza çəkməyəcəksiniz. Sizinlə bərabər sizin ustalıqla əllərinizi 

stula bağlayan arvadınız da cəza çəkəcəkdir.  

 

Sual: Niyə inspektor cənab Hafizin yalan danışdığını zənn etmişdir? 
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Məsələ 2. 

 

 

 

İnspektor: “Çox yaxsı əhvalatdır” – inspektor  Gülnaz xanıma qulaq asdıqdan 

sonra dedi. Məsələ belə idi. Onun bayramlıq üçün yaxşıca qidalandırılmış iki 

qazını oğurlamışdılar. Indi isə nəyin necə baş verdiyini danışın.  

Gülnaz xanım: Mən qonşuya getmişdim. Evə qayıdanda gördüm ki, hinin qapısı 

açıqdır. Mən əminəm ki, oğru bütün qazları oğurlayacaqdı. Amma onu kimsə 

xəbərdar etmişdir. Mənə elə gəldi ki, mən Ləman gildən çıxanda kimsə fit çaldı.  

İnspektor: Deməli siz fit səsi eşitdiniz?  Gərək biz bu cavan oğlanla tanış olaq, 

inspektor düşünərək dedi.  

Cavan oğlan: Mən heç nə görməmişəm və eşitməmişəm. Mənim motosiklim 

xarab olub. Deyəsən elektrik ötürücüsü işləmir. Mən bura elə indi gəlmişəm.  

İnspektor: Sizin izahatınız həqiqətə uyğun gəlmir. 

 

Sual: İnspektor niyə bu cavan oğlanın oğurluqda  əli olduğunu fikirləşdi? 

 

 

Test tapşırıqları: 

 

1. Çətin yeniyetmələrin və uşaqların şəxsi keyfiyyətləri içərisində mövcud 

xüsusiyyətlər hansı variantda düzgün şəkildə göstərilmişdir ? 

a) iradəsizlik 

b) hər üç cavab düzgündür 

c) məsuliyyətsizlik 

d) tənbəllik 

 

2. Yeniyetmələrin törətdikləri cinayətə münasibətlərinə görə aşağıdakı hansı 

tip doğru göstərilmişdir ? 

a) onlarda artıq antisosial davranış yüksək şəkildə formalaşmışdır 
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b) onların cinayətkar davranışlarına konkret şəraitin, situasiyanın böyük təsiri 

vardır 

c) hər üç cavab doğrudur 

d) onların cinayətləri təsadüfi xarakter daşıyır 

 

3. Yeniyetmələrin cinayi davranışlarının motivlər sistemində əsas iki amil 

başlıca yer tutur. Bunlar hansılardır ? 

a) heç bir cavab düzgün deyil 

b) ustanovkadan asılılıq və qeyri-formal qruplar 

c) ustanovkan və motivasiya 

d) daxili psixoloji və xarici amillər 

 

4. Bu tip cinayətkar yeniyetmə qrup üzvü nüfuzlu qrupüzvünün asanlıqla 

təsirinə düşür, yeni sosial mikromühitə asanlıqla uyğunlaşır, həm də qrup 

norlamalını və sərvətlərini tezliklər mənimsəyir. Söhbət hansı tipdən gedir ? 

a) uyğunlaşan tipdən 

b) autsayder tipdən 

c) konformist tipdən 

d) sadist tipdən 

 

5. Bu tip cinayətkar yeniyetmə qrup üzvü öz mövqeyini möhkəmləndirmək 

üçün qrup normalarını və sərvətlərini yalnız zahirən qəbul edən, hərə ilə “öz 

dilində” danışmağa can atan və bununla da qrupda öz yenirini, möbqeyini 

möhkəmləndirir. Söhbət hansı tipdən gedir ? 

a) rəhbər tipdən 

b) konformist tipdən 

c) fanat tipdən 

d) uyğunlaşan tipdən 
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MÖVZU № 10. 
 

DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində peşə deformasiyası və adaptasiya 

məsələləri. 

 

 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat 

Seminar – 2 saat 
 

Seminar məşğələ sualları: 

 

1. DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində nizam-intizamın psixo-pedaqoji 

aspektləri,  peşə deformasiyasının mahiyyəti və tipik formaları. 

2.  Peşə deformasiyasının aradan qaldırılması yolları. 

3. Sosial-psixoloji adaptasiyanın mahiyyəti, DİO əməkdaşlarının peşə 

adaptasiyasının psixo-pedaqoji aspektləri.  

 

Dərs üzrə təxmini vaxt bölgüsü: 

 

1. Giriş hissə - 5 dəq. (taqım komandirlərindən davamiyyətə dair raportun 

qəbul edilməsi, dərs jurnallarında qeydiyyatın aparılması, mövzu və 

məşğələnin məqsədinin elan edilməsi, müəllimin giriş sözü). 

2. Əsas hissə - 80 dəq. 

3. Yekun hissə - 5 dəq. (məşğələyə yekun vurulması, nail olunmuş məqsədlərin 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi, cavabların qiymətləndirilməsi). 

 

Metodiki tövsiyələr: 

Məşğələnin məqsədi: 

        1. DİO əməkdaşlarının qarşısında duran vəzifələrin uğurlu həllində intizamın, 

qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi və qorunmasının əsas şərtlərdən biri olmasını 

dərk etmək və cəmiyyətin bütün sahələrinin normal fəaliyyət göstərməsi üçün 

qoyulmuş qayda-qanunlara riayət olunmasını təmin etmək. 

2. Nizam-intizamın vəziyyətinə təsir edən əsas psixoloji-pedaqoji amilləri: 

şəxsi, kollektiv, təşkilati-idarə və məişət amilləri haqqında ümumi məlumatlar əldə 

etmək. 

3. DİO-da kollektivin nizam-intizamını təhlil edərkən, əməkdaşların müəyyən 

kateqoriyalara: qüsursuz, nizam-intizamlı əməkdaşlar, nizam-intizama riayət 

etməyən əməkdaşlar və s. bölgüsünü dərindən öyrənmək. 

4. DİO əməkdaşlarının peşə deformasiyasının mahiyyəti və tipik formaları 

haqqında məlumata yiyələnmək. 

5. Sosial-psixoloji adaptasiya haqqında, onun növləri və xüsusiyyətləri barədə 

öyrənmək və seminar dəftərində konspektləşdirmək. 
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Təhsilalanlar mövzuya hazırlaşarkən, ilk növbədə tövsiyə olunan 

ədəbiyyatlara və mühazirə mətnlərinə istinad etməklə onu öyrənməli, peşə 

deformasiyasının mahiyyəti, yaranma səbəbləri, formalaşmasının dinamikası və 

onun aradan qaldırılması yolları haqqında biliklərə yiyələnməli və məxfi 

əməkdaşın tədqiq olunan şəxslə psixoloji əlaqəsi, onun tətbiq olunması qaydaları, 

məxfi əməkdaş tərəfindən əməliyyat marağı kəsb edən məlumatın alınmasının 

psixologiyasını öyrənməlidirlər. 

Seminar məşğələsinin suallarına hazırlaşarkən 1999-cu ildə qüvvəyə minmiş 

“Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” və “Polis haqqında” Qanunlardan, 

А.М.Столяренко, И.А.Латнова və В.И.Постоев-in 1986-cı ildə nəşr olunmuş 

“Психолого-педагогические  основы  укрепления дисциплины в ОВД”, 

В.С.Новиков-un 2001-ci ildə nəşr olunmuş “Психология и педагогика в 

профессиональной деятельности”, И.Б.Лебедев, В.Л.Цветков-un 2003-cü ildə 

nəşr olunmuş “Психология в правоохранительной деятельности”, 

И.В.Чуфаровский-nin 2003-cü ildə nəşr olunmuş “Психология оперативно-

розыскной и следственной деятельности» kitablarına və “DİO əməkdaşlarının 

fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni üzrə mühazirələr toplusundakı 10 

saylı mühazirəyə istinad etmək olar. 

Mövzunun birinci sualında təhsilalanlar daxili işlər orqanları əməkdaşlarının 

fəaliyyətində nizam-intizamın psixo-pedaqoji aspektlərini öyrənəcək, nizam-

intizamın vəziyyətinə təsir göstərən əsas psixoloji amillər haqqında məlumat əldə 

edəcək və nizam-intizama görə əməkdaşların bölündüyü kateqoriyaları biləcəklər. 

Təhsilalanlar mövzunun ikinci sualında peşə deformasiyasının aradan 

qaldırılması yollarını öyrənəcək, stress, frustrasiya, depressiya və emosional 

gərginliklərin aradan qaldırılması yollarını biləcək, autotreninq, psixodrama, rollu 

oyunlar və onların psixi gərginlikləri aradan qaldırılmasında önəmini dərk 

edəcəklər. 

Mövzunun üçüncü sualında təhsilalanlar Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının 

sosial-psixolojo adaptasiyası məsələlərini öyrənəcək, adaptasiya zamanı 

əməkdaşlarda yaranmış emosional-psixoloji halların mahiyyətinə varacaq, 

adaptasiyanın keçirilmə formaları və yolları haqqında məlumat əldə edəcək və 

psixoloji adaptasiyanın növləri haqqında biliklərə yiyələnəcəklər.  

 

 

TERMİNOLOJİ TAPŞIRIQ: 

 

        Adaptasiya, deformasiya, frustrasiya, stress və affekt  terminlərinin 

mənalarını psixologiya lügətindən (lüğət olmadıqda internet şəbəkəsindən istifadə 

etməklə) dəftərinizə yazmaqla cavab verməyə hazır olun. 
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YAZILI TAPŞIRIQ: 

Tapşiriq 1. 

Nizam-intizamın vəziyyətinə təsir göstərən  əsas psixoloji-pedaqoji 

amillərdən biri olan şəxsi və kollektiv amilləri haqqında ətraflı izah verin və 

dəftərinizdə konspektləşdirin.  

 

Tapşırıq 2. 

Nizam-intizamın vəziyyətinə təsir göstərən  əsas psixoloji-pedaqoji 

amillərdən biri olan təşkilati-idarə və məişət amilləri haqqında ətraflı izah verin və 

dəftərinizdə konspektləşdirin.  

 

Tapşırıq 3. 

DİO-da kollektivin nizam-intizamını təhlil edərkən, əməkdaşların müəyyən 

kateqoriyalara: qüsursuz, nizam-intizamlı əməkdaşlar, nizam-intizama riayət 

etməyən əməkdaşlar və s. bölgüsünü dərindən öyrənin və şifahi izahını verin. 

 

Tapşırıq 4. 

          Adaptasiyanın əsas istiqamətlərini, onun mahiyyətini və polis 

əməkdaşlarının peşə adaptasiyası məsələlərini konspektləşdirmək və izahını 

vermək. 

 

Tapşırıq 5. 

        Bu cür əməkdaşlar öz vəzifələrini yerinə yetirərkən daha çox səy göstərirlər. 

Öz vəzifələrini yerinə yetirərkən nizam-intizamı pozmurlar. Onların ictimai fəallığı 

rəhbərliyə, kollektivdə nümunəvi qayda-qanun yaradılmasına kömək etməkdən 

ibarətdir. Həmkarlarını əxlaqsız hərəkətlərə yol verməkdən çəkindirir, onlara 

nümunə olmağa çalışırlar. 

 

       Yuxarıda göstərilmiş situasiyada hansı əməkdaş tipi nəzərdə tutulur? 

Cavabınızı əsaslandırın.  

 

Tapşırıq 6. 

        Bu kateqoriyalı əməkdaşlar nizam-intizamı və qanunçuluğu epizodik olaraq 

(təsadüfən) pozurlar. Onlar işdə müxtəlif səbəblərdən özlərini kobud, səliqəsiz, 

etinasız aparır, vətəndaşların hüquqlarını kobudcasına pozur, daxili işlər 

orqanlarının İntizam Nizamnaməsinin tələblərinə laqeyd münasibət bəsləyirlər. 

Qeyri-peşəkar və tənbəl əməkdaşlar da öz nizam-intizamsızlıqları ilə seçilirlər. 

 

       Yuxarıda göstərilmiş situasiyada söhbət hansı əməkdaş tipindən gedir? 

Cavabınızı əsaslandırın.  
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Özünü yoxlama sualları: 

 

1. Nizam-intizamın vəziyyətinə təsir göstərən əsas psixoloji amillər 

hansılardır? 

2. Əməkdaşın intizamına əsas hansı xüsusiyyətlər təsir göstərə bilər? 

3. Kollektiv və məişət amilləri nizam-intizama necə təsir göstərir? 

4. Kollektivin nizam-intizamını təhlil edərkən əməkdaşları hansı 

kateqoriyalara bölmək olar? 

5. Şikayətlə bağlı aparılan işin hansı əsas mərhələləri vardır? 

6. Peşə deformasıyası deyiləndə nə başa düşürsünüz ? 

7. Sosial və peşə adaptasiyasının əsas funksiyaları haqqında məlumat 

vermək. 

8. Adaptasiyanın əsas istiqamətləri hansılardır? 

9. Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının xidmət üzrə həmkarları ilə qarşılıqlı 

əlaqələrinin variantları hansılardı? 

 

 

Mövzunun mənimsənilməsi üçün zəruri olan  

ədəbiyyat: 
 

1.  В.А.Черепанов. Психологические вопросы оперативно-розыскной 

деятельности. М. 1981 

2. Н.В.Филимонов. Конфликтные ситуации в деятельности 

оперуполномоченных аппаратов уголовного розыска. Омск, 1985 

3. А.М.Столяренко, И.А.Латнова, В.И.Постоев. Психолого-педагогические       

основы укрепления дисциплины в ОВД. Москва, 1986 

4. В.В.Головач. Психологическая диагностика личностных качеств 

негласных сотрудников. Киев, 1989 

5. Н.Н.Силкин, В.И.Хальзов. Педагогика в правоохранительной                 

     деятельности. Учебное пособие. Санкт-Петербург, 2001. 

6. И.В.Чуфаровский. Психология оперативно-розыскной и следственной    

    деятельности. Москва, 2003 

7.  “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni üzrə  

10 nömrəli mühazirə (DİN-in Polis Akademiyasının Xüsusi kitabxanası). 
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Məsələlər: 

 

Məsələ 1. 

 

 

 

İnspektor: İnspektorun “Xəzri” adlı çimərlikdə ilk növbətçi günündə xoşagəlməz 

hadisə baş vermişdir. Sahildən 200 metr aralıda bir xanım batmışdır. Polis həmin 

andaca  həmin qadının sudan çıxan ərini saxlamışdır. O xanımın ərindən 

şübhələnirdi.  

Xanımın əri: Biz  sahildən bir az aralandıq ki, suda ördək ovlayaq. Mən 

yoldaşımın səsini eşidəndə ondan çox uzaq idim. Mən dəqiq bilmirəm, ola bilər 

ki, onun ürəyi tutmuşdu. Mən tez ona tərəf üzüb iki əlimlə saçından tutaraq sahilə 

tərəf çəkmək istəyəndə özümdə bilmədən onu əlimdən buraxdım. Elə həmin 

andaca o daş kimi suyun dərinliyinə batdı.  

İnspektor: Mən demək istəmirəm ki, siz öz həyat yoldaşınızı boğmusuz. Amma 

hadisələr onu göstərir ki, siz arvadınızın yanında ola – ola imkan vermisiz ki, o 

batsın.  

 

Sual:  İnspektoru bu cür düşünməyə nə vadar edirdi? 
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Məsələ 2. 

 

 

 

Nə olub? Nə baş verib? – Ağlayan qızdan inspektor soruşdu. Xahiş edirəm 

ağlamayın, nə baş verib olduğu kimi danışın.  

Qız: Siz təsəvvür edə bilməssiz ki, o bilərzik mənim üçün necə dəyərli idi. Mən bu 

çimərliyə hər gün gəlirəm. Bu gün bilərziyi çıxarıb oxuduğum kitabın üzərinə 

qoymuşdum ki, qolum qaralsın. Ayılanda gördüm ki, bilərzik yoxdur.  

Inspektor dərin fikrə daldı.  

O gördü ki, xalçanın ətrafında zərərçəkəndən başqa heç kəsin ayaq izi yoxdur. Və 

belə bir qərara gəldi ki, bilərziyi çimərliyə hər gün gələn şəxs oğurlayıb.  

 

Sual:  Kim?  

 

 

Test tapşırıqları: 

 

1. Nizam-intizamın vəziyyətinə  təsir göstərən  əsas psixoloji-pedaqoji amillər 

hansılardır? 

a) şəxsi, estetik, əqli və münaqişələr 

b) sosial, iqtisadi, maddi və mənəvi 

c) psixoloji, pedaqoji, ekonomik və kütlənin təsiri 

d) şəxsi, kollektiv, təşkilati-idarə və məişət 
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2. Ailədə olan vəziyyət,  yaşayış sahəsi, tibbi, mədəni tələbatlarının təmin 

edilməməsi, təhsil səviyyəsinin  artırılmaması və s. asılılığı ilə yaranan peşə 

deformasiyası hansı psixo-pedaqoji amillərə aiddir ?  

a) məişət 

b) şəxsi 

c) təşkilati-idarə 

d) kollektiv 

 

3. Öz iş yoldaşlarını hər hansı nalayiq hərəkət etməkdən həmişə 

çəkindirməyən, iclaslarda “kənarda” və “sakit” oturmağı daha üstün tutan, 

cəza almamaq və maddi mənafeləri üçün nizam-intizama riayət edən 

əməkdaşları hansı kateqoriyaya aid etmək olar ? 

a) qüsursuz nizam – intizamsızlara 

b) nizam – intizamlı əməkdaşlara 

c) kələ – kötür xarakterli əməkdaşlara; 

d) potensial nizam-intizamı pozanlara 

 

4. Fəaliyyətin  peşə  tələbatına  bilavasitə xüsusi  vasitələr, silah və döyüş 

texnikasından istifadə  edə bilmək  bacarığına yiyələnməyi adaptasiyanın 

hansı xüsusiyyətinə aiddir ? 

a) adaptasiyanın funksiyalarına 

b) adaptasiyanın növlərinə 

 c) adaptasiyanın istiqamətinə  

d) adaptasiyanın sosial növünə 

 

5. Adaptasiyanın maddi tərəfi dedikdə nə başa düşülür ? 

a) insan-insan və insan-kollektiv uyğunlaşması 

b) insanın davranışının yenidən qurulması 

c) xarici mühitin insana uyğunlaşması 

d) şəxsiyyətin müəyyən növ fəaliyyətə peşə adaptasiyasına uyğunlaşması 
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MÖVZU № 11. 
 

İstintaq hərəkətlərinin psixo-logiyası. 

 

 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat 

Seminar – 2 saat 
 

Seminar məşğələ sualları: 

 

1.  Hadisə yerinə baxışın, axtarışın və tanımanın psixoloji xüsusiyyətləri. 

2.  Dindirmə və üzləşdirmənin psixoloji məsələləri. 

3. İfadənin yerində yoxlanılması və istintaq eksperimentinin psixoloji 

xüsusiyyətləri. 

 

Dərs üzrə təxmini vaxt bölgüsü: 

 

1. Giriş hissə - 5 dəq. (taqım komandirlərindən davamiyyətə dair raportun 

qəbul edilməsi, dərs jurnallarında qeydiyyatın aparılması, mövzu və 

məşğələnin məqsədinin elan edilməsi, müəllimin giriş sözü). 

2. Əsas hissə - 80 dəq. 

3. Yekun hissə - 5 dəq. (məşğələyə yekun vurulması, nail olunmuş məqsədlərin 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi, cavabların qiymətləndirilməsi). 

 

Metodiki tövsiyələr: 

Məşğələnin məqsədi: 

        1. İstintaq-əməliyyat fəaliyyətinin psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənmək, 

cinayət hadisəsi və onun baş verməsi üçün səbəb olan obyektiv şəraitin bərpası, 

olduğu kimi canlandırılmasının psixoloji izahını vermək. 

2. Cinayətkarın şəxsiyyətinin öyrənilməsi (tədqiqi), yəni onun cinayət əməlinə 

qoşulmasının mexanizmini, belə bir neqativ yönümün onun şəxsiyyətində 

formalaşmasının səbəb və şəraitini, onun öz cinayət əməlinə subyektiv 

münasibətinin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək. 

3. Hadisə yerinə baxışın, axtarışın və tanımanın psixoloji xüsusiyyətlərini 

müəyyənləşdirmək. 

4. Dindirmə və üzləşdirmənin psixoloji məsələləri, ifadənin yerində 

yoxlanılması və istintaq eksperimentinin psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənmək. 

5. İfadənin yerində yoxlanılması və istintaq eksperimentinin psixoloji 

xüsusiyyətlərini öyrənmək. 

