
Psixologiya termini iki yunan sözündən formalaşıb:
a)  psyche – ruh, ruhi aləm, psixika
b)  logos – elm, öyrənmə, anlama deməkdir

Öz adına və ilkin izahına görə psixologiya yunan mifalogiyasına borcludur. Afrodita-
nın oğlu Erot Psixeya adlı gözəl bir qıza vurulur. Afrodita isə ölümsuz olan oğlunun 
həyatını sadə, öləli olan insanla birləşdirmək istəyinə razı olmur və Psixeyanı müxtə-
lif sınaqlardan keçirməklə səvənləri ayırmağa çalışır. Lakin Psixeyanın sevgisi və 
Erota qovuşmaq istəyinin çox güclü olması allahları həvəsləndirir və onlar Psixeyaya 
Afroditanın tələblərini yerinə yetirməkdə kömək edirlər. Öz növbəsində Eros Zevsi 
inandıra bilir və Psixeya ilahə olaraq ölümsüzlər sırasına qatılır. Beləliklə onların 
sevgiləri əsrlərlə birləşir. 
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 “Psixologiya” sözünün mənası

                                      Mövzu:
“Daxili işlər orqanlarının fəaliyyətində psixologiyanın
öyrənilməsi və təcrübədə istifadəsi. Fənnin məqsəd və 
                                     vəzifələri”

Psixologiya sözü ilk dəfə orta əsr Avropa ilahiyyatın-
da meydana gəlmişdir. Elmdə isə XVIII əsrdə alman
alim Kristian Volf tərəfindən istifadə olunmuşdur 

Öz hərfi mənasına görə isə psixologiya psixikanı öyrənən
elmdir. Psixika insana (və ya canlıya) öz davranışını ida-
rə etmək və aktiv fəaliyyət göstərmək üçün vacib olub, 
obyektiv reallığın subyektiv əks olunmasında özünü gös-
tərir  

Bundan başqa psixologiya sözünün daha geniş yayılmış mənası
onun psixikaya, “ruhi” həyata aid edilməsidir. Əgər psixikanın, 
şüurun, psixi proseslərin xüsusiyyətləri adətən insanı ümumi o-
laraq xarakterizə edirsə, psixologiyanın xüsusiyyətləri isə kon-
kret insanı xarakterizə edir. Psixologiya insan (və ya insanlar 
qrupu) üçün xarakterik olan davranış üsulları,ətraf mühitin dərk 
olunması, xarakter xüsusiyyətlərinin məcmusu kimi özünü 
göstərir



Bir çox məktəblərdə insan psixologiyası haqqın-
da olan təsəvvürlərin natamamlılığı və birtərəf-
liliyi real insan amilinin bir çox həyatı vacib 
problemlərini həll etmə imkanlarını məhdudlaş-
dırırdı.

İnsan psixologiyasının ayrı-ayrı proyeksiyaları 
psixikanın təbiətini izah edən prinsiplər qismin-
də müxtəlif elmi məktəblərdə və müxtəlif istiqa-
mətlər üzrə formalaşmışdır

Psixologiyanın müstəqil elm kimi tarixi inkişafı 
öz tədqiqat predmetinin axtarılması ilə əlaqəli-
dir. Belə ki, müxtəlif vaxtlarda insan psixologi-
yasının mücərrəd olaraq özünü göstərən tərəflə-
ri mövcud olmuşdur: şüur və onun təzahürü, 
davranış, şüursuz psixika, tam psixi struktur, 
şəxsiyyət və fərdilik, fəaliyyət və şüur 

Psixikanın təbiəti haqqında özlərinin birtərəfli 
fikirlərinə və kateqoriyalarına əsaslanan ideya-
lar qurmuşlar ki, bunun əsasında da müxtəlif 
təcrübə və psixotexnikalar yaradılmışdır
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Psixologiya ruh haqqında elm kimi - Psixologiya-
yaya belə tərif 2 min il əvvəl verilmişdir. İnsanın həyat-
ında baş verən və aydın olmayan hadisələri ruhun möv-
cud olması ilə izah etməyə çalışırdırlar. Qədim dövrdən
 başlayaraq bizim eradan əvvəlki VII-VI əsrlərə qədərki
 dövrü əhatə edir. Bu dövrdə ruh (psixika) haqqında tə-
səvvürlər çoxsaylı mif və əsatirlərdə, nağıl və ilkin dini 
inamlarda, totemlərdə öz əksini tapmışdır.  