 

Təhsilalanlar mövzuya hazırlaşarkən, ilk növbədə tövsiyə olunan 

ədəbiyyatlara və mühazirə mətnlərinə istinad etməklə onu öyrənməli, istintaq 

hərəkətlərinin psixoloji xüsusiyyətlərini və onun növləri olan dindirmə, 

üzləşdirmə, hadisə yerinə baxış, axtarışın və s-in psixologiyasını bilməlidirlər.  
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Seminar məşğələsinin suallarına hazırlaşarkən Ə.Ə.Bayramov və 

B.H.Əliyevin 2012-ci ildə nəşr olunmuş “Hüquq psixologiyası”, B.H.Əliyev və 

A.F.Səməndərovanın 2008-ci ildə nəşr olunmuş “Hüquq psixologiyasının tədqiqat 

metodları”,  М.И.Еникеев-in 2003-cü ildə nəşr olunmuş “Основы общей и 

юридической психологии”, В.В.Романов-un 1998-ci ildə nəşr olunmuş 

“Юридическая психология”, B.H.Əliyev, K.R.Əliyeva və R.Cabbarovun 2011-ci 

ildə nəşr olunmuş “Hüquq psixologiyası” kitablarına və “DİO əməkdaşlarının 

fəaliyyətində psixologiya və pedaqogika” fənni üzrə mühazirələr toplusundakı  14 

saylı mühazirəyə istinad etmək olar.  

Mövzunun birinci sualında təhsilalanlar hadisə yerinə baxışın psixoloji 

xüsusiyyətləri, hadisə yerinə baxışın quruluşu və hadisə yerinə baxış zamanı 

müstəntiqdən tələb olunan psixoloji keyfiyyətləri öyrənəcək, axtarış və tanımanın 

psixoloji xüsusiyyətlərini biləcəklər. 

Təhsilalanlar mövzunun ikinci sualında dindirmənin psixologiyası, onun 

keçirilmə mərhələləri və dindirmə prosesinə verilən psixoloji tələblərlə tanış 

olacaq, şahidin, zərərçəkmişin və yeniyetmələrin dindirilməsinin psixoloji 

xüsusiyyətlərini öyrənəcəklər. Bundan başqa təhsilalanlar mövzunun ikinci 

sualında üzləşdirmənin psixoloji xüsusiyyətləri ilə də yaxından tanış olacaqlar.    

Mövzunun üçüncü sualında təhsilalanlar ifadənin yerində yoxlanılmasının 

psixoloji məsələləri və istintaq eksperimentinin psixoloji xüsusiyyətləri ilə 

yaxından tanış olacaqlar.  

 

TERMİNOLOJİ TAPŞIRIQ: 

 

        Marginallıq, neqativizm, fanatizm, piromaniya terminlərinin mənalarını 

psixologiya lügətindən (lüğət olmadıqda internet şəbəkəsindən istifadə etməklə) 

dəftərinizə yazmaqla cavab verməyə hazır olun. 

 

 

YAZILI TAPŞIRIQ: 

Tapşırıq 1. 

İstintaq-əməliyyat fəaliyyətinin psixoloji xüsusiyyətləri haqqında, cinayət 

hadisəsi və onun baş verməsi üçün səbəb olan obyektiv şəraitin bərpasını öyrənib 

və seminar dəftərində konspektləşdirərək şifahi izahını verin.    

 

Tapşırıq 2. 

Hadisə yerinə baxışın, axtarışın və tanımanın psixoloji xüsusiyyətlərini 

müəyyənləşdirin və konspektləşdirərək izahını verin.  

 

Tapşırıq 3. 

Dindirmə və üzləşdirmənin psixoloji məsələlərini psixologiyaya aid 

ədəbiyyatlardan (xüsusilə hüquq psixologiyasına aid ədəbiyyatlardan) istifadə 

etməklə öyrənin və şifahi izahını verin. 
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Tapşırıq 4. 

  İfadənin yerində yoxlanılması və istintaq eksperimentinin psixoloji 

xüsusiyyətlərini öyrənin  və onu seminar dəftərində konspektləşdirərək izahını 

verin. 

 

 

Özünü yoxlama sualları: 

 

1. Müstəntiqin istintaq-əməliyyat fəaliyyəti zamanı əldə etdiyi məlumatlar 

hansı hissələrə bölünür ? 

2. Hadisə yerinə baxış zamanı müstəntiq müayinənin hansı psixoloji 

əlamətlərinə diqqət yetirməlidir ? 

3. A.V.Dulovun fikrincə axtarış zamanı müstəntiq hansı məlumatlara malik 

olmalıdır? 

4. Axtarış zamanı axtarılan şəxsin reaksiya və davranışının diaqnostik 

əhəmiyyəti. 

5. Obyekti gizlətmək fikrinə düşən cinayətkar onun üçün çox etibarlı yerlər 

axtarmalı və tapmalı olur. Bu halda o hansı üsullardan istifadə edə bilər ? 

6. Dindirmənin  hansı mərhələləri mövcuddur ? 

7. Dindirmə prosesinə təsir göstərən psixoloji amillər hansılardır ? 

8. Üzləşdirmənin psixoloji xüsusiyyətləri və ona verilən psixoloji tələblər 

hansılardır? 

9. İfadələrin yerində yoxlanılması, başqa sözlə istintaq eksperimentini 

keçirməyi zəruri edən əsas hansı şərtlər mövcuddur ? 

 

 

Mövzunun mənimsənilməsi üçün zəruri olan  

ədəbiyyat: 
 

1.  İstintaq taktikası. Bakı, 1991. 

2.  Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya. Bakı, 2006. 

3.  Əliyev B.H., Səməndərova A.F. Hüquq psixologiyasının tədqiqat metodları.    

    Bakı, 2008. 

4.  Bayramov Ə.S., Əliyev B.H. Hüquq psixologiyası (dərslik). Bakı, “Təhsil”, 

2012. 

5.  Кэртес Н. Тактика и психологические основы допроса. Москва, 1965. 

     6.  Еникеев М.Н., Черных Э.А. Психология осмотра места происшествия.  

     Москва, 1987. 

7. Еникеев М.Н., Черных Э.А. Психология допроса. Москва, 1990. 

8. Бандурка А.М., Богарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая 

психология.  Харьков, 2002. 

9. Еникеев М.И. Юридическая психология. Краткий учебний курс. 

Москва,  2003. 
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10. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. Москва, 

2003. 

11. Петруня О.Э. Юридическая психология. Учебное пособие. Москва, 

2007. 

12. “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni üzrə 

11 nömrəli mühazirə (DİN-in Polis Akademiyasının Ümumi kitabxanası). 
 

 

Məsələlər: 

 

Məsələ 1. 

 

 

 

Elçin: Cənab inspektor! Sizə demək istəyirəm ki, bu hadisə mənim diqqətsizliyim 

üzündən baş verib.  

Inspektor: Narahat olmayın. Biz indi zərərçəkəni dindirək. Xahiş edirəm danışın.  

Əlibəy: Mən bu cənabla bir kupedə gedirdim. Hələ stansiyada olarkən mən fikir 

verdim ki, iki dənə yük yeri fərqli-fərqli yumşaq oyuncaqla dolu idi. Boş yer 

Elçinin yatağının yuxarısında idi. Və mən çantamı ora qoydum. Biz yol boyu 

söhbət etdik. Mən ona dedim ki, mən oğlumun yanına  içində dəyərli markalar ilə 

dolu albomlar olan çemodanla gedirəm. Sonra mən yatdım. Duranda isə qatar artıq 

son mənzilə çatmışdı. Əynimi dəyişib çıxmaq istəyəndə gördüm ki, çantam 

yumşaq oyuncaqlarla doludur. Mən şadam ki, siz bu oğrunu tutmusuz.  

Elçin: Siz nə haqla məni oğurluqda ittiham edirsiz? Xahiş edirəm diqqətlə baxın 

görün çantalar necə bir-birinə oxşayır. Mən sadəcə olaraq onları səhv salmışam. 

Inspektor: Baxmayaraq ki, çantalar oxşayır, mən sizi tutmaq 

məcburiyyətindəyəm.  

 

Sual: Nəyə əsasən inspektor qərara gəldi ki, hadisə səhvən olmayıb?  
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Məsələ 2. 

 

Bakı şəh. Nizami ray. "Uğur" qənnadı fabrikində dövlət əmlakının oğurlanması 

faktı ilə əlaqədar olaraq başlanmış cinayət işi üzrə müstəntiq Vəliyev texnoloji 

ekspertiza təyin etmək qərarına gəlir. O, mütəxəssislərlə məsləhətləşərək, "Bahar" 

kafesinin istehsalat müdiri Mənsimovun belə bir ekspertizanın apara biləcəyini 

aydınlaşdırır.  Vəliyev onun ekspert təyin edildiyini və ekspertizanı qısa müddət 

ərzində yerinə yetirməli olduğunu ona elan edir. Müstəntiq rəsmi tonla danışaraq, 

Mənsimovun danışıqsız ona tabe olmasına işarə edirdi. Müstəntiqin özünü bu cür 

aparması Mənsimovun daxili narazılığına səbəb olur. O, ekspertizanı aparmaqdan 

imtina edir. Səhhəti ilə əlaqədar olaraq bir həftədən sonra məzuniyyətə çıxacağını 

və müalicəyə gedəcəyini bildirir. 

 

Sual: Müstəntiq Vəliyevin davranışının psixoloji analizini verin və 

ekspertizanın təşkilində onun uğursuzluğunun səbəblərini göstərin. 

 

Məsələ 3. 

 

Axşamdan xeyli keçmiş Tanrıverdiyevaya qarşı quldurluq cinayəti edilir. 

Cinayətkar bıçaqla hədələyərək, onun 475 manat pulunu zorla almışdır. İstintaq və 

əməliyyat tədbirlərinin keçirilməsinin gedişində Qocayev şübhəli şəxs qismində 

tutulmuşdur.  Şəxsiyyətinin tanınması üçün onu Tanrıverdiyevaya təqdim edirlər. 

Qocayevin hər iki biləyində müxtəlif tatuirovkalar var idi. Tanrıverdiyeva otağa 

daxil olaraq, orada əyləşmiş kişilərə göz gəzdirərək Qocayevi göstərir. İstintaqın 

sonrakı gedişi Qocayevin Tanrıverdiyevaya qarşı quldurluq cinayətində iştirak 

etmədiyini müəyyən edir. 

Sual: Qocayevin səhvən tanınmasını hansı psixoloji qanunauyğunluqlarla 

izah etmək olar? 

 

Test tapşırıqları: 

 

1. Hadisə yerinə baxışın gedişində aşkar edilmiş izlərin, maddi sübutların 

qeyd olunması, doğruluğu faktlarla daha da möhkəmləndirilməsindən ibarət 

olan baxışın psixoloji elementi hansıdır ? 

a) müstəntiqin ümidlilik elementi 

b) fəaliyyətin dərketmə elementi 

c) fəaliyyətin axtarış elementi 

d) yəqinlik elementi 

 

2. Tanıyan şəxs ona göstərilən obyekti ümumi qavraması ilə əlaqədar olaraq, 

onun eyniliyi və ya qrup mənsubiyyəti barədə  bir anda nəticə çıxarır. Bu 

hansı tanıma zamanı baş verir ? 

a) semanti (məntiqi) tanıma 

b) suksessiv (analitik) tanıma 
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c) simultan (sintetik) tanınma 

d) koqnitiv tanıma 

 

3. Üzləşdirmə ilə bağlı deyilən fikirlərdən biri yanlışdır. 

a) üzləşdirmədə bir deyil, iki nəfər dindirilir 

b) üzləşdirmə-istintaq hərəkəti kimi onun bütün iştirakçılarının güclü emosional 

gərginlik keçirmələri şəraitində həyata keçirilir 

c) üzləşdirmə iştirakçılarının ifadələri arasında fikir ayrılığı olur, tez-tez bu kəskin 

xarakter alır 

d) üzləşdirmə zamanı bir nəfərin dindirilməsi kifayətdir 

 

4. Psixologiyada tanımanın necə növünü ayırırlar ? 

1. simultan (sintetik) tanıma 

2. suksessiv (analitik) tanıma 

3. semantik (məntiqi) tanıma 

4. koqnitiv tanıma 

 

a) 3,4 

b) 1,2 

c) 1,4 

d) 2,4 

 

5. Hadisə yerinə baxış zamanı fəaliyyətin axtarış elementləri dedikdə nə başa 

düşürsüz ? 

1. cinayətkarların hərəkətləri ilə əlaqədar olaraq dəyişikliyin aşkar edilməsi 

2. izlərin, maddi sübutların götürülməsi 

3. şərait, faktlar, hallar, hadisələrin qavranılması 

4. təklif, fərziyyələrin irəli sürülməsi 

 

a) 3,4 

b) 2,3 

c) 1,2 

d) 1,4 
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MÖVZU № 12. 
 

DİO-nun ƏAF-da şəxsə psixoloji təsirin və məxfi əməkdaşlığın psixoloji 

xüsusiyyətləri. 

 

 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat 

Seminar – 2 saat 
 

Seminar məşğələ sualları: 

 

1. DİO-nun ƏAF-də şəxsə psixoloji təsirin ümumi müddəaları və tətbiqi    

     zamanı nəzərə alınan prinsiplər. 

2. DİO-nun ƏAF-də tətbiq olunan psixoloji təsir metodları. 

3. Vətəndaşların məxfi əməkdaşlığa cəlb edilməsinin psixoloji xüsusiyyətləri. 

4. Əməliyyat məlumatlarının alınmasının psixoloji əsasları.  

 

Dərs üzrə təxmini vaxt bölgüsü: 

 

1. Giriş hissə - 5 dəq. (taqım komandirlərindən davamiyyətə dair raportun qəbul 

edilməsi, dərs jurnallarında qeydiyyatın aparılması, mövzu və məşğələnin 

məqsədinin elan edilməsi, müəllimin giriş sözü). 

2. Əsas hissə - 80 dəq. 

3. Yekun hissə - 5 dəq. (məşğələyə yekun vurulması, nail olunmuş məqsədlərin 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi, cavabların qiymətləndirilməsi). 

 

 

Metodiki tövsiyələr: 

Məşğələnin məqsədi: 

        1.Daxili işlər orqanlarının əməliyyat-axtarış fəaliyyətində şəxsə psixoloji təsirin 

ümumi müddəaları, məqsədi və tətbiqi zamanı nəzərə alınan prinsipləri öyrənmək. 

2.Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti, təhqiqat və istintaq prosesində psixoloji təsir 

metodlarının öyrənilməsini həyata keçirmək. 

3.Əsas psixoloji təsir metodları olan informasiya ötürmə, inandırma, təlqin, fikri 

məsələlərinin qoyuluşunu öyrənmək və onların müzakirəsini həyata keçirmək. 

4.Hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətində psixoloji məcburetmənin üsullarını 

öyrənmək. 

5.Vətəndaşların məxfi əməkdaşlığa cəlb edilməsinin psixoloji xüsusiyyətlərini 

dərindən öyrənmək və onların peşəkar fəaliyyətinin funksiyalarını bilmək. 

 

Təhsilalanlar mövzuya hazırlaşarkən, ilk növbədə tövsiyə olunan ədəbiyyatlara və 

mühazirə mətnlərinə istinad etməklə onu öyrənməli, şəxsə psixoloji təsirin ümumi 

müddəaları haqqında ümumi biliklər əldə etməli və vətəndaşların məxfi əməkdaşlığa 

cəlb edilməsinin psixoloji xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmalıdırlar. 
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Seminar məşğələsinin suallarına hazırlaşarkən 1999-cu ildə qüvvəyə minmiş 

“Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” və “Polis haqqında” Qanunlardan, 

А.Черепанов-un 1981-ci ildə nəşr olunmuş “Психологические вопросы оперативно-

розыскной деятельности”, B.В.Головач-ın 1989-cu ildə nəşr olunmuş 

“Психологическая диагностика личностных качеств негласных сотрудников”, 

И.В.Чуфаровский-nin 2003-cü ildə nəşr olunmuş “Психология оперативно-

розыскной и следственной деятельности» kitablarına və “DİO əməkdaşlarının 

fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni üzrə mühazirələr toplusundakı 12 saylı 

mühazirəyə istinad etmək olar.  

Mövzunun birinci sualında kursant  və dinləyicilər DİO-nun ƏAF-də şəxsə 

psixoloji təsirin ümumi müddəaları, məqsədi və tətbiqi zamanı nəzərə alınan əsas 

prinsipləri öyrənəcək, psixoloji təsirin metodlarına  və onlarla işləmək bacarığına 

yiyələnəcək və psixoloji təsirin məqsədləri barədə biliklərə sahib olacaqlar.  

Təhsilalanlar mövzunun ikinci sualında əməliyyat-axtarış fəaliyyətində tətbiq 

olunan psixoloji təsir metodları olan informasiya ötürmə, inandırma, məcburetmə, 

təlqin, fikri məsələlərin qoyuluşu və onların müzakirəsi məsələsini öyrənəcəklər. 

Mövzunun üçüncü sualında təhsilalanlar vətəndaşların məxfi əməkdaşlığa cəlb 

olunmasının psixoloji xüüsusiyyətləri, əməliyyat müvəkkilinin peşəkar fəaliyyətinin 

funksiyaları və kəşfiyyatçılıq keyfiyyəti haqqında məlumatlar əldə edəcək, məxfi 

əməkdaşlıq üçün namizədlərin şəxsiyyətinə qoyulan psixoloji tələbləri öyrənəcəklər.  

Təhsilalanlar mühazirənin dördüncü sualında əməliyyat məlumatlarının 

alınmasının psixoloji əsaslarını öyrənəcək, bəşəriyyətin əldə etdiyi ümumi nəzəri 

müddəa və praktik təcrübəni əsas tutaraq, zəruri informasiyanın alınmasında mövcud 

üsullar haqqında məlumata yiyələnəcəklər. 

 

 

YAZILI TAPŞIRIQ: 

Tapşırıq 1. 

Daxili işlər orqanlarının əməliyyat-axtarış fəaliyyətində şəxsə psixoloji təsirin 

ümumi müddəaları, məqsədi və tətbiqi zamanı nəzərə alınan prinsipləri öyrənin və 

dəftərlərinizdə konspektləşdirməklə şifahi izahını verin.    

 

Tapşırıq 2. 

Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti, təhqiqat və istintaq prosesində psixoloji təsir 

metodlarını öyrənin və onları seminar dəftərində konspektləşdirib izahını verin 

 

Tapşırıq 3. 

İnformasiya ötürmə, inandırma, təlqin, fikri məsələlərinin qoyuluşunu öyrənin və 

əsas psixoloji təsir metodları haqqında biliklər əldə etməklə onları konspektləşdirin. 

 

Tapşırıq 4. 

  Hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətində psixoloji məcburetmənin üsullarını 

öyrənib onları seminar dəftərində konspektləşdirməklə şifahi izahını verin. 
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Tapşırıq 5. 

  Vətəndaşların məxfi əməkdaşlığa cəlb edilməsinin psixoloji xüsusiyyətlərini 

dərindən öyrənin və onların peşəkar fəaliyyətinin funksiyalarını konspektləşdirin. 

 

Özünü yoxlama sualları: 

 

1. Psixoloji təsir metodlarının hazırlanması hansı məqsədlərlə yerinə yetirilir ? 

2. Psixoloji təsirin məqsədlərinə çatmaq üçün həyata keçirilən prinsiplər 

hansılardır ? 

3. Əsas psixoloji təsir metodları haqqında məlumat vermək. 

4. İnformasiya ötürmə metodu haqqında geniş izahat vermək. 

5. İnandırma metodunun əsas komponentləri haqqında ümumi məlumat vermək. 

6. İnandırma metodunun cavab verdiyi vacib tələbləri izah etmək. 

7. Məcburetmə metodu və onun əsas üsulları. 

8. Məxfi əməkdaşlıq üçün namizədin şəxsiyyətinin psixoloji xüsusiyyətlərinin 

öyrənilməsi məsələləri. 

9. Əməliyyat müvəkkilinin peşəkar fəaliyyətinin funksiyaları hansılardır ? 

10. Əməliyyat məlumatlarının alınmasında istifadə olunan psixoloji metodlar. 

 

 

Mövzunun mənimsənilməsi üçün zəruri olan  

ədəbiyyat: 
 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Polis haqqında” və “Əməliyyat-axtarış 

fəaliyyəti haqqında” Qanunlarının tətbiq edilməsi barədə 11 noyabr 1999-cu il 

tarixli fərmanı.  

2. DİN-in 001 saylı 21.04.2003-cü il tarixli əmri: “DİO-da əməliyyat-axtarış 

fəaliyyətinin təşkilinə dair”.  

3. DİN-in 002 saylı 21.06.2004-cü il tarixli əmri: “DİN-in 7-ci İdarəsinin 

fəaliyyətinin təşkilinə dair”.  

4. DİN-in 014 saylı 02.06.2009-cu il tarixli əmri: KQ-3/2: “Cinayətkarlığa qarşı 

mübarizədə məxfi aparatla işin təşkili və əməliyyat-qeydiyyat işləri üzrə həyata 

keçirilən tədqiq tədbirlərinin vəziyyəti haqqında”.  

5. Психологические аспекты оперативно-розыскной деятельности. Омск, 

1988. 

6. Совершенствование работы аппаратов уголовного розыска. Омск, 1985. 

7. В.А.Черепанов. Психологические вопросы оперативно-розыскной 

деятельности. М. 1981. 

8. В.В.Головач. Психологическая диагностика личностных качеств негласных 

сотрудников. Киев, 1989. 

9. Н.В.Филимонов. Конфликтные ситуации в деятельности 

оперуполномоченных аппаратов уголовного розыска. Омск, 1985. 

10. И.В.Чуфаровский. Психология оперативно-розыскной и следственной    

            деятельности. Москва, 2003. 
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11. “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində psixologiya və pedaqogika” fənni üzrə 12 

nömrəli mühazirə (DİN-in Polis Akademiyasının Xüsusi kitabxanası). 
 

 

Məsələlər: 

 

Məsələ 1. 

 

Yol-nəqliyyat hadisəsinin istintaqının gedişində zərərçəkmiş qismində Paşazadə 

dindirilmişdi. Dindirmə zamanı o, 12 may 2013-cü il tarixdə, axşam saat 23:00 

radələrində rəqs salonundan evə qayıdarkən və öz küçələrinə dönərkən, qarşıdan gələn 

avtomobilin fənərlərinin onun gözlərini qamaşdırdığını, sonra isə güclü zərbə və ağrı 

hiss etdiyini bildirmişdir. Əməliyyat müvəkkili (sahə inspektoru, müstəntiq) 

zərərçəkmişi hansı markalı avtomaşının xəsarət yetirdiyi ilə maraqlanır. Paşazadə böyük 

yük maşını ilə vurulduğunu bildirir. İstintaqın sonrakı gedişində zərərçəkmişi 

"Zaporojets" markalı avtomaşının xəsarət yetirdiyi müəyyən edilmişdir. 

Sual: Zərərçəkmiş Paşazadənin öz ifadəsini düzgün canlandırmaması hansı 

psixoloji qanunauyğunluqlarla izah edilir? 

 

Məsələ 2. 

 

Zərərçəkmiş İmanov onu qarət etmiş cinayətkarın zahiri görkəmini yadına sala 

bilmirdi. Əməliyyat müvəkkili sahə inspektorunun iştirakı ilə CAŞ-də olan foto-albomla 

İmanovun tanış olmasını xahiş etdi. İmanov şəkillərə baxarkən qarətçini tanıdı. 

Zərərçəkmişin ifadəsi digər sübutlarla da təsdiq edilmişdir. 

Sual:  İmanovun  yaddaşının hansı prosesləri (təsvir, yadda saxlama, tanıma, yada 

salma, canlandırma) özünü biruzə vermişdir? 

 

Test tapşırıqları: 

 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində şəxsə psixoloji təsir metodları hansı variantda 

düzgün şəkildə göstərilmişdir ? 

1. inandırma 

2. məcburetmə 

3. təlqin 

4. müşahidə etmək 

5. fiziki güc tətbiq etmək 

6. intervyu və sorğu 

 

a) 1,3,5 

b) 2,4,6 

c) 1,2,3 

d) 2,5,6 
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2. İnformasiya ötürmə metodu ilə bağlı deyilən fikirlərdən hansı yalnışdır ? 

a) informasiya ötürülməsinin vasitəsiz və vasitəli formaları var 

b) informasiya ötürmə üsulları olduqca müxtəlifdir: şifahi və yazılı nitq, sənədlər və s; 

c) informasiya nitqlə hər bir qrammatik formada: sual, təsdiq və inkar və s. ötürülə 

bilər; 

d) informasiya müxtəlif hiss orqanları ilə (göz, qulaq), ayrı-ayrı və ya eyni vaxtda 

ötürülə bilməz; 

 

3. İnandırmanın əsas komponentləri hansı variantda düzgün şəkildə 

göstərilmişdir ? 

1. məlumatlandırma 

2. izah 

3. sübut 

4. təsdiq 

5. təhrik 

6. məcburetmə 

 

a) 1,2,3 

b) 4,5,6 

c) 2,5,6 

d) 2,3,5 

 

4. Sxemli, rəvayətli, mülahizəli, problemli hansı inandırma komponentinə  

aiddir ? 

a) məlumatlandırma; 

b) izahlı; 

c) sübut; 

d) inkar; 

 

5. Qorxu hissini yaradan güclü həyəcan vəziyyətinə obyekti gətirərək, 

psixoloji məcburetmə metodunun ən yüksək zirvəsini təşkil edir. 

a) qadağan 

b) qəti tələb; 

c) xəbərdarlıq; 

d) hədə; 
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MÖVZU № 13. 
 

Tədqiq olunan şəxslə məxfi əməkdaşlığın psixologiyası. 

 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat 

Seminar – 2 saat 
 

Seminar məşğələ sualları: 

 

1. Məxfi əməkdaşın tədqiq olunan şəxslə psixoloji əlaqəsinin yaradılması. 

2. Məxfi əməkdaş tərəfindən əməliyyat marağı kəsb edən məlumatın   

    alınmasının psixoloji üsulları. 

 

Dərs üzrə təxmini vaxt bölgüsü: 

 

1. Giriş hissə - 5 dəq. (taqım komandirlərindən davamiyyətə dair raportun qəbul 

edilməsi, dərs jurnallarında qeydiyyatın aparılması, mövzu və məşğələnin 

məqsədinin elan edilməsi, müəllimin giriş sözü). 

2. Əsas hissə - 80 dəq. 

3. Yekun hissə - 5 dəq. (məşğələyə yekun vurulması, nail olunmuş məqsədlərin 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi, cavabların qiymətləndirilməsi). 

 

 

Metodiki tövsiyələr: 

Məşğələnin məqsədi: 

1. Məxfi əməkdaşın tədqiq olunan şəxslə psixoloji əlaqəsinin yaradılmasının 

psixoloji aspektlərini araşdırmaq və onun tətbiq olunması qaydalarını öyrənmək. 

2. Məxfi əməkdaş tərəfindən əməliyyat marağı kəsb edən məlumatın alınmasının 

psixoloji üsul və vasitələrini öyrənmək. 

 

Təhsilalanlar mövzuya hazırlaşarkən, ilk növbədə tövsiyə olunan ədəbiyyatlara 

və mühazirə mətnlərinə istinad etməklə onu öyrənməli, məxfi əməkdaşın tədqiq 

olunan şəxslə psixoloji əlaqəsi, onun tətbiq olunması qaydaları, məxfi əməkdaş 

tərəfindən əməliyyat marağı kəsb edən məlumatın alınmasının psixologiyasını 

öyrənməlidirlər. 

Seminar məşğələsinin suallarına hazırlaşarkən 1999-cu ildə qüvvəyə minmiş 

“Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” və “Polis haqqında” Qanunlardan, 

А.М.Столяренко, И.А.Латнова və В.И.Постоев-in 1986-cı ildə nəşr olunmuş 

“Психолого-педагогические  основы  укрепления дисциплины в ОВД”, 

В.С.Новиков-un 2001-ci ildə nəşr olunmuş “Психология и педагогика в 

профессиональной деятельности”, И.Б.Лебедев, В.Л.Цветков-un 2003-cü ildə 

nəşr olunmuş “Психология в правоохранительной деятельности”, 

И.В.Чуфаровский-nin 2003-cü ildə nəşr olunmuş “Психология оперативно-

розыскной и следственной деятельности» kitablarına və “DİO əməkdaşlarının 
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fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni üzrə mühazirələr toplusundakı 13 

saylı mühazirəyə istinad etmək olar. 

Mövzunun birinci sualında təhsilalanlar məxfi əməkdaş tərəfindən əməliyyat 

marağı kəsb edən məlumatların alınmasının psixoloji üsullarını öyrənəcək, məxfi 

əməkdaşın tədqiq olunan şəxslə psixoloji əlaqəsinin yaradılmasının psixoloji 

aspektlərini araşdıracaq və onun tətbiq olunması qaydalarını öyrənəcəklər.  

Təhsilalanlar mövzunun ikinci sualında məlumatların alınmasında inandırma və 

təsir etmə metodlarının köməkliyinin vacibliyini biləcək və şəxsə inandırıcı təsirin 

əsas mərhələləri haqqında məlumat əldə edəcəklər.  

 

 

YAZILI TAPŞIRIQ: 

Tapşırıq 1. 

  Məxfi əməkdaşın tədqiq olunan şəxslə psixoloji əlaqəsinin qurulması yollarını 

seminar dəftərində konspektləşdirməklə şifahi izahını verin. 

 

Tapşırıq 2. 
  Məxfi əməkdaş tərəfindən əməliyyat marağı kəsb edən məlumatların 

alınmasının psixoloji üsularını konspektləşdirməklə şifahi izahını verin. 

 

 

Özünü yoxlama sualları: 

 

1. Məxfi əməkdaşın tədqiq olunan şəxslə psixoloji əlaqəsinin yaradılması 

hansı yollarla həyata keçirilə bilər? 

2. Məxfi əməkdaş tərəfindən əməliyyat marağı kəsb edən məlumatın 

alınmasının psixoloji üsulları hansılardır? 

 

 

Mövzunun mənimsənilməsi üçün zəruri olan  

ədəbiyyat: 
 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Polis haqqında” və “Əməliyyat-

axtarış fəaliyyəti haqqında” Qanunlarının tətbiq edilməsi barədə” 11 

noyabr 1999-cu il tarixli fərmanı.  

2. DİN-in 001 saylı 21.04.2003-cü il tarixli əmri: “DİO-da əməliyyat-axtarış 

fəaliyyətinin təşkilinə dair”.  

3. DİN-in 002 saylı 21.06.2004-cü il tarixli əmri: “DİN-in 7-ci İdarəsinin 

fəaliyyətinin təşkilinə dair”.  

4. DİN-in 174 saylı 05.04.2008-ci il tarixli əmri: “Şəxsi heyət arasında 

mənəvi-psixoloji durumun, nizam-intizamın, habelə sosial müdafiə işinin 

yoxlanılması üzrə fəaliyyətin vəziyyəti haqqında DİN-in 01.04.2008-ci il 

tarixli KQ-2/2 nömrəli kollegiya qərarının elan edilməsi barədə”.   

5. Психологические аспекты оперативно-розыскной деятельности. 

Омск, 1988. 
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6. А.М.Столяренко, И.А.Латнова, В.И.Постоев. Психолого-

педагогические       основы укрепления дисциплины в ОВД. Москва, 

1986. 

7.  “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində psixologiya və pedaqogika” fənni üzrə  

13  nömrəli mühazirə (DİN-in Polis Akademiyasının Xüsusi kitabxanası). 
 

 

Məsələlər: 

 

Məsələ 1. 

 

Müstəntiq Mirzəyev dövlət  əmlakının oğurlanması ilə əlaqədar olaraq  cinayət 

işinin istintaqını müvəffəqiyyətlə aparırdı. O, bu və ya digər müəssisədə əmtəənin 

istehsalının texnoloji xüsusiyyətlərini öyrənir,  yeni nəşrdan çıxmış hüquqi və xüsusi 

ədəbiyyatla tanış olur, icraata götürdüyü materiallara tənqidi təəssüratla yanaşaraq, 

sənədləri analiz edir, işin hesabatını özü aparır. 

Sual: Mirzəyevin dövlət əmlakının oğurlanmasının istintaqını müvəffəqiyyətlə 

aparmasına onun hansı keyfiyyətləri kömək etmişdir? 
  

   

Məsələ  2. 

Bakı şəh. Xəzər  RPİ-də nisbətən mürəkkəb cinayət işlərinin istintaqının 

aparılmasını müstəntiq Qəmbərova tapşırırdılar. O, cinayətin baş verməsinin 

məqsədini, motivlərini dərindən öyrənir, şübhəli və təqsirləndirilən şəxslərlə tez 

psixoloji əlaqə yaradır, cinayətin açılması üçün RPİ-nin müxtəlif xidmətlərinin 

əməkdaşlarını cəlb etmək qabiliyyətinə malik idi. 

Sual: Müstəntiq peşəsi üçün zəruri olan hansı psixoloji qabiliyyətlər 

Qəmbərovda özünü biruzə verir? 
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MÖVZU № 14. 
 

Zərərçəkmiş şəxsin psixoloji xüsusiyyətləri. Məhkəmə psixologiyasının ümumi 

problemləri. 

 

Vaxt – 4 saat 

Mühazirə - 2 saat 

Seminar – 2 saat 
 

Seminar məşğələ sualları: 

 

1. Zərərçəkmiş şəxsin psixoloji xüsusiyyətləri, zərərçəkmişin şəxsiyyətinin   

 tədqiqi. 

2. Seksual cinayətlərdən zərər çəkmiş şəxslərin psixoloji təhlili və zərər çəkmiş   

şəxsin ifadələrinin psixoloji təhlili. 

3.  Məhkəmə psixologiyasının mövzusu, vəzifələri, tədqiqat metodları.  

4.  Müstəntiq və hakimin psixoloji xarakteristikası. 

 

Dərs üzrə təxmini vaxt bölgüsü: 

 

1. Giriş hissə - 5 dəq. (taqım komandirlərindən davamiyyətə dair raportun qəbul 

edilməsi, dərs jurnallarında qeydiyyatın aparılması, mövzu və məşğələnin 

məqsədinin elan edilməsi, müəllimin giriş sözü). 

2. Əsas hissə - 80 dəq. 

3. Yekun hissə - 5 dəq. (məşğələyə yekun vurulması, nail olunmuş məqsədlərin 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi, cavabların qiymətləndirilməsi). 

 

 

Metodiki tövsiyələr: 

Məşğələnin məqsədi: 

         1. Zərərçəkmiş şəxsin psixoloji xarakteristikasını öyrənmək, zərərçəkənin 

şəxsiyyətini formalaşdıran amilləri, cinayət baş verənə qədər, cinayət baş verən zaman 

və baş verəndən sonra onun davranışını öyrənmək.  

2. Zərərçəkmişin şəxsiyyətinin tədqiqi məsələlərini dərindən öyrənmək və onları 

təhlil etmək. 

3. Seksual cinayətlərdən zərər çəkmiş şəxslərin psixoloji təhlilini vermək və bu 

cür cinayətlərdən əziyyət çəkmişlərin tiplərini müəyyən etmək. 

4. Məhkəmə psixologiyasının mövzusu, vəzifələri və tədqiqat metodları barədə 

məlumat vermək. 

5. Müstəntiq və hakimin fəaliyyətinin psixoloji xarakteristikasını açıqlamaq. 

 

Təhsilalanlar mövzuya hazırlaşarkən, ilk növbədə tövsiyə olunan ədəbiyyatlara 

və mühazirə mətnlərinə istinad etməklə onu öyrənməli, məhkəmə psixologiyasının 

bəzi məsələlərini və zərərçəkmiş şəxsin psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənib 

aydınlaşdırmalıdırlar.  
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Seminar məşğələsinin suallarına hazırlaşarkən Ə.Ə.Bayramov və B.H.Əliyevin 

2012-ci ildə nəşr olunmuş “Hüquq psixologiyası”, B.H.Əliyev və 

A.F.Səməndərovanın 2008-ci ildə nəşr olunmuş “Hüquq psixologiyasının tədqiqat 

metodları”, М.И.Еникеев-in 2003-cü ildə nəşr olunmuş “Основы общей и 

юридической психологии”, В.В.Романов-un 1998-ci ildə nəşr olunmuş 

“Юридическая психология”, А.М.Бандурка-nın 2002-ci ildə nəşr olunmuş 

“Юридическая психология”, В.Л.Васильев-in 2009-cu ildə nəşr olunmuş 

“Юридическая психология”, B.H.Əliyev, K.R.Əliyeva və R.Cabbarovun 2011-ci 

ildə nəşr olunmuş “Hüquq psixologiyası” kitablarına və “DİO əməkdaşlarının 

fəaliyyətində pedaqogika və psixologiya” fənni üzrə mühazirələr toplusundakı 14 

saylı mühazirəyə istinad etmək olar.  

Mövzunun birinci sualında təhsilalanlar zərərçəkmiş şəxsin psixoloji 

xarakteristikası, onların cinayətdən sonra, cinayətdən əvvəl olan psixoloji vəziyyətləri 

haqqında məlumatları öyrənəcək, zərərçəkmişin şəxsiyyətinin tədqiqi metodikası 

haqqında biliklər əldə edəcəklər.  

Təhsilalanlar mövzunun ikinci sualında seksual cinayətlərdən zərər çəkmiş 

şəxslərin psixoloji xüsusiyyətləri ilə tanış olacaq, onlara ilkin psixoloji yardımın 

mahiyyətini aydınlaşdıracaq və seksual xarakterli hərəkətlərə məcbur etmənin 

psixoloji xarakteristikasını biləcəklər.  

Mövzunun üçüncü sualında təhsilalanlar məhkəmə psixologiyası ilə bağlı 

məlumatlar əldə edəcək, onun mahiyyəti, vəzifələri və məhkəmə psixologiyasının 

tədqiqat metodları haqqında biliklərə sahib olacaqlar.  

Mövzunun dördüncü sualında təhsilalanlar hüquq pozğunluğunun psixoloji 

məsələləri, qanun pozuntusunda sosial-psixoloji amillərin rolu barədə biliklərə sahib 

olacaq, müstəntiq və hakimin psixoloji xüsusiyyətləri haqqında biliklər əldə 

edəcəklər. 

 

 

YAZILI TAPŞIRIQ: 

Tapşırıq 1. 

  Zərərçəkmiş şəxsin psixoloji xarakteristikasını öyrənin və onu seminar 

dəftərində konspektləşdirməklə şifahi izahını verin. 

 

Tapşırıq 2. 
  Zərərçəkmişin cinayət baş verən zaman davranışı və bu davranışın sosial-

psixoloji əlamətlərini konspektləşdirməklə öyrənin. 

 

Tapşırıq 3. 

  Seksual cinayətlərdən zərər çəkmiş şəxslərin psixoloji təhlilini seminar 

dəftərində qeyd etməklə şifahi izahını verin. 

 

Tapşırıq 4. 
  Məhkəmə psixologiyasının bəzi məsələlərini konspektləşdirin və müstəntiq və 

hakimin psixoloji xarakteristikalarını seminar dəftərdə qeyd etməklə öyrənin. 
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Özünü yoxlama sualları: 

 

1. Zərərçəkmiş şəxsin psixoloji xarakteristikası haqqında məlumat vermək. 

2. Zərərçəkənin şəxsiyyətinin tədqiqi məsələləri haqqında məlumat vermək. 

3. Seksual cinayətlərdən zərər çəkmiş şəxslərin psixoloji təhlilini vermək. 

4. Zərərçəkmiş şəxslərin psixoloji tipləri haqqında məlumat vermək. 

5. Zərərçəkmiş şəxslərin ifadələrinin psixoloji təhlilini vermək. 

6. Məhkəmə psixologiyasınin psixoloji məsələləri haqqında məlumat vermək. 

7. Müstəntiq və hakimin psixoloji xüsusiyyətlərini qeyd etmək. 

 

 

Mövzunun mənimsənilməsi üçün zəruri olan  

ədəbiyyat: 
 

1. Bayramov Ə.S., Əlizadə Ə.Ə. Sosial psixologiya. Bakı, 2006. 

2. Bayramov Ə.S., Əliyev B.H. Hüquq psixologiyası (dərslik). Bakı, “Təhsil”, 

2012 

3. Бандурка А.М., Богарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая психология. 

Харьков, 2002. 

4. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. Москва, 2003. 

5. Еникеев М.И. Юридическая психология. Краткий учебний курс. Москва,  

2003. 

6. Петруня О.Э. Юридическая психология. Учебное пособие. Москва, 2007. 

7. Васильев В.Л. Юридическая психология. 6-е издание. Переработанное и   

8. дополненное. СПб: Питер, 2009. 

9. “DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində psixologiya və pedaqogika” fənni üzrə    

14 nömrəli mühazirə (DİN-in Polis Akademiyasının Ümumi kitabxanası). 
 

 

Məsələlər: 

 

Məsələ 1. 

 

Yataqxanada yaşayan iki qızın otağına dörd nəfər qarətçi soxulur. Onların ikisi 

bıçaqla silahlanmış olur. Bəzi əşyaları, o cümlədən, qızların birinin qızıl üzüyünü 

götürüb aradan çıxırlar. Dindirmə zamanı birinci zərərçəkmiş qarətçilərin altı nəfər 

olduqlarını, hamısının bıçaqla silahlandıqlarını və otaqda 30 dəqiqə qaldıqlarını 

bildirir. İkinci qız isə onların dörd nəfər olduqlarını, otaqda 20-30 dəqiqə qaldıqlarını 

deyir.  İstintaq tərəfindən  cinayətkarların otaqda cəmi 10 dəqiqə qaldıqları sübuta 

yetirilmişdir. 

Sual: Zərərçəkmişlərin  cinayətkarların sayını və onların orada qaldıqları vaxtı 

yanlış qavramaqlarının səbəbini göstərin. 
 

 

 

 



95 
 

Məsələ  2. 

İnkassator Əliyev mağazaya pulu qəbul etmək üçün gedən zaman ikinci 

inkassator  Pənahov maşında gözləyirdi. Bu vaxt naməlum bir şəxs gözlənilmədən  

avtomaşının  qapısını açaraq  içəri daxil olmaq istədi. Pənahov ona hücum 

edildiyindən qorxaraq, tapançadan həmin şəxsə atəş açdı. Sonradan məlum olmuşdur 

ki, zərərçəkmiş şəxs inkassator maşınını taksi hesab edərək ona yaxınlaşmışdır. 

Sual: Pənahovun davranışının psixoloji təbiəti barədə nə demək olar? O, hansı 

psixoloji emosional halı keçirmişdir? 