Psixologiya şüur haqqında elm kimi - Bu dövr era-
mızdan əvvəl VII-VI əsrlərdən başlayaraq XVIII əsrin 
sonuna qədər olar dövrü əhatə edir. İnsanın fikirləşmək,
hiss etmək qabiliyyətini şüur adlandırırdılar. Tədqiqatın
əsas metodu insanın öz-özünü müşahidəsi və faktların
təsvir edilməsi hesab olunurdu.   

Psixologiya davranış haqqında elm kimi - 1879-cu
ildə Almaniyanın Leypsiq şəhərində Vilhelm Vundunt ilk
eksperimental psixologiya labaratoriyasını yaratması ilə
başlayır. Eksperimental psixologiya labaratoriyasının ya-
ranması ilə psixologiya müstəqil, obyektiv və eksperimen-
tal elm sahəsinə çevrildi. Lakin V.Vundtun assosianis yan-
aşmanın əsasında qurduğu psixoloji model inanın ruhi
aləmi, emosional haləti, şəxsiyyətin strukturu ilə bağlı 
yeni faktlar verə bilmədi. 

Psixologiya psixikanın faktları, qanunauyğunluq-
ları və mexanizmləri haqqında elm kimi - fəlsəfə
elminin tərkibində yaranmış və formalaşdışdır. 
Müasir psixologiya elminin əsasını inikas nəzəriy-
yəsi təşkil edir



Cərəyanlar (məktəblər, istiqamətlər)

Strukturalizm (E.Titçener və başq)

Funksionolizm (T.Ribo, E.Klapared,
R.Vudvorst və başq)

Bixeviorizm və nebixeviorizm 
(D.Uotson, A.Veys, U.Xanter, 
K.Leşli, E.Tolman, K.Xall və başq)

Geştaltizm (M.Vertxeymer, V.Keler,
K.Koffka və başqaları)

Freydizm və neofreydizm (Z.Freyd,
E.Fromm, K.Xorni, Ş.Sallivan və
başqaları)

Humanistik psixologiya (K.Rocers,
Q.Olport, A.Maslou və başqaları)

Müxtəlif təsnifat sxemlərin-
də psixologiyanın adətən 40-a
yaxın sahələri ayrılır ki, 
onların bəziləri müstəqil
status əldə ediblər.

Ümumi psixologiya

Yaş və inkişaf psixologiyası

Sosial psixologiya

Pedaqoji psixologiya

Zoopsixologiya

Hüquq psixologiyası

Tibbi psixologiya və sair

   Müasir psixologiyanın quruluşu 
      və ona müxtəlif yanaşmalar

Fəaliyyət Kommunikativ Sistemli

Sahələri

Cərəyanlar və sahələri



Şüur
psixologiyası

P
S

İX
O

L
O

G
İY

A
N

IN

  
  
  
P

R
E

D
M

E
T

İ

Geştaltpsixologiya

Psixikanın tam qruluşu

Psixoanaliz

Bu reallığın o istiqamətidir ki, həmin elm
məhz onu öyrənir.

Bu elmin obyektinin təqdim olunduğu tərəflər-
idir; əgər obyekt elmdən asılı olmayaraq mövcud
ola bilirsə, onda predmet elmlə birlikdə formala-
şır və onun anlayışlar sistemi də meydana gəlir. 

Şüur
Davranış

Biheviorizm

Şüursuzluq

Ümumi
psixologiya

Psixika
Koqnitiv
psixologiya

Humanistik
psixologiya

İdrak
strukturları

Şəxsiyyət və fər-
diyyət

Elmin
obyekti

Elmin
predmeti
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ən mürəkkəb və daha inkişaf etmiş inikas

O, ətraf mühiti düzgün şəkildə əks etdirmə inkanı verir;
inikasın düzgünlüyü təcrübə ilə təsdiqlənir.