 

 

Test tapşırıqları: 

 

1. Zərərçəkmişin şəxsiyyətinin tədqiqi metodikasını şərti olaraq hansı 

kateqoriyalara bölmək olar ? 

a) “ortaq” və “aralıq” sahəyə 

b) “normal” və “qeyri-normal” sahəyə 

c) “statik” və “dinamik” sahəyə 

d) heç bir cavab düzgün deyil 

 

2. Seksual cinayətlərdən zərərçəkmiş bu tip cinsi mövzulardan yaxşı baş çıxarır, 

kişilərlə yaxın münasibətlərdə pis bir şey olmadığını düşüür. 12-16 yaş arası, 

yaxşı ailə tərbiyəsi görmüş zərərçəkmişləri əhatə edir. Söhbət hansı tipdən gedir 

? 

a) isteroid tip 

b) könüllü aktiv tip 

c) günahsız neytral tip 

d) könüllü aktiv qeyri-tənqidi tip 

 

3. Viktimologiyanın banisi Qentinq cinayətdən zərərçəkənlərin (qurbanların) 

müxtəlif tiplərini vermişdir. Hansı cavab düzgündür ? 

a) passiv qurbanlar 

b) cinayətin törədilməsini provakasiya edən qurbanlar 

c) anadangəlmə qurban olmağa meylli tip 

d) hər üç cavab düzgündür 

 

4. 1965-ci ildə kriminoloq Paaş cinayətdən zərərçəkənlərin (qurbanların) 

aşağıdakı tiplərini vermişdir. Hansı cavab səhv yazılmışdır? 

a) şəxsin öz əməllərinin qurbanı 

b) paranoid və isteroid qurban 

c) qurbana çevrilmiş cinayətkar 

d) cinayətkara çevrilmiş qurban 
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Sərbəst işlərin (sillabusların) mövzuları. 

 
S\s Mövzular İcra 

müddəti 

1 DİO-nun fəaliyyətində pedaqogika və psixologiyanın öyrənilməsi və təcrübədə 

istifadəsi. Fənnin məqsəd və vəzifələri. 

I semestr 

2 Psixi proseslər və  DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində onların rolu və yeri. I semestr 

3 DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində şəxsiyyət problemi. Şəxsiyyət psixologiyası. I semestr 

4 DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində ünsiyyətin psixoloji məsələləri. I semestr 

5 DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində hiss və emosiyaların psixoloji xarakteristikası. I semestr 

6 Psixologiyada sosial qrup anlayışı. Cinayətkar qrupların psixologiyası. I semestr 

7 DİO-nun fəaliyyətində pedaqoji qanunauyğunluqların nəzəri əsaslarının öyrənilməsi. I semestr 

8 DİO-nun ƏAF-da şəxsə psixoloji təsirin və məxfi əməkdaşlığın psixoloji 

xüsusiyyətləri. 

I semestr 

9 İstintaq hərəkətlərinin psixologiyası. I semestr 

10 Zərərçəkmiş şəxsin psixoloji xüsusiyyətləri. Məhkəmə psixologiyasının ümumi 

problemləri. 

I semestr 

 

 

Mövzu  № 1. 

“DİO-nun fəaliyyətində pedaqogika və psixologiyanın öyrənilməsi və təcrübədə 

istifadəsi. Fənnin məqsəd və vəzifələri”. 

 

Sərbəst işlər (Sillabus): 

1. Psixologiyanın predmeti, psixika haqqında ümumi anlayış.  

2. Psixologiyanın inkişaf tarixi. 

3. Psixologiyanın elmlər sistemində yeri və əsas sahələri. 

4. Psixi inikasın xüsusiyyətləri. 

5. Psixologiyanın tədqiqat metodları və onların təsnifi. Subyektiv və obyektiv 

metodlar. 

6. Eksperiment və onun növləri.  

7. Təbii və laborator eksperiment, müəyyənedici eksperiment, öyrədici 

(formalaşdırıcı) eksperiment. 

8. Müsahibə və onun psixoloji tədqiqatlarda yeri. 

9. Sorğu psixoloji metod kimi. Şifahi, yazılı və sərbəst sorğu. 

10. Azərbaycanda psixoloji fikrin və elmi psixologiyanın inkişaf xüsusiyyətləri. 

11. Psixi hadisələr: psixi proseslər, psixi hallar, psixi xassələr. 

12. Müasir psixologiya elminin prinsipləri və quruluşu. 

13. Testlər psixodiaqnostik metod kimi.  

14. Sosiometriya psixodiaqnostik  metodlardan biri kimi. 

15. Müasir psixologiya elminin sahələri və onların təsnif prinsipləri. 

16.  Psixologiya elminin inkişafı haqqında mövcud olan cərəyanlar və onlar 

haqqında ümumi məlumat. 

17.  Behoviorizm və freydizm cərəyanının mahiyyəti. 

18.  Koqnitiv psixologiya və humanistik psixologiya haqqında ümumi məlumat. 

19.  Əməkdaşların xidməti fəaliyyətinin psixo-pedaqoji təminatı haqqında məlumat. 

20.  Psixologiyanın öyrənilməsinin məqsəd və vəzifələri. 
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21. Müsahibə və onun psixoloji tədqiqatlarda yeri. 

 

Mövzu  № 2. 

“Psixi proseslər və DİO əməkdaşlarının onların rolu və yeri”. 

 

Sərbəst işlər (Sillabus): 
1. Diqqət haqqında anlayış, diqqət psixoloji fəaliyyətin müəyyən obyekt üzərinə 

yönəlməsi və onun ətrafında mərkəzləşməsi kimi.  

2. Diqqətin funksiyaları. 

3. Diqqətin növləri: qeyri-ixtiyarı, ixtiyari və ixtiyaridən sonrakı diqqət. Qeyri-

ixtiyarı diqqət və onu şərtləndirən amillər. 

4. Diqqətin həcmi, davamlılığı, paylanması, keçirilməsi, mərkəzləşməsi. Diqqətin 

tərəddüdü və yayınması. 

5. Duyğular haqqında  məlumat. Duyğular hissi idrak prosesi kimi.  

6. Duyğuların insan həyatında rolu. Duyğular və analizatorlar. 

7. Duyğuların təsnifatı prinsipləri. Xarici  duyğular. 

8.  Görmə, eşitmə, dadbilmə, iybilmə və dəri duyğuları xarici duyğular kimi; 

kontakt və distant duyğular. 

9. Qavrayışın əsas xüsusiyyətləri. Qavrayışın əşyaviliyi, tamlığı, sabitliyi, 

mənalılığı, seçiciliyi. Appersepsiya. 

10. Qavrayışın analizatorların iştirakından asılı olan sadə növləri: görmə, eşitmə, 

lamisə.  

11. Qarşıya qoyulmuş məqsəddən asılı olaraq qavrayışın növlərə ayrılması: qeyri-

ixtiyari və ixtiyari qavrayış.  

12. Hafizənin prosesləri: yaddasaxlama, yadasalma, tanıma, unutma.   

13. Yaddasaxlama və onun növləri: məntiqi və mexaniki, qeyri-ixtiyari və ixtiyari, 

qısa müddətli və uzun müddətli, mnemonik yaddasaxlama. 

14. Təfəkkürün formaları. Məfhumlar cisim və hadisələri mühüm əlamətlərinə görə 

əks etdirməkdən ibarət təfəkkür forması kimi. 

15. Hökmlər fikri proseslərin baş verdiyi əsas forma kimi. Əqli nəticə və onun 

növləri: induktiv, deduktiv əqli nəticə, analogiya. 

16. Təfəkkürün fərdi xüsusiyyətləri. Təfəkkürün müstəqilliyi, tənqidiliyi, çevikliyi, 

dərinliyi. 

17. Formasına, xarakterinə, genişliyinə və yeniliyinə görə təfəkkürün növləri. 

18. Təxəyyülün növləri. Passiv və fəal təxəyyül; xülya, röya, bərpaedici və yaradıcı 

təxəyyül, onların başlıca xüsusiyyətləri. Xəyal. 

19.  Təxəyyül haqqında anlayış. Təxəyyül ali psixi  funksiya kimi. 

20. Fikri proseslərin psixoloji təbiəti. Fikri proseslərin əsas əməliyyatları. Təhlil, 

tərkib, müqayisə, ümumiləşdirmə, mücərrədləşdirmə fikri əməliyyat kimi. 
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Mövzu  № 3. 

“DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində şəxsiyyət problemi.  

Şəxsiyyət psixologiyası”. 

 

Sərbəst işlər (Sillabus): 

1. İnsan, fərd, şəxsiyyət və fərdiyyət anlayışları və onların fərqli xüsusiyyətləri. 

2. Şəxsiyyətin psixoloji strukturunu təşkil edən əsas komponentlər. 

3. Şəxsiyyətin istiqaməti; hazırlıq səviyyəsi; anadangəlmə imkanları ilə bağlı olan 

qabiliyyətləri; həyatda qazandığı davranış forması. 

4. Şəxsiyyətin mənliyi; şəxsiyyətdə «şüursuzluq» və «şüurun» istiqaməti. 

5. Şəxsiyyət haqqında klassik nəzəriyyələr. 

6. Z.Freydin psixoanalitik, K.Yunqun analitik, A.Adlerin fərdi-psixoloji 

nəzəriyyələri. 

7. Şəxsiyyətin klinik nəzəriyyələri: K.Xorninin nevroz nəzəriyyəsi, E.Frommun 

konsepsiyası. 

8. Şəxsiyyətin fəallığı və onu təmin edən amillər.  

9. Şəxsiyyətin istiqamətinin xarakteristikası. 

10. Tələbatlar və onların növləri. 

11. Şəxsiyyətin davranış motivləri. Maraqlar və onların növləri. 

12. Dünyagörüşü, əqidə və ideallar.  

13. «Mən»in kəşf olunması. «Mən» obrazının formalaşması. 

14. Özünüqiymətləndirmə və mənlik şüurunun əmələ gəlməsində onun rolu.  

15. Şəxsiyyətin iddia səviyyələri. 

16. A.Maslounun şəxsiyyətin motivasiya nəzəriyyəsinin mahiyyəti. 

17. Temperamentin anlayışı və onun ümumi xarakteristikası. 

18.  Xarakter və onun haqqında ümumi anlayış. 

19. Temperament haqqında təlimlər tarixindən. 

20. Temperamentin fizioloji əsasları. İ.P.Pavlovun ali sinir fəaliyyətinin tipləri 

haqqında təlimi və temperamentin tipləri. 

 

Mövzu  № 4. 

“DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində ünsiyyətin psixoloji məsələləri”. 

 

Sərbəst işlər (Sillabus): 

1. Ünsiyyət haqqında anlayış.  

2. Ünsiyyətin məzmunu, məqsədi və vasitələri. Ünsiyyətin funksiyaları.  

3. İnformasiya mübadiləsi və onun ünsiyyətdə yeri. 

4. Ünsiyyətin əsas tərəfləri.  

5. DİO əməkdaşlarının peşə ünsiyyətinin xarakteri, forma və üsulları.  

6. Ünsiyyət prosesində polis əməkdaşlarının psixoloji təmasın yaradılması 

vərdişləri. 

7. Ünsiyyətin növləri və onların mahiyyəti.  

8. Ünsiyyətin funksiyaları, ünsiyyət və fəaliyyətin vəhdəti.  

9. Nitqin ünsiyyət zamanı rolu və nitqin funksiyaları. 
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10. Nitqin növləri, şifahi nitqin formaları.  

11. Ünsiyyət çətinlikləri və onların aradan qaldırılması yolları.  

12. Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin növləri və onların təsnifi. 

13. Ünsiyyət kommunikativ tərəf kimi. 

14. Ünsiyyət perseptiv tərəf kimi. 

15. Şəxsiyyətlərarası münasibətdə əsas zonalar. 

16. Ünsiyyətin interaktiv tərəfi.  

17. Vernal və qeyri verbal ünsiyyət.  

18. Ünsiyyətin məzmuni, məqsədi və vasitələri. 

19. Psixoloji təmasın yaradılması və inkişaf etdirilməsi yolları. 

 

 

Mövzu  № 5. 

“DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində hiss və emosiyaların psixoloji 

xarakteristikası”. 

 

Sərbəst işlər (Sillabus): 

1. Hisslər haqqında anlayış.  

2. Hisslər insanın gerçəkliyə bəslədiyi subyektiv münasibət sistemi kimi.  

3. Hissləri duyğulardan fərqləndirən xüsusiyyətlər. 

4.  Hisslərin obyekti və subyekti.  

5. Emosiyalar və onların hisslərlə oxşarlıq və fərqi. Emosiyalar hisslərin təzahür 

forması kimi.  

6. İnsanın idrak fəaliyyətində hisslərin rolu. 

7. Hisslərin xarici ifadəsi və əsas xüsusiyyətləri.  

8. Hisslərin insanın tənəffüs və qan dövranı üzvlərinin fəaliyyətində, mimika və 

pantomimikasında, nitqində ifadəsi.  

9. Hisslərin qütbüliyi, müsbət və mənfi keyfiyyətləri, ikili və qeyri-müəyyən 

xarakter daşıya bilməsi. 

10. Hisslərin fizioloji əsasları və funksiyaları.  

11. Hisslər beyində gedən sinir proseslərinin nəticəsi kimi. Hisslər və dinamik 

stereotip.  

12. Hisslərin siqnal, tənzim, kommunikativ funksiyaları. 

13. Hisslərin keçirilmə formaları. Əhvallar, affektlər. 

14. DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində stress (gərginlik) neqativ psixoloji hal kimi. 

15. Frustrasiya hisslərin əsas keçirilmə  formaları kimi. 

16. Ali hisslər.  

17. Əxlaqi, intellektual hisslərin xarakteristikası.  

18. Estetik və praksis hisslər haqqında anlayış. 

19. Hisslərin fizioloji əsasları və funksiyları. 

20. Hisslərin xarici ifadəsi. 
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Mövzu  № 6. 

“Psixologiyada sosial qrup anlayışı. Cinayətkar qrupların 

 psixologiyasi”. 

 

Sərbəst işlər (Sillabus): 

1. Qruplar haqqında anlayış və sosial qrupların funksiyaları.  

2. Böyük və kiçik qruplar. İlkin qruplar və onları səciyyələndirən xüsusiyyətlər.  

3. Kiçik qrupların növləri: şərti və real qruplar.  

4. Rəsmi  (formal) və qeyri-rəsmi (qeyri-formal) qruplar. 

5. Referent (etalon) qruplar.  

6. Kiçik qrupların fenomenologiyası və strukturu.  

7. Kiçik qrupların həcmi və strukturu.  

8. Qruplarda rəhbərlik və liderlik problemi. Rəhbərlik və liderlik anlayışlarının 

müqayisəli təhlili. 

9. Qruplarda rəhbərlik üslubu və onun tipləri: avtokratik, avtoritar, demokratik, 

laqeyd və qeyri-sabit.  

10.  Qruplarda şəxsiyyətlərarası münasibətlər haqqında məlumat vermək.  

11.  Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin növləri. 

12.  Rəsmi, qeyri-rəsmi, şəxsi, işgüzar münasibətlər. 

13.  Qruplarda şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə seçmənin motivləşməsi.  

14.  Şəxsiyyətlərarası seçmənin referentometriya üsulu ilə öyrənilməsi.     

15.  Psixoloji iqlim qruplarda şəxsiyyətlərarası münasibətlərin mühüm göstəricisi 

kimi. 

16.  Cinayətkar qrupun psixoloji strukturu. 

17.  Qrup strukturunun dəyişilməsi və qrupdaxili konfliktlər. 

18.  Terrorizmin psixologiyası. 

19.  Cinayətkar qrupun strukturu haqqında anlayış. 

 

Mövzu  № 7. 

“DİO-nun fəaliyyətində pedaqoji qanunauyğunluqların nəzəri əsaslarının 

öyrənilməsi”. 

 

Sərbəst işlər (Sillabus): 

1. Pedaqogikanın əsas kateqoriyaları haqqında anlayış. 

2. Pedaqogika elminin müxtəlif sahələri. 

3. Pedaqogikanın başqa elmlərlə əlaqəsi. 

4. DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində pedaqoji biliklərin yeri və rolu. 

5. Pedaqogikanın tədqiqat metodları. 

6. Müşahidə və pedaqoji müsahibə haqqında anlayış. 

7. Pedaqoji eksperiment haqqında anlayış.  

8. Tərbiyə prosesinin mahiyyəti və xüsusiyyətləri. 

9. DİO əməkdaşlarının tərbiyələndirilməsinin pedaqoji əsasları. 

10.  DİO əməkdaşlarının tərbiyələndirilməsi işinin əsas istiqamətləri. 

11.  DİO əməkdaşlarının tərbiyə olunmasının prinsipləri. 
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12.  DİO əməkdaşlarının formalaşmasında humanizm və milli ənənələrin nəzərə 

alınması prinsipi. 

13.  Təribiyənin metodları. 

14.  İnandırma, çalışma və nümumə ilə tərbiyənin  əsas xüsusiyyətləri. 

15.  Həvəsləndirmə və məcburetmə metodunun mahiyyəti.  

16.  Özü-özünü tərbiyənin pedaqoji və psixoloji mahiyyəti. 

17.  DİO əməkdaşlarının tərbiyələndirilməsində istifadə olunan özünütərbiyə 

metodları. 

18.  Bilik, bacarıq və vərdişlər təlimin əsas məzmunu kimi. 

19.  DİO əməkdaşlarının peşə təliminin əsas prinsipləri. 

20.  Təlimin növləri və formaları. 

21.  Peşə təliminin əsas mərhələləri.  

 

 

Mövzu  № 8. 

“İstintaq hərəkətlərinin psixologiyası”. 

 

Sərbəst işlər (Sillabus): 

1. Müstəntiqin fəaliyyət sahələri hansı formalarda özünü göstərir? 

2. Hadisə yerinə baxış zamanı müstəntiq hansı psixoloji məqamlara fikir 

verməlidir? 

3. Axtarış və tanımanın psixoloji xüsusiyyətləri hansılardır? 

4. Axtarış zamanı müstəntiq hansı detalları nəzərdən keçirməli və psixoloji 

məqamları bilməlidir ? 

5. Axtarılan şəxsin reaksiya və davranışının diaqnostik əhəmiyyəti haqqında 

məlumat vermək. 

6. Cinayətkar obyekti gizlətmək üçün hansı psixoloji taktikalara üstünlük verir? 

7. Dindirmənin əsas hansı mərhələləri var? 

8. Dindirmənin psixoloji təmasın qurulması mərhələsinin izahı necədir? 

9. Dindirmə prosesində dindirilən şəxsin emosionallığının psixoloji 

xüsusiyyətlərinin izahını vermək. 

10.  Üzləşdirmə psixologiyasının izahını vermək. 

11.  Üzləşdirmə zamanı hansı ziddiyyətlər meydana çıxa bilər? 

12.  İfadənin yerində yoxlanılmasının lazımi səviyyədə yerinə yetirilməsi hansı   

cəhətlərlə şərtlənir ? 

13.  İstintaq eksperimentinin psixoloji xüsusiyyətləri.  

14.  İstintaq eksperimentinin keçirilməsini zəruri edən hansı şərtlər mövcuddur? 

15.  Hadisə yerinə baxışla əlaqədar olaraq keçirilən eksperimentlər içərisində 

qavrayışla bağlı yoxlamaların səciyyəvi xüsusiyyətləri hansılardır? 

16.   İfadənin yerində yoxlanılmasının psixoloji xüsusiyyətləri hansılardır? 

17.  Üzləşdirmə zamanı müstəntiqin mövqeyi necə olmalıdır? 

18.  Dindirmə zamanı nəzərə alınmalı olan psixoloji amillər hansılardır? 

19.  A.V.Dulovun axtarışla bağlı fikirlərinin izahının verilməsi. 

20.  Hadisə yerinə baxışın psixoloji əlamətləri hansılardır? 
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Mövzu  № 9. 

“DİO-nun ƏAF-da şəxsə psixoloji təsirin və məxfi əməkdaşlığın psixoloji 

xüsusiyyətləri”. 

 

Sərbəst işlər (Sillabus): 

1. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində şəxsə psixoloji təsir haqqında məlumat vermək. 

2. Əsas psixoloji təsir metodları haqqında məlumat vermək. 

3. İnformasiya ötürmə metodunun ümumi xarakteristikası haqqında məlumat 

vermək. 

4. İnformasiyanın ötürülməsi zamanı nəzərə alınan prinsiplər. 

5. Informasiyanın nitqlə ötürülməsi qaydası, sürəti və ardıcıllığı. 

6. İnandırma metodu haqqında ümumi anlayış vermək. 

7. İnandırma metodunun cavab verməli olduğu tələblər. 

8. Məcburetmə metodu haqqında ümumi məlumatın verilməsi. 

9. Psixoloji məcburetmənin əsas üsulları hansılardır? 

10.  Təlqin metodu haqqında ətraflı məlumatın verilməsi. 

11.  Təsiretmə metodu olan fikri məsələlərin qoyuluşu və onların müzakirəsi 

metodu haqqında ümumi məlumat vermək. 

12.  Kəşfiyyatçılıq keyfiyyətinin psixoloji xüsusiyyətləri haqqında məlumat vermək. 

13.  Məxfi əməkdaşlıq üçün namizədin şəxsiyyətinin öyrənilməsi. 

14.  Əməliyyat aparatı əməkdaşı tərəfindən konkret şəxsiyyətin öyrənmə sxemi. 

15.  Əməliyyat müvəkkilinin fəaliyyətlə bağlı vəzifələri həyata keçirərkən əsas 

funksiyaları hansılardır ? 

16.  Əməliyyat məlumatının alınmasının psixoloji əsasları. 

17.  Konkret şəxsin əhəmiyyətli olması hissinin ifadəsi haqqında məlumat vermək. 

18.  Şərəf və ləyaqət hissinə müraciət taktikasının keyfiyyəti. 

19.  Emosional stressin istifadəsi metodikası. 

20.  Qeyri-dəqiq bəyanatın və “sadəlövh adam” obrazının yaradılması metodunun 

tətbiqi qaydaları. 

 

 

Mövzu  № 10. 

 “Zərərçəkmiş şəxsin psixoloji xüsusiyyətləri. Məhkəmə psixologiyasının ümumi 

problemləri”. 

Sərbəst işlər (Sillabus): 

1. Zərərçəkmiş şəxsin psixoloji xarakteristikası. 

2. Zərərçəkmişin şəxsiyyətinin tədqiqi metodikasının əsas kateqoriyaları. 

3. Cinayətkarlar tərəfindən vətəndaşlardan qeyri-qanuni mənzil qopardılması 

zamanı işlədilən əsas variantlar. 

4. Ilkin istintaq mərhələsində zorlama işləri üzrə zərərçəkmişin şəxsiyyətinin 

psixoloji tədqiqi hansı aspektlər üzrə tədqiq olunur? 

5. 16 yaşına çatmayan şəxslərlə seksual xarakterli hərəkətlər etmənin psixoloji 

izahını vermək. 
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6. Zərəçəkmişlərin psixoloji tipləri barədə ətraflı məlumat vermək. 

7. Əxlaqsız hərəkətlərdən zərərçəkmişlərin tipləri hansılardır? 

8. Zorlamadan zərərçəkmişlərin birinci tipinə (cinayətin törədilməsinə 

provakasiya edən) və seçici qeyri-tənqidi tipin xüsusiyyətləri. 

9. Zorlamadan zərərçəkmişlərin müqavimət göstərməyə qabil və təşəbbüskar 

tipləri haqqında məlumat vermək. 

10. Viktimologiya haqqında məlumat vermək. 

11. Zərərçəkmişlərin ifadələrinin qavrayış mərhələsi haqqında məlumat vermək. 

12. Zərərçəkmişlərin ifadələrinin yaddasaxlama və yadasalma mərhələsi barədə 

məlumat vermək. 

13. Məhkəmə psixologiyasının tədqiqat metodları. 

14. Məhkəmə psixologiyasının şəxsiyyətin öyrənilməsi üsulları haqqında məlumat 

vermək. 

15. Şəxsiyyətə təsirgöstərmə və şəxsiyyətin psixi keyfiyyətlərinin yoxlanılması 

üsulları haqqında ətraflı məlumat vermək. 

16. Müstəntiqin fəaliyyətinin psixoloji xarakteristikası. 

17. Hakim fəaliyyətinin psixoloji xarakteristikası. 

18. Məhkəmə psixologiyasında sosiometriya tədqiqat metodu kimi. 

19. Məhkəmə psixologiyasında eksperiment və tərcümeyi-hal tədqiqat metodu kimi 

və onlar haqqında məlumat. 

20. Ədliyyə işçisinin fəaliyyətinin psixoloji xarakteristikası. 
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Müxtəlif psixoloji mövzulara (şəxsiyyət psixologiyası, hiss və emosiyalar, idrak 

prosesləri və s.) uyğun olaraq psixoloji testlərin, tapşırıqların həll olunması 

qaydaları. 

 

Басс – Даркинин АГРЕССИЙАНЫН юйрянилмяси 

 сорьусу. 

    Тялимат: Суаллары охуйун, йа «щя», йа да «йох» жавабы верин. Суалларын цзяриндя 

чох фикирляшмяйин. 

1) Мяндя еля щаллар олур ки, башга инсанлара зийан эятирмяк истяйимин гаршысыны ала 

билмирям.  

2) Бязян севмядийим инсанлар щаггында гейбят едирям.  

3) Мян тез ясябиляшир, тез дя сакитляширям.  

4) Мяндян нязакятля хащиш етмясяляр, башгаларынын истяйини йериня йетирмирям.  

5) Мян щеч вахт лайигинжя гиймятляндирилмирям. 

6) Билирям ки, инсанлар мяним далымжа данышыр. 

7) Достларымын давранышыны бяйянмирямся, щямишя буну онлара ачыгжа бялли 

едирям. 

8) Кимися алдатдыьым заман щямишя виждан язабы чякирям. 

9) Мянжя, мян инсанлара ял галдыра билмярям. 

10) Мян щеч вахт о дяряжядя щирслянмирям ки, яшйалары йеря вурум. 

11) Мян щямишя башгаларынын гцсурларыны анлайышла гаршылайырам. 

12) Гойулмуш гайдалар хошума эялмяйяндя онлары позмаьа чалышырам. 

13) Башгалары щямишя ялверишли шяраитдян истифадя етмяйи бажарыр. 

14) Мянимля эцман етдийимдян даща мещрибан давранан инсанлардан 

ещтийат едирям. 

15) Чох вахт диэяр инсанларла разылашмырам.  

16) Бязян аьлыма еля фикирляр эялир ки, онлардан утанырам.  

17) Кимся мяни биринжи вурса, мян она ял галдырмарам.  

18) Мян щирсляняндя гапыны чырпырам.  

19) Эюрцндцйцмдян даща ясябийям. 

20) Кимся мяня мцнасибятдя мцдир кими давранырса, мян щямишя она зидд 

эедирям.  

21) Мяним талейим мяни пяришан едир. 

22) Мяня еля эялир ки, чох инсанлар мяни севмир. 

23) Инсанлар мянимля разылашмайанда, мян мцбащися етмядян юзцмц 

сахлайа билмирям. 

24) Ишдян гачан инсанлар эцнащ щисси кечирмялидирляр. 

25) Мяни вя аилями тящгир етмяк истяйян инсан дейясян дюйцлмяк истяйир. 

26) Мян кобуд зарафата габил дейилям. 

27) Мяни мясхяряйя гойуб эцляндя чох ясябиляширям. 
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28) Инсанлар юзlярини рящбяр ишчи кими апаранда онларын бу давранышына сон 

гоймаг цчцн ялимдян эяляни едярдим.  

29) Демяк олар ки, щяр щяфтя хошума эялмяйян инсаны эюрцрям. 

30) Чох инсан мяним пахыллыьымы чякир. 

31) Инсанлардан мяня щюрмят етмялярини тяляб едирям.  

32) Валидейнлярим цчцн чох аз шей етмяйим фикри мяни чох наращат едир. 

33) Инсанлары щювсялядян чыхаран шяхсляр пис мцнасибятя лайигдир. 

34) Мян щеч вахт щирсимдян кядярлянмирям.  

35) Мяня щагсыз йеря пис мцнасибят эюстяряндя кефими позмурам.  

36) Мяни щювсялядян чыхаран инсанлара фикир вермирям.  

37) Буну бялли етмясям дя, бязян пахыллыг едирям.  

38) Бязян мяня еля эялир ки, мяни яля салыб эцлцрляр.  

39) Щятта щирсляндикдя «налайиг ифадяляр» ишлятмирям.  

40) Истярдим ки, эцнащларым баьышлансын.  

41) Мян чох аз щалларда явяз верирям, щятта мяни вуранда беля.  

42) Щяр щансы бир иш мяним истядийим кими алынмайанда мян инжийирям.  

43) Бязян инсанлар юз иштираклары иля мяни ясябиляшдирир.  

44) Мяним нифрят етдийим инсанлар йохдур. 

45) Мяним принсипим белядир: щеч вахт танымадыьын адама етибар етмя. 

46) Кимся сяни ясябиляшдирирся, мян онун щагда бцтцн дцшцндцклярими 

демяйя щазырам.  

47) Еля ишляр эюрцрям ки, сонра буна эюря пешиман олурам.  

48) Ясябиляшсям кимися вура билярям.  

49) Мян ушаг оланда щеч вахт мяндя ясяб тутмалары олмайыб. 

50) Чох вахт юзцмц партламаьа щазыр бомба кими щисс едирям.  

51) Яэяр инсанлар мяним ня щисс етдийими билсяляр, беля фикря эялярляр ки, 

мянимля дил тапмаг чятиндир. 

52) Мяни щямишя бир фикир марагландырыр: Инсанларын мяня йахшылыг етмясинин 

ясл, эизли сябябляри нядир? 

53) Мяня чыьыранда, мян дя чыьырырам.  

54) Уьурсузлуглар кефими позур. 

55) Башгаларындан ня аз, ня дя чох дава едирям.  

56) Беля щаллары хатырлайырам ки, о гядяр ясяби олмушам ки, ялимя кечян илк 

яшйаны сындырмышам.  

57) Бязян щисс едирям ки, даваны биринжи башламаьа щазырам. 

58) Щисс едирям ки, щяйат мяня гаршы ядалятсиздир. 

59) Яввялляр еля дцшцнцрдцм ки, инсанларын чоху дцзцнц данышыр, инди ися 

буна инанмырам.  

60) Йалныз ясябиляшяндя дейинирям.  

61) Дцзэцн щярякят етмяйяндя виждан язабы чякирям.  

62) Юз щцгугларымы горумаг цчцн физики эцждян истифадя етмяк лазым эялся 

буну едярям.  
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63) Бязян юз гязябими йумруьуму стола вурмагла ифад едирям.  

64) Хошума эялмяйян инсанлара гаршы кобуд олурам.  

65) Мяня пислик етмяк истяйян дцшмянлярим йохдур.  

66) Инсанлар буна лайиг олдугда беля мян еля инсанлара щяддини билдиря 

билмирям.  

67) Тез-тез дцшцнцрям ки, щяйатымы дцзэцн йашамамышам.  

68) Мяни дава щяддиня чатдыра биляжяк инсанлары таныйырам.  

69) Хырда шейляря эюря кефими позмурам.  

70) Инсанларын мяни ясябиляшдирмяк, тящгир етмяк истямяляри фикри чох аз 

щалларда аьлыма эялир. 

71) Чох вахт инсанлара щядя – горху эялсям дя, онлары щяйата кечирмирям.  

72) Сон вахтлар жансыхыжы инсан олмушам.  

73) Мцбащися заманы сясими йцксялдирям.  

74) Адятян инсанлара олан пис мцнасибятими эизлятмяйя чалышырам.  

75) Мцбащися етмякдянся, разылыьы цстцн тутурам.  

 

А Ч А Р. 

1. Физики агрессийа – 1,25,31,41,48,55,62,68 №-ли суаллара «щя» жавабына эюря 

«1», 9,7 №-ли суаллара «йох» жавабы верянляря дя «1» бал верилир. 

2. Долайы агрессийа – 2,10,18,34,42,56,63 №-ли суаллара «щя» жавабына эюря 

«1», 26,49 №-ли суаллара «йох» жавабына эюря «1» бал верилир. 

3. Ясябилик – 3,19,27,43,50,57,64,72 №-ли суаллара «щя» жавабына эюря «1», 

11,35,69 №-ли суаллара «йох» жавабына эюря «1» бал верилир.   

4. Негативизм – 4,12,20,28 №-ли суаллара «щя» жавабына эюря «1», 36 №-ли 

суаллара «йох» жавабына эюря «1» бал верилир. 

5. Инжиклик – 5,13,21,29,37,51,58 №-ли суаллара «щя» жавабына эюря «1», 44 №-ли 

суаллара «йох» жавабына эюря «1» бал верилир. 

6. Шцбщялилик (шцбщялянмя) – 6,14,22,30,38,45,52,59 №-ли суаллара «щя» 

жавабына эюря «1», 65,70 №-ли суаллара «йох» жавабына эюря «1» бал верилир. 

7. Вербал агрессийа – 7,15,23,31,46,53,60,71,73 №-ли суаллара «щя» жавабына 

эюря «1», 39,66,74,75 №-ли суаллара «йох» жавабына эюря «1» бал верилир. 

8. Эцнащ щисси – 8,16,24,32,40,47,54,61,67 №-ли суаллара «щя» жавабына эюря 

«1»,   «йох» жавабына эюря «0» бал верилир. 
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   Юзцнцгиймятляндирмя   тести.  

 

С\с Суаллар Чох тез-
тез 

Тез-
тез 

Арада  Надир 
щалларда 

Щеч 
вахт 

1 Мян истяйирям ки, достларым мяни 
рущландырсынлар. 

     

2 Мян ишляримдя юз мясулиййятими щисс едирям.      

3 Мян юз эяляжяйим цчцн наращатам.      

4 Чохларынын мяни эюрмяйя эюзц йохдур.      

5 Мян башгаларына нисбятян даща аз 
тяшяббцс-карам. 

     

6 Мян юз психи вязиййятим цчцн наращатам.      

7 Мян ахмаг вязиййятдя галмагдан 
горхурам.  

     

8 Башгаларынын харижи эюркями мянимкиндян 
йахшыдыр. 

     

9 Мян таныш олмадыьым адамларын йанында, 
гаршысында нитг сюйлямяйя горхурам. 

     

10 Мян тез-тез сящвляр едирям.      

11 Тяяссцф ки, мян адамларла нежя лазымдыр еля 
даныша билмирям. 

     

12 Тяяссцф ки, мяним юзцмя инамым аздыр.      

13 Мян истяйирям ки, мяним ишими башгалары тез-
тез ряьбятляндирсин. 

     

14 Мян чох тявазюкарам.      

15 Мяним щяйатым файдасыздыр.      

16 Чохлары мяним щаггымда сящв дцшцнцрляр.      

17 Мян фикирлярими щеч кимля бюлцшя билмирям.      

18 Адамлар мяндян чох шей эюзлямирляр.      

19 Адамлар мяним наилиййятляримля чох да 
марагланмырлар. 

     

20 Мян азажыг утанжаьам.      

21 Мян щисс едирям ки, чохлары мяни баша 
дцшмцрляр. 

     

22 Мян юзцмц тящлцкясиз щисс етмирям.      

23 Мян тез-тез лазым олмадан щяйяжанланырам.      

24 Мян, щамынын яйляшмиш олдуьу отаьа дахил 
оланда юзцмц писс щисс едирям.  

     

25 Мян юзцмц сярбяст, азад щисс етмирям.       

26 Мяним архамжа сюз данышыларкян мян щисс 
едирям. 

     

27 Мян яминям ки, адамлар щяр шейи мяндян 
даща асан, йцнэцл гябул едирляр.  

     

28 Мяня еля эялир ки, мяни ня ися пис бир щадися 
эюзляйир.  
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29 Адамларын мяня мцнасибяти мяни фикрян 
щямишя наращат едир.  

     

30 Тяяссцф ки, мян лазыми кими цнсиййятли 
дейилям. 

     

31 Мян йалныз щаглы олдуьуму биляндя 
мцбащисяляря эириширям. 

     

32 Мян жямиййятин мяндян ня эюзлямяси 
щагда фикирляширям. 

     

 

Н я т и ж я л я р и н     и ш л я н м я с и. 

     0 – 25 бал. Юзцнц йцксяк гиймятляндирмядян хябяр верир. Щансы ки, бу вахт инсан 

башгаларында тутулан ирадлара дцзэцн йанашыр, амма юз ишиня вя щярякятляриня надир 

щалларда шцбщя иля йанашыр. Бу щалда инсан юз «гейри-камиллик» йцкцнц дашымыр.  

     26 – 46 бал. Бу юзцнц гиймятляндирмянин орта вязиййятидир. Бу вахт инсан юз 

«гейри – камиллик комплекси» цчцн язиййят чякмир, тядрижян башгаларынын фикирляри иля 

разылашыр.  

     46 – 128 бал. Юзцнц гиймятляндирмянин ашаьы сявиййясидир. Беля ки, бу щалда 

инсан тянгиди ирадлары чох аьрылы гябул едиб чятин кечирир. Башгаларынын фикирляри иля 

разылашмаьа чалышыр.  

  

 

Чох тез–тез – 4 бал.                   Тез–тез – 3 бал. 

Щеч вахт – 0 бал.                        Арада – 2 бал. 

Надир щалларда – 1 бал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 
Темпераментин юйрянилмяси 

Щанс Айзенкин темперамент тести 
 

Чох вахт бизи юзцмцздя вя башгаларында темпераментин щансы типинин цстцнлцк тяшкил 
етдийи марагландырыр. Темперамент типини тяйин етмяк цчцн  мцвафиг психодиагностик 
йоллардан истифадя етмяк лазым эялир. Беля йоллардан бири темперамент типляринин 
«паспортуну» мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. 

 Темпераментин паспортлашдырылмасында щяр типя хас олан 20 яламят верилир.  Щяр бир 
темперамент типи  цчцн сяъиййяви олан давраныш хцсусиййятляри цзря 80 мцлащизя тягдим 
олунур. Тести ики йолла ишлямяк мцмкцндцр:  

1. Тядгиг едилян шяхс (клийент) щазыр балнкда она тягдим олунан суаллара «щя», йахуд 
«йох» ъавабларыны верилир.  

2. Икинъи вариантда онлар цзяриндя мцшащидя апарылыр. Гейд олунан яламятляр 
мцшащидя едилдикдя гаршысына «+» ишаряси йазылыр. Бу, садя бир просес олдуьундан ону 
психологла йанашы мцяллим, валидейн, йахуд диэяр мараглы шяхсляр дя апара билярляр.  

                           
Щяр тип цчцн сяъиййяви яламятляр 

  
Холерик тип 

С.с.                Суаллар Ъаваб 
1. Наращатдыр, бир йердя гярар тутмур.  
2. Тцндмяъаздыр, тез-тез ятрафиндакылары аъылайыр.  
3. Щювсялясиз вя сябирсиздир.  
4. Габа вя кобуддур.  
5. Тяшяббцскар вя гятиййятлидир.   
6. Инадкардыр.  

7. Мцбащися заманы щазыръавабдыр.  
8. Щямишя ишлямяйи севся дя бязян бундан усаныр.  
9. Риск етмяйя мейiллдир.  

10. Кинли дейил, кцсцлц галмаьы баъармыр.  
11. Сцрятли, гарышыг нитгя малиkдир.  

12. Мцвазинятсиз вя гярарсыздыр, тез щювсялядян чыхыр.  

13. Давакардыр.  
14. Чатышмазлыглара, гцсурлара дюзцмсцз йанашыр.  
15. Сифятин мимикасында емосионал ифадялилик вар.  
16. Щяр щансы бир ишя эиришяряк ону щялл етмяйи баъарыр.  
17. Йорулмадан йенилийя ъан атыр.  
18. Кяскин вя сярт щярякятляря мейллидир.  
19. Гаршысына гойдуьу мягсядя чатмаг цчцн ъидди сяй эюстярир.  

20. Ящвалы кяскин дяйишмяйя мейллидир.  

 Нятиъяляр 
 Верилмиш ъаваблар – «Щя» Рягямля - 
                                «Йох» Рягямля - 
 Нятиъя: холерик тип цзря сяъиййяви хцсусиййятлярин фаиз эюстяриъиси 
 20 рягями цзря  - «Щя»________  % 
                             «Йох»________ % 
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Сангвиник тип 

С.с
. 

           Суаллар Ъаваб 

1. Шян вя щяйатсевярдир.  
2. Эцмращ вя ишэцзардыр.  
3. Чох заман башладыьы иши сона чатдырмыр.  
4. Юзцнц йuксяк гимйятляндирмяйя мейллдиир.  

5. Йенилийи тез гябул едир.  
6. Мараг вя мейлляри сабит дейил.  
7. Уьурсузлуг, пис хябяр она тез вя аьыр тясир едир.  
8. Йени, фяргли шяраитя тез алышыр, адаптасийайа габиллийи вар.  
9. Щяр бир йени ишя щявясля башлайыр.  
10. Марагланмадыьы иш цзяриндя чятин мяркязляшир.   
11. Йени ишя тез башлайа, ондан да диэяриня тез кечя билир.  
12. Йекнясяк, ейнимязмунлу ишдян сыхылыр, тез  безикир.  
13. Цнсиййятъил вя щяссасдыр.  
14. Дюзцмлц вя ишэцзардыр.  
15. Сцрятли, айдын, йцксяктонлу, емосионал, ифадяли нитги вар.   
16. Фювгяладя ситуасийаларда юз щярякятляриня сащиб ола билир.  
17. Даим эцмращ ящвал-рущиййяйя маликдир.  
18. Дярщал йухуйа эедир вя тез дя айылыр.  
19. Щансыса мясялянин щяллиндя тяляскянлик едир.  
20. Проблемляря, щяйати мясялялярин щяллиня  цздян йанашыр, чя-

тин ситуасийаларда фикрини йайындырмаьа цстцнлцк верiр.  
 

 Нятиъяляр 

 Верилмиш ъаваблар – «Щя» Рягямля - 
                                «Йох» Рягямля - 
 Нятиъя: холерик тип цзря сяъиййяви хцсусиййятлярин фаиз эюстяриъиси 
20 рягями цзря  - «Щя»________  % 
                            «Йох»________ % 
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Флегматик  тип 

С.с
. 