Psixi inikas aktiv xarakter kəsb edir, o fəaliyyət və hərəkət-
lər vasitəsilə mühitin adekvat şərtlərini axtarmaq və seçmək-
lə əlaqəlidir

Fəaliyyət prosesində psixi inikas daimi inkişaf edir,
təkmilləşir və dərinləşir

Psixi inikasın subyektivliyi: hər bir psixi akt obyektiv aləmin 
subyektiv inikasla, insanın fərdiyyəti ilə təsirinin nəticəsi kimi 
çıxış edir və onun psixi həyatında özünəməxsus iz qoyur

Qabaqlayıcı xarakter kəsb edir: İnsanın davranış və fəaliyyətində
öncədən hiss etməni təmin edir.

Materialist idrak nəzəriyyəsinin əsas prinsipidir. İnikas nə-
dir? İnikas materiyanın ən ümumi xassəsidir. İnikas dedik-
də 2 (iki) obyektin qarşılıqlı təsiri prosesi və onun nəticəsi 
nəzərdə tutulur

İnikas sözünün mənası



 Psixi hadisələrin spesifikası
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Psixikanın çoxfunksiyalılıq və çoxstrukturluluğu, funksiya və
vasitələrin “kəsişməsi”, konkret funksiyaları reallaşdıran struk-
turun müəyyənləşməsindəki çətinlik

Psixi hadisələrin daxili proses və mexanizmlərinin birbaşa 
müşahidəsindəki çətinlik. Yalnız fəaliyyət aktları istisna təşkil 
edir

Onların əksəriyyəti aydın məkan əlamətlərinə malik deyillər. 
Bu səbəbdən də onların təsvirini məkan strukturuna əsaslana-
raq qurmaq mümkün deyil

Şüurun “vektor”unun (kəmiyyətinin) dəyişkənliyi, mütəşəkkilliyi

Psixikanın yüksək adaptivliyi

S
 p

 e
 s

 i
 f

 i
 k

 a
 l

 a
 r



 Psixologiyada istifadə olunan
           kateqoriyalar

Fəlsəfi Ümumelmi Ümumpsixoloji

Ümumi və fərdi

Mahiyyət və hadisə

Ziddiyyət

Zərurilik və
təsadüfilik

Səbəb və nəticə

  Məkan 
və zaman

Materiya və şüur

Ümumi və 
fəaliyyət

və sair

İnikas 

Proses

Vəziyyət

Xüsusiyyət

Fəaliyyət

Şəxsiyyət

Prinsip

Yanaşma

və sair

Psixi inikas

Yüksək psixi 
funksiyalar

Psixi proses

Psixi vəziyyət

Psixi fəaliyyət

Temperament

Qabiliyyət

Xarakter

Motiv

Psixi xüsusiyyət

və sair



  Psixi
vəziyyət

  Şəxsiyyətin
xüsusiyyətləri

Yaradıcı
yüksəliş

Apatiya

Depressiya  
və sair

İstiqamətlilik

Temperament

Xarakter

Qabiliyyət

İdrak prosesləri

duyğu

qavrayış

hafizə

təfəkkür

təxəyyül

nitq

diqqət

hiss

iradə

   Psixi 
proseslər

Sabit (dava-
mlı) maraq

Emosional-iradi proses-
lər

İnsan psixikasının ifadəsinin əsas
formaları və onların psixoloji 
                    əlaqəsi 



Determinizm prinsipi

Latıncada (determunase- müəyyən etmək deməkdir). İctimai və təbii
hadisələrin səbəbi haqqında təlimdir. Bu prinsipə görə psixoloji hadi-
sələr maddi həyat vasitələri, istehsal üsulunun inkişaf qanunları ilə, 
ictimai münasibətlərlə, sosial həyat tərzi ilə müəyyən olunur və onlar-
ın dəyişilməsi ilə də dəyişilir. Bu prinsip psixoloji təzahürlərin mənşə-
yini, onların yaranmasını şərtləndirən amilləri, başlıca inkişaf qanuna-
uyğunluqlarının təhlil edilməsini nəzərdə tutur 

Sistemli yanaşma prinsipi

Psixologiyada sistemli yanaşma son zamanlar daha geniş miqyasda
tətbiq olunur. Psixi hadisələr sistemli xarakter daşıyır. Bu prinsip
psixoloji hadisələri müxtəlif koordinantlar sistemində nəzərdən ke-
çirtmək və onları şərtləndirən amilləri elmi baxımdan ətraflı təhlil
etmək imkanı verir.
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         Psixologiyanın prinsipləri.
                          (ardı)

 Determinizm prinsipi
  (səbəbli şərtlənmə)

İnkişaf prinsipi

Obyektiv fəaliyyətlə şərt-
lənən psixika

Beyinin fəaliyyəti ilə şərt-
lənən bütün psixi hadisələr

Psixika həyat tərzi ilə müəy-
yənləşir və s.