           Суаллар Ъаваб 

1. Сакит вя сойугганлыдыр.  
2. Юз фяалиййятиндя ардыъыл вя тямкинлидир.  
3. Ейтийатла, дцшцняряк, аьыллы щярякят едир.  
4. Эюзлямяйи (щятта, узун илляр)  баъарыр.  
5. Гарадинмяздир, бош-бошуна данышмаьы севмир.  
6. Сакит, ряван, кяскин  емосийасыз нитгя маликдир.  
7. Тямкинли вя сябирлидир.  
8. Башладыьы иши сона чатдырыр.  
9. Бош йеря юз эцъцнц сярф етмир.  
10. Иш системиндя эцн режиминя ъидди ямял едир.  
11. Щяйяъанынын, наращатлыьынын гаршысыны алмаьы баъарыр.  
12. Ряьбят вя ъязаландырмайа юзцнямяхсус йанашмасы вар.  
13. Кинlidir, хошхасиййятдир, аъы, истещзалы сюзляря эцзяштя эедир.  

14. Мцнасибят вя марагларында сабитдир.  
15. Ишя эеъ башлайыр, кейфиййятля сона çатдырыр.   

16. Щамыйа ейни мцнасибят бясляйир.  
17. Щяр шейдя сялигялилийи вя интизамы севир.  
18. Адяти шяраитдян чятинликля айрылыр, йени шяраитя чятин алышыр.  
19. Эюзлянилмяз ситуасийада, эярgин анда юзцнц тямкинли апарыр.  

20. Инсанлары ишэцзарлыьына эюря гиймятляндирмяйя мейллидир.  

 Нятиъяляр 

 Верилмиш ъаваблар – «Щя» Рягямля - 
                                «Йох» Рягямля - 
 Нятиъя: холерик тип цзря сяъиййяви хцсусиййятлярин фаиз эюстяриъиси 
20 рягями цзря  - «Щя»________  % 
                            «Йох»________ % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мелонхолик  тип 
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С.с
. 

           Суаллар Ъаваб 

1. Утанъагдыр.   
2. Йени шяраитдя юзцнц итирир.  
3. Йени таныш олдуьу инсанла цнсиййят гурмагда чятинлик чякир.  
4. Юз эцъцня инанмыр.  
5. Тянщалыьы севир, бу заман юзцнц ращат,  тящлцкясиз щисс едир.  
6. Уьурсузлуг заманы тез мяйус олур, юзцнц итирир.   
7. Юзцня гапылмаьа, юзцнямяркязляшмяйя мейллидир.  
8. Щярякятли ишлярдян тез йорулур.   
9. Зяиф, сакит, емосийасыз, пычылты сявиййясиня енян нитгя маликдир.  
10. Щямсющбятинин характериня чятин уйьунлашыр.   
11. Щяр щансы тясирдян эюз йашы тюкмяйя гядяр щяссасдыр.   
12. Ряьбят вя ъязаландырмайа гаршы чох щяссасдыр.  
13. Юзцня вя ятрафдакылара гаршы чох тялябкардыр.  
14. Инсанлардан шцбщялянмяйя мейллидир.   
15. Юзцня гаршы мцнасибятя чох щяссасдыр, щяр шейи цряйиня салыр.  
16. Гапалы вя цнсиййятсиздир, фикирлярини  бюлцшмяйи хошламыр.  
17. Чох кцсцйяндир.  
18. Пассив вя горхагдыр.  
19. Башгаларынын тясири алтына асанлыгла дцшuр.  

20. Инсанлардан юзцня гаршы диггят, гайьы, кюмяк эюзляйир.  

 Нятиъяляр 

 Верилмиш ъаваблар – «Щя» Рягямля - 
                                «Йох» Рягямля - 
 Нятиъя: холерик тип цзря сяъиййяви хцсусиййятлярин фаиз эюстяриъиси 
20 рягями цзря  - «Щя»________  % 
                            «Йох»________ % 

 
«Паспорт»да бу вя диэяр темперамент типи иля ялагядар олараг верилмиш мцсбят ъаваблар 

топланыр, ашаьыдакы формула ясасын мцвафиг тип мцяййянляшдирилир. 

                         
 

 

   Т ф = Х  (Ах  ). 100%                        

                    А 
 

 

   Т ф = С  (Ас  ). 100%                        

                    А 
 

 

   Т ф = Ф  (Аф  ). 100%                        

                    А 
 

 

  Т ф = М  (Ам  ). 100%                        

                     А 
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     Бурада: Тф- темпераментин формулу; 
                  Х – холерик темперамент типи; 
                  Ф – холерик темперамент типи; 
                  Ф – холерик темперамент типи; 
                 А -  бцтцн темперамент типляри цзря «+» cавабларын чями; 

          Ах, Ас, Аф, вя Ам сулларын цмуми сайы, йяни 20-дир. 
                 Сон тяниъядя темпераментин формулу, мясялян, беля ола биляр. 
 
  Тф  = 32 % -х+;   30 % С+;     12 % Ф+;      23%М+. 

 

 Бу о демякдир ки, сынанылан шяхсин темпераменти 32 % холерик, 30 % 
Сангвиник, 12 % Флегматик,     23 % Меланхоликдир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шяхсиййятин психощяндяси фигурлар васитясиля  

юйрянилмяси 
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  Психощяндяся илк дяфя олараг Америкада идаряетмя сащясиндя кадрларын 

сосиал-психоложи щазырлыьы цзря мцтяхяссис Сйузен Диллинэер тяряфиндян ишлянилмишдир. 

Тест алим-педагогларын шяхсиййятинин дя бир сыра хцсусиййятлярини гыса мцддятдя 

юйрянмяйя имкан верир. 

Тялимат: Верилмиш 5 фигура бахын вя юз форманызы щисс етмяйя чалышын. Фикринизъя 

щансы фигур сизя даща чох охшайыр. Щансы фигура бахыб дейя билярсиз- «бу мяням» . 

Бунун цчцн сечдийиниз фигурлары сыра нюмряси иля гейд един.  

 Тестин мязмуну 

Ы йеря сечилмиш фигур сынаныланын давраныш хцсусиййятлярини, вя цстцнлцк тяшкил 

едян характер яламятлярини юйрянмяйя имкан верир. Ахырынъы йеря гойулмуш фигур гар-

шылыглы мцнасибятлярин вязиййятини эюстярир. Щямин фигурун психоложи тящлили иля онун 

щазырда ятрафындакы сосиал мцщитя мцнасибятини мцяййянляшдирмяк олар. 

Ы.  Квадрат.  Юз сащясиндя йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисдир. Йорулмаг билмяйян 

зящмяткеш инсандыр. Адяти щяйат тярзини дяйишмяйи хошламыр. Щямишя щяр йердя 

сялигя-сящман йаратмаг истяйир. Планлашдырылмыш щяйат идеалына сащибдир. Йахшы ня-

зарятчидир. Иърачылыг фяалиййятини хошламадыьындан надир щалларда башгаларынын 

табечилийиндя чалышыр. Менеъерлик фяалиййятиндя бюйцк уьурлар газаныр. Бязиляриндяки 

емосионал сойуглуг онларын цнсиййят йаратмасына мане олур. Юз фикирлярини айдын 

чатдыра билирляр, бунунла беля онлар цчцн аудиторийаны юзцня ъялб етмяк чятиндир. 

Чцнки аналитик нитг вя фикирляриндя хырдалыглара мейл онларын нитгини аьырлашдырыр. 

Характер яламятляри, адятляри, мараглары. Тяшкилатчы, башладыьы иши сона чатдыран, 

инадкар, зящмяткеш, чалышган, дюзцмлц, сябрли, системли гайдада фяаллыг эюстярян. 

Щяр хырдалыьа гаршы щяддян артыг диггятли. Ъидди эцн режими, планлашдырма, дягиглик, йа-

зылы нитгя мараг, тямизкарлыг, сялигялилик, гянаятъиллик, ниэаща вя валидейнлик вязифясиня 

ъидди мцнасибят, достларын азлыьы, коллексийа топламаг.  

Киши. Эейимдя ъидди стиля цстцнлцк верир. Тцнд рянэли костйум, аь кюйняк эейинир, 

эюзячарпмайан галстук тахыр. Айаггабылары щямишя тямиз олур. Юзляри иля щямишя 

тямиз, цтцлц дясмал вя дараг эяздирир. Зярэярлик вя бязяк яшйасындан истифадя етмир. 
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Щяр ещтимала гаршы, цстцндя пул эютцрцр, анъаг ону бош йеря хярълямир. Кюкялмяйя 

мейлли дейил. 

 Гадын. Сон дябля эейинмякдян гачыр. Даща чох мави, гящвяйи, боз вя гара 

рянэляря, золаглы нахышлара цстцнлцк верир. Сачлары адятян гыса вурулур. Узун сачлары 

варса ону сялигя иля йыьыр. Бейнин сол йарымкцряси даща чох инкишаф едир.   

ЫЫ. Цчбуъаг. Бу форманын башлыъа яламяти - мющкям шяхсиййят вя  лидерликдир. 

Шющрятпярястдир, йцксяк мювге тутмаьа чалышыр.  

Сяъиййяви характерик хцсусиййяти бунлардыр. Ясас мягсяд цзяриндя диггятини 

ъямлямяк. Гаршысына мягсяд гойараг, она наил олмаг цчцн енержи сярф етмяк. Ситу-

асийаны тез анализ етмяйя габиллик. Квадратлардан фяргли олараг диггяти хырдалыглара 

дейил, ясас мягсядя йюнялдир. Юзцня инаныр, щяр шейдя щаглы олмаг истяйир. Тез-тез 

риск едир. Гярар гябулунда тяряддцд едянляря гаршы сябрсиздир. Сящвлярини чятинликля 

етираф едир. Эюрмяк истядиклярини эюрцр, она эюря дя юз гярарларыны дяйишмяйи хошламыр. 

Яксяр щалларда билдийи кими щярякят едир. Щяр щансы ишя бойун олмаздан яввял юзцня 

суал верир: «Мяним бундан газанъым ня олаъаг?» Щямишя щяр шейдя щаглы олмаг 

истяйиня эюря  башгалары иля рягабятдя олур. Щяр бир ишдя  цстцнлцк тяшкил едян уста-

новкасы-гялябя чалмаг, мцвяффягиййят газанмагдыр. Щяр шейи вя щамыны юз ятрафын-

да фырланмаьа мяъбур едир. Сол йарымкцряли инсанлара аиддирляр 

ЫЫЫ. Дцзбуъаглы. Бу фигур кечид вя дяйишиклик символудур. Ону сечян инсан щал-

щазырда кечирдикляри щяйат тярзиндян наразы олуб, даща йахшы щяйат шяраитинин ахтарышы 

иля мяшьулдур. Она эюря дя бу форма мцвяггяти сайылыр. Ону сечян инсанларын, яслин-

дя, диэяр дюрд, нисбятян мющкям формалара да мцнасибяти йахшыдыр. Бу бахымдан, 

щяйатынын мцяййян дюврцндя башга форманы да сечя билярляр. Бу фигуру сечян адам 

щазырда, демяк олар ки, проблемлярин ичярисиндя башыны итириб. 

Характерик яламятляри. Дяйишмяйя щазырдырлар. Принсипиал дейилляр. Тез-тез дяйишя 

билирляр. Юзцнцгиймятляндирмя сявиййяси ашаьыдыр. Щяр ан йахшы олмаьа чалышыр, йени иш 

йоллар ахтарыр. Давранышындакы сцрятли, ани вя эюзлянилмяз дяйишикликляр башга инсанлары 

чашдырдыьындан чохлары онларла ялагядян йайынырлар. Юзц ися цнсиййятя чалышыр, чцнки бу 

цнсиййят онун цчцн ваъибдир. Диэяр тяряфдян, мцсбят кейфиййятляри дя вар. Бу 

кейфиййятляр васитясиля онлар ятрафдакылары юзляриня ъялб едирляр. Бу, щяр шейдян яввял, 

щяр шейля марагланмаг вя ъясарятдир. Яввялляр щеч вахт эюрмядикляри иши эюрмяйя 

чалышыр. Щяр ъцр йенилийи асанлыгла мянимсяйир. Щяддян артыг тез инанан, тясирлянян, 

садялювщдцр, лакин бу, кечиъи щалдыр. 

ЫВ. Даиря.  Бу, щармонийа символудур. Ким, там яминликля даиря фигуруну сечирся, 

о, мцсбят шяхсиййятлярарасы мцнасибятлярдя мараглыдыр. Инсанлар онун  щяйат рифащы 

цчцн ян йцксяк дяйярдир. Даиря 5 форма ичярисиндя ян хейирхащыдыр. Ян йахшы динляйиъи 

олдуьуна эюря 5 форма ичярисиндя ян йахшы цнсиййятя эирмяйи баъарандыр. Башга 

сюзля, йахшы коммуникатордур. Йцксяк щяссаслыьа маликдир. Башгаларынын дярдиня 

шярик олмаг щисси эцълц олуб онларын севинъ вя кядярини юзцнцнкц кими йашайыр. Она 
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эюря дя инсанлар онлара доьру ъан атырлар. Инсанлары йахшы анлайыр, дярк едир, йери 

эялдикдя йаланыны ифша едир.  

Бизнес сащясиндя зяиф менеъер вя рящбярдир. Щямишя сцлщц горумаьа чалышыр, 

она эюря дя бязян «гяти» мювге тутмагдан гачыр. Онун цчцн шяхсиййятлярарасы мц-

насибятлярдя конфликтя эирмякдян аьыр шей йохдур. Яэяр инсанлар бир-бириля йахын мц-

насибятлярдядирлярся буну  хошбяхтлик кими гябул едир. Конфликтлярдя эцзяштя эедир. 

Гятиййятсиз олдуьундан, сийаси ойунларда зяифлик эюстярир. Она эюря дя щямишя эцълц 

шяхсляр, мяс: квадрат, цчбуъаг даиря цзяриндя цстцнлцйц яля алыр. Онун цчцн щаки-

миййятин кимин ялиндя олмасынын щеч бир фярги йохдур, тяки сцлщ вя ямин-аманлыг ол-

сун. Сющбят ядалят вя яхлагдан эедирся ися гятиййят эюстярир. Дцнйаны емосионал 

дярк едир. Солйарымкцряли инсанлар групуна аиддир.  

В. Зигзаг. О, йарадыъылыг символудур. Адятян естетик щиссляр даща чох инкишаф 

етмиш олур. Онун цчцн мянтиги дейил, даща чох интуитив тяфяккцр тярзи хасдыр.  Бир-

бириндян тамамиля фяргли идейалардан йени орижинал бир шей йаратмаьы хошлайыр. Конфликт 

заманы эцзяштя эетмир, яксиня кяскинляшдирир. Дцнйаны даима дяйишян эюрмяйя 

мейллидир. Стандарт гайдаларла тянзимлянян шяраитдя мящсулдар ишлямяйи баъармыр. 

Дягиг, гяти, мцяййян едилмиш вязифя вя иш цсуллары онлары гыъыгландырыр. Иш йериндя 

мцхтялифлийин олмасы онун цчцн зяруридир. Иш фяалиййятиндя щеч кимдян асылы олмаьы 

хошламыр. Эяляъяйя йюнялмиш олур, даща чох реаллыгла дейил, перспективля марагланыр. 

Идейалар Аляминя  реаллыг кими йанашыр. Щяйатынын мцяййян щиссясини идейалар 

дцнйасында кечирир. Она эюря дя гейри-реал, садялювщ вя ишэцзардыр. Онларда йени фикир 

ямяля эяляндя аз галыр ки, бцтцн дцнйайа ъар чяксин. Сябрсиз, ъошьун, сюзц цзя 

дейяндир. Башладыглары иши сона чатдырмагда о гядяр дя тякидлилик эюстярмир. 

Щяйатында йенилийин юзцня йер тапмасы ятраф мцщитин мцнасибятиля мцяййянляшир. О, 

саь йарымкцряли дцшцнъя тярзиня малик. 

 

 

 

  

 

 

 

Ç.D.Spilberger və Y.L.Xaninin  

özünüqiymətləndirmə şkalası 
 

TEST № 1 

Şəxsiyyətin reaktiv göstəriciləri – RT 
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Özünüzü  bu anda necə hiss edirsiniz? 

 

S/s 

 

 

Suallar 

Qeyd: Aşağıdakı sualları diqqətlə oxu, sağ tərəfdə qeyd olunan 

düzgün cavabı seç və müvafiq rəqəmin üstündən xətt çək. 

Cavablar 
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1. Sakitəm. 1 2 3 4 

2. Məni heç bir təhlükə gözləmir  1 2 3 4 

3. Gərginəm. 1 2 3 4 

4. Mən heyfslənirəm. 1 2 3 4 

5. Mən sərbəstəm. 1 2 3 4 

6. Kefsizəm. 1 2 3 4 

7. Məni uğursuzluqlar narahat edir. 1 2 3 4 

8. Özümü rahat hiss edirəm. 1 2 3 4 

9. Həyəcanlıyam. 1 2 3 4 

10 Mən daxilən məmnunam.  1 2 3 4 

11 Özümə arxayınam. 1 2 3 4 

12 Əsəbiyəm. 1 2 3 4 

13 Özümə yer tapa bilmirəm. 1 2 3 4 

14 Hirsliyəm. 1 2 3 4 

15 Mən qapalı deyiləm. 1 2 3 4 

16 Hər şeydən razıyam. 1 2 3 4 

17 Mən bezmişəm. 1 2 3 4 

18 Olduqca həyəcan içindəyəm və özümdə deyiləm.  1 2 3 4 

19 Sevinc içindəyəm. 1 2 3 4 

20 Mənə hər şey xoş gəlir. 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST № 2 

  

Şəxsiyyətin  sabit göstəriciləri –  LT 

 

Özünüzü adətən necə hiss edirsiniz? 
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S/s 

 

 

Suallar 

Qeyd: Aşağıdakı sualları diqqətlə oxuyun, sağ tərəfdə qeyd 

olunan düzgün cavabı seçib müvafiq rəqəmin üstündən xətt 

çəkin. 

Cavablar 
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1 Hər şey ürəyimcədir. 1 2 3 4 

2 Çox tez yoruluram. 1 2 3 4 

3 Tez təsirlənir və ağlayıram. 1 2 3 4 

4 Mən də hamı kimi xoşbəxt olmaq istərdim. 1 2 3 4 

5 Qısa bir müddətdə qərar qəbul edə bilməməkdən uduzuram.  1 2 3 4 

6 Adətən mən özümü gümrah hiss edirəm.  1 2 3 4 

7 Sakit və soyuqqanlıyam. 1 2 3 4 

8 Qarşıda olan çətinliklər adətən məni çox narahat edir. 1 2 3 4 

 9 Adi məsələlərə görə çox həyəcan keçirirəm. 1 2 3 4 

10 Tam xoşbəxtəm. 1 2 3 4 

11 Hər şeyi ürəyimə salıram. 1 2 3 4 

12 Məndə əzmkarlıq və arxayınlıq hissi yoxdur.  1 2 3 4 

13 Adətən mən özümü təhlükəsizlikdə hiss edirəm. 1 2 3 4 

14 Çətin vəziyyətlərdən qaçmağa çalışıram. 1 2 3 4 

15 Tez-tez darıxıram. 1 2 3 4 

16 Hər şeydən razıyam. 1 2 3 4 

17 Ən adi məsələlər məni narahat edir və işimdən ayırır. 1 2 3 4 

18 Ümidsizliyimdən həyəcan keçirirəm və uzun müddət özümə 

gələ bilmirəm. 

1 2 3 4 

19 Təmkinli, ancaq xasiyyətcə ağır insanam.  1 2 3 4 

20 Həll edəcəyim problemlərimi fikirləşərkən böyük narahatlıq 

və həyəcan keçirirəm. 

1 2 3 4 

 

 

 

TEST № 1 

 

RT üzrə cavablar 

 

E1- 3,4,6,7,9,12,13,14,17,18. 

E2 – 1,2,5,8,10,11,15,16,19,20. 

RT = E1 - E2 +35 

  

 

 

 

TEST № 2 

LT üzrə cavablar 

 

 E1- 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40. 

 E2 – 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39. 
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LT = E1 - E2 +35 

 

 

  

30 bala qədər        -  aşağı həyəcanlılıq 

31 -  45 bal               -   davamlı həyəcanlılıq 

46 - və daha çox    -  yüksək həyəcanlılıq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мян кимям? 
 

1. Сиз чохдан башламыш олдуьунуз, лакин йарымчыг сахладыьыныз ишя башламаьа  

щазырлашырсыныз. Бу анда сизин севэилиниз (арвадыныз) зянэ вуруб эюрцшмяйинизи (евя 

эялмяйинизи) хащиш едир: 
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а) ондан бир гядяр сонра зянэ вурмасыны хащиш едяряк яввялжя юз ишинизи 
тялясик баша вурурсунуз; 

б) «эялирям, язизим» - дейяряк юз ишляринизи йарымчыг гойуб онун эюрцшцня тя-

лясирсиниз; 
ж) она кобуд жаваб вериб ишинизи давам етдирирсиниз. 
2.  Гаршынызда ики сечим вар: шян компанийада олмаг вя йа сянядляринизи 

гайдайа салмаг. 
а) «ишлямяк лазымдыр» - дейиб каьыз-куьузу йыьышдырырсыныз; 
б) «каьызлара йахын заманларда ял эяздирярям» - дейя фикирляшяряк компани-

йайа гошулурсунуз; 
ж) сизи сялигясизликдя эцнащландыранлара тябяссцмля бахыб ондан узагла-

шырсыныз. 
3. Сиздян башгаларынын ющдясиндян эяля билмядийи щансыса ишин ижрасы хащиш 

олунур. 
а) щямин адамын кцряйиня вурараг дейирсиниз: «Щеч бир проблем йохдур» вя 

онун хащишини йериня йетирирсиниз; 
б) башыныз гарышыг олдуьундан ялинизи йеллядиб узаглашырсыныз; 
ж) онун ялини узун мцддят сыхыб фикирляшир вя тядрижян бу хащишин ижрасына 

башлайырсыныз. 
4. Иш адамлары щяйатынын мянасыны палтарда эюрмцрляр, анжаг сизин цчцн: 
а) палтар бюйцк ящямиййят кясб едир, бунсуз юзцнцзц дяйярсиз щесаб едир-

синиз; 

б) эюзял gейинмяйи севирсиниз, бу щям сизин, щям дя ятрафдакылар цчцн хошдур; 

ж) йахшы палтар сизин цчцн лазымдыр, яэяр пис эейинярсинизся сизинля ишбирлийи 
гурмазлар. 

5. Достлара малик олмаг яладыр. 
а) онларын кюмяйи иля ишляринизи гайдайа салырсыныз; 
лазым олан шейляри ялдя едирсиниз, сатырсыныз, алырсыныз; 
б) онлар сизя чятин анларынызда кюмяк едирляр; 
ж) достлар сизин цчцн щяр шейдир, онларла мяслящятляширсиниз, онлара кюмяк 

едирсиниз. 
6. Севдийиниз адамлара кифайят гядяр вахт айырырсынызмы? Онлардан бири сиздян 

тяжили зянэ вурмаьынызы хащиш едир вя сиз жаваб верирсиниз: 

а) «Мян ишля мяшьулам, башга ишляря вахтым йохдур»; 
б) «Бир гядяр эеж олса дцнйа даьылмаз ки?»; 
ж) «Ялбяття, бу дягигя зянэ вурарам, наращат олма». 
7. Яксяр иш адамларынын «шяхси щяйаты» вар. Сиз юз шяхси щяйатынызы нежя 

гиймятляндирирсини? 
а) «Аиля-ев мяним шяхси щяйатымдыр, ясас мясяля ювладдыр, иш ися инсана мадди 

тялябатларыны юдямяк цчцн лазымдыр»; 
б) «Аиля олса пис дейил, анжаг иши дя арха планда гоймаг олмаз»; 
ж) «Бцтцн щяйатымы аиля гайьыларына həsr етмякля кечирмяк истямирям, иш 

мяним цчцн важибдир, аиля гайьыларыны арвадымda (яримdə) чякя биляр». 

8. Истиращят едя билирсинизми? 

а) «Билирям, анжаг щямишя йох, щеч бу барядя дцшцнмямишям»; 
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б) «Истиращят етдийим вахт щяйатдан зювг алырам»; 
ж) «Хатырлайа билмирям ки, сонунжу дяфя ня заман истиращят етмишям». 

  
Жаваблар 

  

1 а- 5 б-3 ж-10 

2 а-10 б-5 ж-3 

3 а-10 б-3 ж-5 

4 а-3 б-5 ж-10 

5 а-10 б-5 ж-3 

6 а-10 б-5 ж-3 

7 а-3 б-5 ж-10 

8 а-5 б-3 ж-10 

 
60 балдан чох. 

Сиз исдедадлысыныз. Беля мцнасиб иш кейфиййятляриня малик олан инсанлар аз 
тапылыр. Щяйатынызы ишя щяср едир, онун мянасыны ишдя эюрцрсцнцз. Анжаг артыг 
дайанмаг вахтыдыр. Горхулу анлар йашайа билярсиниз. Бу тяяжжцблц дейил. Юз 
йахынларыныз, достларыныз щаггында дцшцнмялисиниз. Щазырда дост кими гиймятлян-

дирдикляринз ися йалныз ишинизля баьлы олан инсанлардыр. 
35 – 60 бал арасында. 

Сизин цчцн аилянизля, йахынларынызла бирэя олмаг хошдур. Гайьыкеш вя диггят-
лисиниз. Щяр шейи юз нязарятиниздя сахламаг истяйирсиниз. Йахшы щалдыр ки, юзцнцзц 
тамамиля ишя щяср етмирсиниз.  

35 бала гядяр. 
Йцнэцл щяйат тярзиня даща чох мараг эюстярирсиниз. Щяйатынызы ситуасийалар 

цзяриндя гурурсунуз. Беля тясадцфляря щямишя етибар етмяк олмаз. Йахшы адам-

сыныз, анжаг ишэцзарлыг барядя дя дцшцнмяйи унутмайын. Бир гядяр жидди олмаг 
лазымдыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 К.Г.Йунгун сорьусу 
 

Тялимат: Щяр суалын ики жаваб варианты вар. Юзцнцзя даща чох уйьун эялян 

жавабы гейд един.  
1. Няйя даща чох цстцнлцк верирсиниз:     
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а ) бир аз йахын достларыма:  б) бюйцк дост компанийасына: 
 
2. Щансы китаблары охумаьа цстцнлцк верирсиниз 
а) яйлянжя мювзусунда:  б) гящряманлыг мювзусунда: 
 
3. Сющбят зяманы няйя даща даща чох йол верирсиниз 
а) лянэимяйя; б) сящвя 
 
4. Яэяр сиз пис щярякят эюрмцсцнцзся 
а) жидди сыхынты кечирирсиниз;  б) жидди сыхынты кечирмирсиниз 
 
5. Сиз исанлара нежя уйьунлашырсыныз. 
а) тез, йцнэцл;  б) йаваш, ещтийатла 
 
6. Сиз юзцнцзц кцсяйян щесаб едирсинизми? 
а) бяли; б) хейр. 
 
7. Сиз гящгящяйля, црякдян эцлмяйя йюнцмлцсцнцз: 
а) бяли; б) хейр. 
 
8. Юзцнцзц щесаб едирсиниз: 
а) сакит; б) сющбятжил. 
 
9. Сямими йохса гапалысыныз: 
а) сямими; б) гапалы. 
 
10. Сиз юз тяяссцратларынызын тящлил иля мяшьул олмаьы севирсиниз 
а) бяли; б) хейр. 
 

11. Ижтимаиййятдя оларкən  цстцнлцк верирсиниз 
а) данышмаьа; б) динлямяйя. 
 
12. Юзцнцздян наразы олдуьунуз щаллары тез-тез йашайырсыныз 

а) бяли; б) хейр. 
 
13. Ня ися тяшкил етмяйи севирсинизми 
а) бяли; б) хейр. 
 
14. Интим эцндялийинизин олмасыны истярдинизми 
а) бяли; б) хейр. 
 
15. Гярардан онун йериня йетирилмясиня тез бир заманда кечирсиниз 
а) бяли; б) хейр.  
 
16. Ящвалынызы тез-тез дяйиширсиниз 
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 а) бяли; б) хейр.  
 
17. Юз бахышларынызы башгаларына гябул етдиря билирсинизми 
а) бяли; б) хейр.  
 
18. сизин щярякятляриниз 

 а) tez-tez; б) ləng.  

 
19. Сиз мцмкцн хошаэялмязликлярдян чох наращат олурсунуз 
а) тез-тез; б) эеж. 
 
20. Чятин анларда 

а) башгаларындан кюмяк истямяйя тялясирсиниз; б) мцражият етмяйи севмирсиниз. 
 

Нятижялярин ишлянмяси 
 

Екстраверсийаларын эюстярижиляри: 1б, 2а, 3б, 4б, 5а, 6б, 7а, 8б, 9а, 10б, 11а, 
12б, 13а, 14б, 15а, 16а, 17а, 18а, 19б, 20а.  

Жаваблары щесаблайыб 5 вурмаг лазымдыр. 
Бал: 0-35-интроверсийа: 36-65- амбоверсийа: 66-100-екстраверсийа. 
 
Екстравертляр цнсиййятя асан эирирляр, агрессивлик сявиййяси йцксякдир, лидерлийя 

мейллидирляр, диггят мяркязиндя олмаьы севирляр, сямими, цнсиййятжил, 
импулсивдирляр, холерик, сангвиник. 

 
Интровертляр юз тяяссцрат дцнйасында йашайырлар, аз цнсиййятжилли, сакит, чятин-

ликля йени танышлыглар йарада билирляр, риск етмяйи севмирляр, кющня ялагялярин 
гырылмасы онлара пис тясир эюстярир, йцксяк щяйяжанлы вя риэиддирляр: флегматикляр, 
меланхоликляр бу типя аиддир.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Мювжуд олмайан варлыг» тести 

 

 «Мювжуд олмайан варлыг» тести инсан психикасы вя психолоэийасы щаггында епизодик 

планда, илкин вя цмумиляшдирижи мялуматлар ялдя етмяйя имкан верир. И.М Сеченова эюря 
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психикада йаранан щяр щансы тясяввцр, бу тясяввцрля баьлы олан щяр щансы яняня щярякятля 

гуртарыр. Яслиндя: «Щяр щансы фикир щярякятля битир». 

Психиканын вязиййятинин гейдя алынмасында психомоториканын тядгигиндян истифадя 

олунур. Бу тест васитяси иля апарылан тядгигатын методикасы да психомотор нязяриййяляр 

цзяриндя гурулмушдур. Бурада даща чох шякил чякян саь ялин моторикасынын щярякятинин 

шякилдя график гейдляри юйрянилир.  

Яэяр щансыса щярякяти щансыса сябябдян щяйата кечирмяк, реаллашдырмаг мцмкцн 

олмурса щямин щярякят цчцн сярф олунажаг енеръи фикир сявиййясиндя мцвафиг язяля 

групунда жаваб щярякятинин йериня йетирилмяси цчцн топланыр. Мясялян, горху ойадан 

образлардан вя фикирлярдян йаранан тяяссцратлар ирили-хырдалы  ял-айаг язяляляриндя, язяляляр 

групунда горхуйа жаваб олараг:  лазым олан анда гачмаг,  ялин кюмяйи иля вурмаг, йа 

да юзцня сипяр етмяк цчцн эярэинлик кими йыьылыр.  

Щярякят рефлексляри  ятрафларын сцмцк-язяля системини мяканда узаглашдырмаг, 

йахıнлашдырмаг, ендирмяк, дцз тутмаг, галдырмаг истигамятиня маликдир. Бу бахымдан, 

шяклин рясм каьызында йериня йетирилмяси заманы мякан модели тясвир едилир. Бундан 

башга, язялялярин вязиййяти субйектин чякдийи график тясвирдя, «психи енеръинин шякил 

йазысы»нда онун мякана мцнасибятини ифадя едир. Еляжя дя бу тясвирдя онун вярдишляри, 

бу эцнля, кечмишля, эяляжякля баьлы олан тяяссцратларын емосионал чаларларыны мцвяггяти 

мярщялялярля гейдя алыр. График тясвир, щям дя психиканын реаллыьынын, йахуд идеал-фикри 

ишинин планыдыр.  

Субйектдян архада вя солда йерляшян мякан кечмиш заманла баьлы олуб щярякят-

сизлийи, щярякятин олмамасы вя онун щяйата кечмямясини ифадя едир. Субйектдян саь 

тяряфдяки, гаршыдакы вя йухарыдакы мякан - эяляжякля, эерчякликля баьлыдыр. Саь ялин до-

минантлыьына уйьун эялян саь тяряф мцсбят чаларлы емосийаларла, енеръи иля, фяаллыгла, 

щярякятин конкретлилийи иля изащ олунур. Каьызда сол щисся (мяканын модели) мянфи чаларлы 

депрессив емосийаларла, инамсызлыг вя пассивликля ялагяляндирилир. 

Буна уйьун олараг материалын тящлилиндя психомотор ялагялярин цмуми ганунауй-

ьунлуьу вя мякан мцнасибятляриндян истифадя олунур. Символларла, символик щяндяси еле-

ментлярля вя фигурларла апарылмыш ямялиййатларын нязяри ясасларына истинад едилир. 

«Мювжуд олмайан варлыг» тести юз характериня эюря пройектив тестляр гисминя 

дахилдир. Нятижялярин анализи статистик ишлямя, йахуд стандартлашдырма бахымындан тясвири 

формада тягдим олуна биляр. Бу тест бялядляйижи характерли олуб йеэаня тядгигат методу 

кими  дейил, диэяр диагностик-тядгигат методлары иля бирляшдириляряк истифадя едилир. 

Т я л и м а т: Фикирляшин вя  «мювжуд олмайан варлыг» чякин, она мювжуд олмайан ад 

верин.  

Шяклин чякилмя гайдасы:  Шякил гара, йумшаг карандашла, аь рясм вярягиндя, йахуд 

мцнасиб парча цзяриндя, ялверишли шяраитдя чякилир. Нормайа эюря шякил каьызын орта щисся-

синдя йерляшдирилир.  

М ц л а щ и з я л я р: 

Шякил каьызын йухары щисясиндя: Йцксяк юзцнцгиймятляндирмя (ня гядяр йухарыдырса, 

о гядяр дя чох ифадя олунур), юзцнцн сосиумдакы мювгейи иля разылашмамаг, ятраф-

дакылар тяряфиндян кифайят гядяр гябул едилмямяк вя бу мцнасибятя етиразыны билдирмяк. 

Бу, щям дя щярякят вя етирафа, юзцнцтясдиг янянясиня мцнасибяти ифадя едир.  
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Яксиня йерляшдикдя: юзцняинамсызлыг, юзцнц ашаьы гиймятляндирмя, ящвал-рущиййя-
нин ашаьы олмасы, гярарсызлыг, манераларына, сосиал вязиййятиня эюря юзцнцн тясдиг 

олунмамасынын  етирафы. 

Фигурун мяркязи щиссяси 

Баш, йахуд ону явяз едян деталлар. 

Баш шякил чякянин юзцня тяряф бахыр (цз-цзя)- габаьа бахдыгда бу, юзцнямяркязляш-

мя кими гиймятляндирилир. 

Баш саьа чеврилиб. Фяалиййяти, йюнялишлийи, эерчяклийя мцнасибяти, дцшцндцкляри, план-

лашдырдыглары давамлыдыр. Бунлар йериня йетирилир. Щятта, сона гядяр чатдырылмаса беля йе-

риня йетирилмяйя башланылыб. Тядгиг олуан шяхс фяал шякилдя юз фикирляринин реаллашдырылмасы-

на кечиб. 

Баш сола чеврилиб: Рефлексийанын зяифлийи, дцшцнжялилик яламяти. Щярякятя мейлли адам 

олмамасына дялалят едир. Йалныз дцшцндцкляринин мцяййян щиссясини реаллашдырыр, йахуд 

реаллашмасына башланыб. Еляжя дя, беляляриндя фяаллашан щярякят гаршысында горху, гятий-

йятсизлик щиссинин олмасы ещтимал олунур. Ондан башладыьы ишин йенидян гятиййятли щялли тя-

ляб олунур.  

Фигура эюря бюйцк эюрцнян баш  - ону ифадя едир ки, субйект юзцндя вя ятрафындакы-

ларда расионал башланьыжа инаныр. Ола биляр ки, дярин билийиня, мялуматлылыьына яминлийи 

вардыр.  

 

Башда щисс органларына уйьун олан деталлар: 

эюз, гулаг, бурун, аьыз. 

 

«Гулаьын» мащиййяти: дцз гулаг – информасийайа мараг, ятрафдакыларын юзц щаггын-

дакы фикирляриня диггят вя щяссаслыг. Диэяр эюстярижилярин мязмунуна ялавя олараг: мцс-

бят нятижяляр  ялдя етмяк цчцн юз давранышыны дяйишмядян сынагдан кечирмяк, йахуд 

ятрафдакыларын гиймятляндирмяляриня эюря мцнасиб емосионал реаксийа лара эцзяштя эет-

мяк (севинж, ифтихар, ачыг, кядяр). 

 Дилин эюрцнмядийи, додагларын чякилмядийи эениш ачылмыш аьыз.  Чох данышмаг 

(зявзяклик). Дил вя додагларсыз, назик хятля чякилмиш, хцсусян гаралдылмыш вязиййятдяки 

ачыг аьыз - тящлцкя, етимадсызлыг, горху щиссляринин асанлыгла йаранмасы.  

Аьыз-дишлярля - чох щалларда мцдафия мювгейини билдирян харижи агрессийа. Дишлямяк, 

гатланмыш додаг вязиййяти - она мцражият едилдикдя кобуд жаваб вермяк, иттищам вя 

мязяммят етмяк, гынамаг. Ушаг вя йенийетмяляр цчцн даиря формалы, гаралдылмыш аьыз 

чякмяк характерикдир. Бу тящлцкядян ещтийатланмаьы ифадя едир.                            

 

Эюзляр 

Бу тестдя эюзляря хцсуси ящямиййят верилир. Эюзляр, хцсусиля горху щисси йашайан ин-
санын цмидверижи щиссляринин кяскин ифадясидир. Эюздя кирпиклярин олуб-олмамасына диг-

гят йетирилир.  

Кирпикляр - ятраф алямдян зювг алмаг вя марагланмаг, буна бюйцк ящямиййят вер-

мякдир. Щямдя онлар давраныш манераларыны, истероидлийи, нцмайишкаранялийи билдирир.  

Кишилярин эюз бябяйини чякмяляри онларын гадын характери олмаларыны билдирир, лакин беля 

щаллара аз тясадцф олунур.  

Башда вя бядяндя  ялавя деталлар 
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Буйнуз -мцдафия, агрессийа яламяти олуб диэяр яламятлярля бирэя тящлил едилир.   

Дырнаглар, биз, ийня, гыл, дик дуран тцкляр - ритмик олараг артан, йахуд юзцнцмцда-

фияни ифадя едян - жаваб агрессийа. Бу деталлар ня гядяр кяскиндирся агрессийа да бир о 

гядяр чохдур. Диэяр деталларла мязмун ейнилийинин олмасы субйектин юз тябиятиня эюря 

тцндмяжаз, аcыдил, кобуд олдуьуну ещтимал етмяк олар.  

Ганадлар- юзцнцбязятмяйя, юзцня щагг газандырмаьа нцмайишкараня мейл. Йал, 

узун сач, тцк, йун, дцзцмлц сача бянзяр яламятляр – юз жинсини гейд етмяк, bяйянмяк 

вя гцррялянмяк, жинси щяссаслыг, бязян дя юзцнцн сексуал ролуна бялядляшмяк мейли. 

Фигурун дайаныглыьы щиссяси 

  Айаглар, пянжяляр, бязян дя постамент (юзцл).  

Бу щиссянин ясасландырылмыш тясвири бцтцн фигурун юзчцсцня вя формасына мцнаси-

бятля баьлыдыр. Бу яламятляр низамла, щармоник шякилдя, дайаныглы тярздя верилибся: 

 гярарларын ясасландырылмыш, дцшцнцлмцш, расионал гябулу; 

 нятижяляря эедян йолда гятиййятлилик; 

  мцщакимянин ясаслы шякилдя формалашмасы; 

 ящямиййятли информасийайа истинад етмяк; 

 аилядян яминлик вязиййяти. 

Якс вязиййят тясвир олунубса: 

 мцщакимялярин йцнэцллцйц, дайазлыьы, сятщилийи вя ясасландырылмамасы; 

 бязян, хцсусиля айаьын олмамасы, йахуд ашаьы щиссянин цмумиййятля олмамасы 

щалында мцщакимялярин гябулунда  тяляскянлик, ясасландырылмамасы; 

 аилядян ниэаранчылыг, гайьы. 

Айаьын корпусда бирляшдирилмяси 

айаг, пянжя, дайаг щиссянин щяр щансы елементи: Бу, юз мцщакимяляриня, гярарларына 

вя онларын нятижяляриня нязарятин характерини ифадя едир. 

 Бирляшмя дягигдир, мцкяммялдир - деталларын бу вязиййяти: 

 форманын гейри-адилийиня уйьун олдугда - йарадыжы башланьыжа; 

  субйектин дцшцнжяляринин вя щярякятляринин мцстягиллийиня; 

 мцщакимяляринин  мяналылыьа ясасланыр.  

Башдансовду, сялигясиз, зяиф бирляшдирилиб, йа да щеч бирляшдирилмяйиб. Еляжя дя форманын 

ейнитиплилийи, ейниистигамятлилийи вязиййятиндя: 

 мцщакимялярин,  байаьылыьына, мянасызлыьына, стандартлыьына ясасланыр; 

 конкрет гярар гябулунда, йюнялишлийиндя гейри-мцяййянликляр вар; 

 тящлцкясизлийиня, ямин-аманлыьына архайын дейил;  

 ифрат уйьунсузлуг щалы патолоэийайа йахынлыг яламятидир 

Фигурун сявиййясиндян йухарыда чякилмиш щиссяси: 

Бу щисся функсионал просесляри ифадя етмякля гейри-ади, йахуд бяр-бязякли ола биляр.  

Ганадлар, ялавя айаглар, cайнаглар, буйнуз, чанаьын деталлары, лялякляр, гыврым сача 

бянзяр буруг бантлар: инсан фяалиййятинин мцхтялиф сащялярини ящатя едян енеръини, 

юзцняинам, архайынлыг, ятрафдакыларын нязакятсиз, эютцр-гой едилмямиш стандартларына 

гаршы дурмаг бажарыьы, йахуд мараглылыг, ятрафдакыларын ишлярини даща чох щисс етмяк, 

дуймаг арзусу, «Эцняшин алтында юзцня йер етмяк», ращатланмаг, юз фяалиййятиня 

баьлылыг, яминлик, тяшяббцсляриндя гярарлы, жясарятли.  
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Деталларын бязядилмяси. Мясялян, бязядилмиш ат, йахуд товуз гушунун ганадларына 

бянзяр, мювжуд олмайан султана охшар варлыг: нцмайишкараня, юзцня ятрафдакыларын 

диггятини жялб етмяк, манералылыг,  

 

 

 

Гуйруглар 

 Юз щярякятляриня, гярарларын щяллиня, давранышына мцнасибяти ифадя едир.  Каьызда 

гуйруг саьа вя сола, йухары вя ашаьы вязиййятдя чякилир.  