Psixika daima kəmiyyət və
keyfiyyət baxımından inki-
şaf edir və dəyişir

Psixi hadisələrin xarakter-
istikası, onların xüsusiyyət-
lərinin aşkarlanması, yaran-
ma və dəyişilməsi perspek-
tivləri

Şüur və fəaliyyətin vəhdəti 
                 prinsipi

fəaliyyət - şüurun aktivlik forması

şüur insan fəaliyyətinin daxili 
planını təşkil edir

şüur - davranış və fəaliyyətin 
nəticəsi

fəaliyyətin məzmununun dəyişil-
məsi şüurun yeni mərhələsinin 
formalaşmasına şərait yaradır

Prinsip - bəzi fakt və biliklərin məcmusunun əsasları



Psixologiyanın əsas sahələri

Ümumi 
psixologiya

Hüquq
psixologiyası

Yaş psixologiyası

Pedaqoji
psixologiya

Sosial
psixologiya

Tibbi 
psixologiya

Əmək 
psixologiyası

Zoopsixologiya

Mərkəzi sinir sistemi-
nin anatomiyası

Psixodiaqnostika

Psixogenetika

İnsan psixikası, fəaliyyət və şüur, motivlər, emosialar, şəxsiyyət
və xarakter, psixi proseslər, ali psixi funksiyalar, tələbatlar və 
iradə

İnsan tərəfindən hüquq normaları və davranış qaydalarının öyrə-
nilməsini nəzərdən keçirir. Onun məhkəmə, kriminal və əmək-
islah psixologiyası kimi sahələri var.  

İnsan şəxsiyyətinin və psixi proseslərin ontogenezi, uşaqların psi-
xikasının inkişafının spesifikası, yeniyetmə və gənclərin psixolo-
ji xüsusiyyətləri, yaşlılıq və ahıllılıq dövrünün psixologiyası

Öyrənmə və psixi inkişaf arasındakı əlaqə, öyrənmənin müxtəlif
mərhələlərində öyrənmə fəaliyyətinin inkişaf şərtləri, öyrənmə
prosesində şəxsiyyətin inkişafı və öyrənmə psixologiyası

Ünsiyyətin və insanların qarşılıqlı təsirinin sosial-psixoloji qanu-
nauyğunluqları, qrupların psixologiyası, sosial psixologiyada şəx-
siyyət problemi, qruplararası və şəxsiyyətlərarası münasibətlər

Həkim fəaliyyətinin və xəstənin davranışının, onun gigiyena, 
profilaktika, diaqnostika və müalicəsinin psixoloji aspektlərini
öyrənir. Klinik psixologiya, neyropsixologiya, psixiatriya və s. 
kimi sahələri var

Əmək prosesinin psixologiyası, əməyin subyekti və onun inkişa-
fı, peşəkar əmək fəaliyyətinin yüksəlişi, iş şəraitində qarşılıqlı
münasibətlər, əməyin təşkilinin psixoloji mahiyyəti

Canlıların psixikasının təkamülü, inkişafının əsas mərhələləri, 
canlıların aktivliyinin psixi xüsusiyyətləri və onların psixikasının
ontogenezdə inkişafı, canlılardakı intellekt problemi

Sinir toxumalarının mikrostrukturu, MSS-nin ontogenezi, baş və
onurğa beynin anatomiyası, MSS-dən keçən yollar və baş beynin
anatomik qruluşu

Psixoloji diaqnozun qoyulmasının üsul və metodlarının elmi sis-
temi, psixometriya və onun əsas problemləri, test metodundan is-
tifadə qaydaları, ümumi və psixodiaqnostik metodların keçirilməsi

Psixika və davranışın irsən keçən mexanizmini, onların genotip-
dən asılılığını öyrənir. Yaş, differensial və genetik psixologiya
birlikdə uşağın psixi inkişafının qanunauyğunluqlarını öyrənir



  Psixologiyanın sistemli təsviri
                (ilk üç səviyyə)