Саьа чякилдикдя - юз щярякятляриня, давранышына  гятиййятли мцнасибят.  

Сола чякилдикдя–бурахылмыш имканлара, юз гярарсызлыьына, гятиййятсизлийиня 

мцнасибят.  

Гуйруг яминликля, дцз, эцмращ шякилдя йухары галхмыш вязиййятдя - бу мцнасибятя 

мцсбят реаксийа ифадя олунур. 

Ашаьы енмиш вязиййят- мянфи мцнасибят, юзцндян разы олмамаг, юзцнцн щаглы 

олмасына шцбщя, эюрцлмцш ишляря, дейилмиш сюзляря тяяссцфлянмяк вя с.  

Бир нечя гуйругдан ибарят олан гуйруглар 

Бир-бирини тякрарлайан, хцсусян пырпыз тцклц, узун вя шахялянмиш гуйруглар – йанлыш 

олса беля фикирляриня, егоист мцнасибят, щярякятляриня, давранышына гейри-тянгиди йанашма, 

юзцндянмцштябещлик, ещтийатлылыг, агрессивлик, юзцнцмцдафиянин эцжлц олмасы. 

  

Фигурун контурлары 

 Контурун мювжудлуьу, эиринти-чыхынтылы олмасы,  галхан, чанаг, биз, ийня иля юртцл-

мяси, контурун тякрар чякилмяси, гаралдылмасы - ятрафдакылардан агрессив горунмадыр.  

Яэяр о ити ийнялярля чякилибся, гаралдылыбса, контур хятти тякрар, сялигясиз жызылыбса 

горху вя наращатчылыьы билдирир.  

Зирещ, галхан, ийняли хятт – шцбщялилийи ифадя едир. 

 

Мцдафия символларынын мяканда йерляшмясиня уйьун олараг: 

Фигурун йухары контуру – юзцндян йухарыда дуран, гадаьалар гойан, щярякят вя 

фяалиййятини мящдудлашдыран, лазым оланда йериня йетирмяйя имкан вермяйян шяхслярин, 

йаша эюря юзцндян бюйцк оланларын: валидейнлярин, мцяллимлярин, рящбяр ишчилярин яксиня 

эетмяк.  

Ашаьы контур – эцлцнж вязиййятя дцшмякдян юзцнцгорума, юзцндян ашаьыдакылары 

гябул етмямяк, онларын йанында щюрмятин олмамасы тящлцкяси вя щяр щансы щалда мцх-

тялиф ситуасийаларда юзцнцмцдафияйя щазыр олмаг, дифференсиасийа олунмамыш ещтийаткарлыг.  

 «Мцдафия елементляри»нин контурда дейил, контурун дахилиндя, жанлынын ясас 

корпусунда йерляшмяси дя ейни жцр шярщ олунур:  

 & бу елементлярин даща чох саьда йерляшмяси - фяалиййят просесиндя; 

& даща чох солда йерляшмяси –юз фикирляриндя, мцлащизяляриндя, мцщакимяляриндя, 

зювгляриндя яминлик щиссини ифадя едир. 

 

 

Даиря, хцсусиля долдурулмамыш фигуру 
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Юзцнцн дахили аляминя гапанмаг, баьлылыг, эизлилик, ятраф аляминя мялумат вермя-
мяк, нящайят, тестляшдирмяйя мяруз галмамаг арзусу вя мейллярини ифадя едир. Беля  

шякилляр, адятян тящлил цчцн мящдуд мигдарда дялилляр верир. 

  Тясвирлярдя горхулу, тящдидедижи,нейтрал тематик щейванлар 

Шир, беэемонт, йахуд гуш, илбиз, гарышга, бязян дя дяля, ит, пишик олур. Бу, юз пер-

сонаъина, юз «Мян»иня, дцнйайа мцнасибятдир. Юзлярини бу мащиййят бахымындан иден-

тификасийа едирляр (довшан, şир, гулйабаны, фил, ит вя с. кими). Бу щалда чякилян щейван ону 

чякян адамын тягдим етдийи дахили дцнйасыдыр. Механизм щейванын аллегорик мащиййяти-

ня вя онун наьыллардакы характериня, йахынлыьына вя с. уйьунлуьу вя паралеллийиня эюря 

тящлил олунур: 

* чякилян щейванын ашаьы щиссясиндян ики пянжя цзяриндя айаг цстя бирбаша дурмаг - 

инсана охшарлыьыдыр;  

* дюрд пянжя бир йердя, йахуд даща чох пянжяляр цзяриндя, щейвана инсан палтары 

эейиндирилмиш вязиййятдя (шалвар, йубка, бантлар, кямярляр, палтарлар) емосионал 

йеткинсизлик, щейванын инсаниляшдирилмяси; 

* цздя бухаг, ялдя айаг вя пянжяйя охшарлыг – инфантиллик щаггында мялумат верир.  

Агрессивлик дяряжяси кямиййятжя шякилдяки бужагларын йерляшмясиня вя характериня 

эюря ифадя олунур. Бу мцнасибятлярдя, хцсусиля агрессийанын ачыг формаларынын символла-

ры  – дырнаглар, дишляр, жайнаглар, тиканлар олур.  

Еляжя дя инсан фигурунун дюшцндяки шишкинликляря (мямяжикляря вя диэяр деталлара) 

диггят йетирмяк лазымдыр. Бу, жинси щиссlярин ифадяси, якс жинся, бцтювлцкдя юзцнц секс 

проблеминя жямляшдирмяйя, жялбетмяйя гядяр олан мцнасибятдир. 

Жанлынын бядяниня механики щиссялярин бирляшдирилмяси 

Жанлыны постамент цзяриндя гоймаг, трактор, йахуд танк тыртыллары, сажайаг, башда 

- пяр, винт, эюзя, бядяня - електрик лампасы, фара йерляшдирмяк, жанлынын  йухары гурта-

ражаьына гулп, клавиш, антенна бирляшдирмяк. Бу, даща чох хястя шизофрениклярдя, дярин 

шизоидлярдя мцшащидя олунур. 

Йарадыжы имканлар адятян фигурдакы елементлярин кямиййятиня вя кейфиййятин эюря 

ифадя олунур: мянасызлыг, йарадыжылыьын олмамасы «щазыр» формадакы фигур вя елемент-

лярдян истифадя щалларында верилян гиймятдир. Бу заман сынанылан мювжуд оланлара 

(инсан, ат, ит, донуз, балыглар) щазыр мювжуд деталлары бирляшдирир ки, чякилмиш варлыг 

мювжуд олмайан олсун: ганадлы пишик, кцрякли пишик, лялякли балыг.  

Фигурун ориъиналлыьы онун бцтювлцкдя щазыр олмасында дейил, елементлярин бир-бириля 

ялагяляндирилмяси вя бирляшдирилмяси формасында ифадя олунур. 

 

Цмуми енеръи 

 Тясвир олунмуш деталларын йалныз важиб мигдарда кямиййяти гиймятляндирилир. Бу, 

дцшцнцлмцш мювжуд олмайан варлыг щаггында тяяссцрат йарадыр. 

Бядян, баш, ашаьы гуртаражаг, гуйруг, ганадлар,  тамамланмыш контурлар, ялавя 

хяттляр, щям дя, ялавя деталларын чятинляшдирилмиш гурулмасына йер айрылдыгда, тяркиб 

щиссяляря мцвафиг олараг елементляр ян мцщцмляриня эюря ня гядяр чохдурса - енеръинин 

йцксяк олдуьуну эюстярир.  
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Якс щалда, айры-айры щиссялярдян ибарят, садяжя примитив контурлар, йахуд йалныз ва-

жиб оланларын эен-бол тясвири, енеръи гытлыьыны, организмин зяифлийини билдирмякля 

эцжсцзлцйя, хроники, соматик хястяликляря ишарядир.  

Ейни шейляр хяттин характериня эюря дя тясдиг олунур. «Карандаш санки каьыз 

цзяриндя басылмадан эяздирилибмиш» кими зяиф, щюрцмчяк торуна бянзяр хятт дя енеръи 

чатышмазлыьыны ифадя едир.  

Хяттин яксиня характери- галын басылмасы, зиддиййятли олмамасы – енеръи дейил, 

наращатлыгдыр. Жидди тязйигля чякилмиш, каьызын о бири цзцндян эюрцнян хяттляр ону чякян 

ялин йüксяк тонусуна, титряйишиня, тялашына, щяйяжана дялалят едир. Щям дя щансы щиссянин, 

щансы символун бу жцр чякилмяси наращатлыьын ня иля баьлы олдуьуну билдирир. Бу – кяскин 

щяйяжандыр. 

 

Хяттин характеринин гиймятляндирилмяси 

Хяттин икиляшмяси, мясулиййятсиз, сялигясиз бирляшмяси, бир-бириня кечян хяттлярин 

кяскинлийи, шяклин гаралдылмасы, «чиркляндирилмяси», шагули дайаьын яйилмяси, хяттин 

стереотиплийи, хяттин  вя форманын фрагментарлыьы, тамамланмамасы шяклин касыб 

мязмунуну ифадя етмякля – психиканын бяситлийиня, натамамлыьына, йахуд патолоэийайа 

ишарядир. 
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Ямр етмяк, йахуд табе олмаг? 

 

Сян кимсян капитан йохса сырави? Буну ашаьыдакы тестин кюмяйи иля мцяййян ет. 

 

1. Достлуг сизин цчцн:  
а) ямякдашлыгдыр;  
б) дайаг олмагдыр;  
ъ) алиъянаблыгдыр. 
 

2. Ясл ряссам ( артист) щяр шейдян 
 яввял буна малик олмалыдыр:  

а) истедада;  
б) гярарлылыьа;  
ъ) щазырлыьа. 
 

3. Гонаглыгда сиз юзцнцзц  
адятян беля щисс едирсиниз:  

а)  «хоруз»;  
б) «тойуг»;  
ъ) «ъцъя». 
 

4. Яэяр сиз щяндяси фигур олсайдыныз,  
щансыны сечяпдиниз?: 

а) силиндр;  
б) сфера;                  
ъ)  куб. 
 

5. Севдийиниз адамла эюрцшмяк цчцн: 
а) илк аддымы сиз атырсыныз;  
б) эюзляйирсиниз ки, илк аддымы о атсын;  
ъ) хырда аддымлар атырсыныз. 

 

6. Тясадцфи щадися заманы, мясялян  
машында гяза вязиййяти йарандыгда: 

а) яйляcи басырсыныз;   
б) сцряти артырырсыныз;  
ъ) юзцнцзц итирисиниз. 
 

7. Чохлуьун гаршысында чыхыш етдийиниз  
заман щисс едирсиниз ки: 

а) сизи динляйирляр;  
б) тянгид едирляр;  
ъ) сиз утанырсыныз. 
 

8. Узаг сяфяря беля достларла  чыхмаг олар: 
а)  эцълц;  
б) аьыллы;  
ъ) тяърцбяли. 
 

9. Доьрусуну десяк, Эюйчяк Фатма… 
а) бядбяхт гызъыьаздыр;  
б) щийляэяр вя шющрятпярястдир;  
ъ) нашцкцрдцр. 
 

10. Сиз юз щяйатынызы неъя  
мцяййянляшдирярдиниз?: 

а) шащмат партийасы кими; 
б) бокс дюйцшц кими;  
ъ) гумар ойуну кими. 

 

 

Индися ъядвяля уйьун олараг балларынызы щесаблайын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретасийа 

Суаллар А Б Ъ 

1. 3 2 1 

2. 3 2 1 

3. 3 2 1 

4. 1 3 2 

5. 3 2 1 

6. 3 2 1 

7. 3 2 1 

8. 3 2 1 

9. 1 3 2 

10. 2 1 3 
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 0-16 бал - АДИ СЫРАВИ. 

Башгаларына щяддян артыг щюрмят едирсиниз. Йалныз йахынларынызын зяиф характери 

олмасына дуа етмялисиниз. Онларын Сизя щямишя тяляблярля йанашмамаларындан юзцнцзя тя-

сялли тапырсыныз. Инсанлара ямр едя билмирсиниз. Бунун цчцн юзцнцздя ъясарят тапа билмир, 

башгаларындан ещтийатланыр, юзцнцзя инанмырсыныз. Йахуд, ола биляр ки, сизин ещтийатлылыьынызын 

архасында горху, йахуд алдадылмыш цмидляр дайаныр?  Щяр щалда, бу вязиййятдя ашаьыдаклара 

ямял етмяйиниз мяслящятдир:  

1. Вязиййятдян чыхмаг цчцн башгаларыны сизин идаря етмяк ъящдляринизин нечя дяфя 

уьурсузлуьа дцчар олдуьуну тящлил един. 

2. Яэяр сиз лидер олмадан да юзцнцзц йахшы щисс едирсинизся, бу заман щадисялярдян 

кянарда галмаьа чалышын.  

3. Дцшдцйцнцз вязиййятля баьлы психологла мяслящятляшин. 

4. Бу вязиййят Сизи наращат етмирся вя няйи ися дяйишмяк истиямирсинизся, о заман 

башгаларынын ямриня мцнтязир олун. Щягигятдя бу о гядяр дя пис дейил, чцнки беля табеолма 

Сизя ращатлыг вя сакитлик эятирир.  

 

  17- 23 бал - КИЧИК ЗАБИТ.  

Бир аз идаряедиъи бир аз да сырависиниз. Бу нисбятян йахшы вязиййят олса да кифайят гядяр 

ъясарятли дейилсиниз. Щярдян гярарсызлыг эюстярир, щярдян дя ъидди олмаьа чалышырсыныз. Гя-

рарлары чятинликля гябул едирсиниз. Няйи ися чятинликля етираф едирсиниз. Эятирдийиниз дялилляр 

щяддян артыг расионал олуб йалныз шяхси тяърцбянизя ясасланыр. Эениш дцнйаэюрцшя, гятиййятли 

щярякят системиня малик дейилсиниз. Ашаьыдакылара ямял етмякля вязиййятинизи бир гядяр 

дцзялдя билярсиниз. 

1. Щяйатда уьур газанмыш шяхсиййятлярин тяръцмейи-щаллары иля таныш олун.  

2. Риск тяляб едян ситуасийаларда интуисийаныза архайын олун. 

3. Юзцнцзцн башгаларындан цстцн ъящятлярини эюрмяйи вя гиймятляндирмяйи юйрянин. 

4. Зяиф ъящятляринизин коррексийасы цчцн аьыллы билдийиниз адамлардан мяслящятляр алын. 

 

24 балдан чох - ЭЕНЕРАЛ. 

 Щяля ушаг йашларындан иътимаи ишлярдя фяал олмусунуз. Юз хидмятляринизи башгаларына 

тяклиф етмякдян чякинмирсиниз. Йаш кечдикъя сизин ятрафдакылара олан тясириниз даща да артсын. 

Яэяр сиз доьруъул инсансыныызса вя ишдян горхмурсунузса бу верэи даща да арта биляр. Йахшы 

тяшкилатчы, рящбяр, лидер ола билярсиниз, лакин авторитарлыьа цстцнлцк вермяйиниз мяслящят 

дейил. Башгаларына эцъ нцмайиш етдирмякдян чякинин. Онсуз да цзвц олдуьунуз групда 

цстцн йерлярдян бирини тутурсунуз. Йахшы олар ки, юз эцъцнцзц мянсуб олдуьунуз групун 

уьурларына, инкишафына сярф едясиниз.  

 

 

 

Мцстягиллик дяряжясинин мцяййянляшдирилмяси тести 

 
1. Мяктяби битирдян сонра эяляжяк ишиниз барядя нежя гярар гябул етдиниз? 
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а) юз марагларыма, эюстярижиляримя уйьун олараг гярар гябул етдим 
б) валидейнляримин, достларымын фикриня ясасян щярякят етдим 
c) йалныз йахын достларымын мяслящятиня гулаг асмышам. 

2. Тящсил мцяссисясини няйя архаланараг сечдиниз? 
а) йалныз юз эцжцмя 
б) гябул имтащанларынын йахшы нятижясиня 

c) йалныз ялагяляря. 

3. Тящсил алдыьыныз мцддятдя имтащанлара, мяшьяляляря нежя щазырлашмысыныз? 
а) юз ямяксевярлийимя архаланараг 

б) бязян мцяллимлярдян, груп йолдашларындан кюмяк истяйирдим; 
ж) йалныз башгасынын кюмяйиня архаланырдым. 

4. Ишя нежя гябул олмусунуз? 

а) тяйинатла; 
б) щяр шейдян яввял таныш инсанларын информасийасындан истифадя етмякля; 
ж) ялагяляриm сайясиндя дцзялмишям. 

5. Ишдяки чятин ситуасийа заманы сиз нежя гярар гябул едирсиниз? 
а) йалныз юз билик вя тяжрцбянизя архаланырсыныз 
б) бязян иш йолдашларынызла мяслящятляширсиниз 
ж) щямишя онларла мяслящятляширсиниз 

6. Ниэаща эирмяздян яввял сизин сечиминиз ким тяряфиндян тяклиф едилиб? 
а) сон гярары юзцнцз гябул етмисиниз 
б) йахынларынызын фикирляриня гулаг асмысыныз 
c) щяр шейдян яввял сиз севдийиниз инсаны йахынларынызла таныш едяряк онларла 

мяслящятляшмисиниз. 

7. Яэяр яриниз (арвадыныз) ezamiyyətdədirsə сиз мясялян, ев, мебел сечя, башга 
важиб гярарлар гябул едя билiрсинизми? 

а) бяли 

б) ялбяття ки, буну едя билярсиниз,  ancaq бу гярарı щялялик тяхиря саırсынız 
c) хейр. 

8. Йенийетмялик йаш дюврцндя юз фикирлярини ня дяряжя тякидля мцдафия едя билирдиниз? 

а) щяр заман мцдафия едирдиниз вя еля буна эюря дя валидейнляринизlя араныз-
да щямишя конфликтляр олурду 

б) мцдафия едирдиниз, лакин валидейнляринизин фикриня дя щюрмятля йанашырдыныз 
c) щеч няйи юзцнцз щялл едя билмирдиниз. 

 
9. Индики дюврдя ишдя, евдя, достларынызын арасында юз фикирляринизи ня дяряжядя 

мцдафия едя билирсиниз? 
а) ялбяття ки, вязиййятдян асылы олмадан мцдафия едирсиниз 
б) яксяр вязиййятдя – бяли 
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c) бязян. 

10. Ишдя, жямиййятдя, интеллектуал тябягялярдя шяхсиййят кими нежя инкишаф 
едирсиниз? 

а) юзцнцзц тамамиля ишинизя верирсиниз 
б) щяйат йолдашынызын йахуд йахынларынызын фикри сизин цчцн чох важибдир 
c) тамамиля онларын фикриня архаланырсыныз. 

11. Яэяр щяйат йолдашыныз йахуд йахынларыныз юз саьламлыгларына зийан вурдуг-
ларыны эюрцрсцнцзся: 

а) ону вя йахынларынызы юзцня нязарят етмяйя мяжбур едирсиниз 
б) тактики олараг ня етмяк лазым олдуьуну дейрисиниз 
c) эизлижя сюyлямяйя чалышырсыныз, лакин буна о гядяр дя наил олмурсунуз.  

 
Нятижялярин чыхарылмасы 

 

 “а” жавабына 4 бал,   “б” жавабына 2 бал,  “c” жавабына 1 бал  hesablayын. 

30- 40 бал: бцтцн мцнасибятлярдя щяддян артыг мцстягилсиниз. Bашгаларынын 

сизин ишинизя мцдахиля етмясиня няинки дюзмцрсцнцз, щятта  onlarын фикриня гулаг 

беля асмырсыныз. Щяр щансы гярарыnızı  доьру вердийинизя яминсинизми, щяр щансы бир 

мягсядя наил олмаг истяйяркян мянасыз инадкарлыг эюстярмирсинизми? Унутмайын 
юзцняинам йахшыдыр амма юлчцсцндя, якс тягдирдя o, чатышмазлыьа чеврилир. 

15-29 бал:  эцжлц характериниз вар, стресси о гядяр дя пис кечирмирсиниз.  Eтибар-
лы достсунуз. Öзцняинамыныз эяляжяйя ясасланыр. Aсылы дейилсиниз, лакин, щямишя 

ятрафдакыларын фикриня гулаг асырсыныз  щансы ки, буна эюря сизи гиймятляндириrляр. 

0-14 бал: sиз горхагlq дяряжяsinдя гярарсызсыныз. Ола биляр ки, еля буна эюря дя 

сизя ещтийатла йанашырлар. Няйя эюря дaщa чох, xüsusilə мянтиги сявиййядя мцс-

тягиллик нцмайиш етдирмирсиниз? Даща мцстягил олмаьа чалышын, онда юзцняи-
намыныз да артажаг.   
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