Fəaliy-
yət psix-
ologiya-
sı

Əmək
psixolo-
giyası

İdrak
psixolo-
giyası

Ünsiy-
yət psix-
ologiya-
sı

Davranış
psixolo-
giyası

Fərq
psixolo-
giyası

Tipoloji
fərqlər
psixolo-
giyası

Fərdi
fərqlər
psixolo-
giyası

Anomal
fərqlərin
psixolo-
giyası

Etnik
fərqlərin
psixolo-
giyası

Ümumi
psixolo-
giya

Psixo-
fizio-
logiya

Psixo-
fizika

Canlı-
ların
psixolo-
giyası

Qrup
subyekt-
lərinin
psixolo-
giyası

İnkişaf
psixolo-
giyası

Onto-
qenezin
psixolo-
giyası

Müqa-
yisəli
psixolo-
giya

Filo-
qenezin
psixolo-
giyası

Antro-
poqen-
ezin
psixolo-
giyası

Sosial
psixolo-
giya

Şəxsiyyət-
lərarası
psixolo-
giya

Kütləvi
kommu-
nikasiya
psixolo-
giyası

Tarixi
psixolo-
giya

Şəxsiyyət
psixolo-
giyası



   Psixoloji tədqiqat metodlarının təsnifatı
                   (B.Q.Ananyevə görə)

Psixoloji tədqiqat metodları

Təşkilati Empirik Məlumatların işlə-
   nilməsi üsulu İnterpretasional
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Riyazi modelləşdirmə

Statistik təhlil

Ü
m
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lm

i Müşahidə

Eksperiment

Tam

Sistemli

Formalaşdırıcı

Təbii

Labarator
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n
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t 
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Testlər

Fəaliyyət məhsul-
larının təhlili

Sorğu

Qabiliyyət

Uğur və motivasiya

İdrak proseslərini yoxlayan

Kontent - analiz

Qrafalogiya

Şəkillərin təhlili

Söhbət (intervyu)

Anket

Tədqiqatın obyektiv metodları



Texniki Texniki
Praktik psixologiyanın
          metodları

Hipnoz

Psixoanaliz

Davranış (bixeviorçu)
          terapiya

Geştaltterapiya

      Kliyentəyönəlmiş 
(müşahidəyə yönəlmiş)
             terapiya

Rasional terapiya

Məntiq terapiyası

Başqaları

  Psixoloji 
kansultasiya

Psixoloji
korreksiya

Psixoterapiya

Psixotrening

Tranzakt analiz

T-qruplar

Psixodrama

       Qrup 
psixoterapiyası

    Rəqs 
terapiyası

Art-terapiya

Psixosintez 

Başqaları

Praktik psixologiyanın metodları



   Müşahidə metodunun formaları

Müşahidə
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tək-tək

təbii şərtlər daxilində

klinik şərtlər daxilində

labarator şərtlər daxilində

qoşulmuş

qoşulmamış

qoşulmuş

qoşulmamış



Müşahidə Eksperiment
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Müşahidədə qarşıya qoyulan eks-
perimental vəzifənin həlli nəzərdə
tutulmur, bu barədəki suaların ca-
vabları açıq qalır. Eksperimentator 
həmin sahədə yalnız dumanlı tə-
səvvürə malik olur

Eksperimentdə əksinə, fərziyyə
halında qoyulmuş faktlar arasın-
da hansısa əlaqənin olması fərz 
edilir və eksperiment həmin fər-
ziyyəni yoxlamağı öz qarşısına
məqsəd qoyur

Müşahidədəki situasiyalar
eksperimentdəkinə nisbətən 
daha az ciddi olur. Təbii eks-
perimentdən süni eksperimen-
tə keçid mərhələsi baş verir

Eksperiment situasiyası dəqiq
müəyyənləşdirilir

Eksperimentdən daha az 
ciddi olur

Yoxlananın hərəkətlərinin
daha dəqiq qeydə alınması
baş verir

Müşahidə və eksperimentin müqayisəli təhlili



   Müşahidə metodunun üstünlük və
                   çatışmazlıqları

Üstünlükləri Çatışmazlıqları

Yığılmış məlumatların zəngin-
liliyi

Fəaliyyət şərtlərinin təbiiliyi
qorunub saxlanılır

Müxtəlif texniki üsullardan
istifadəyə imkan verilir

Yoxlananların əlavə razılıq-
larının alınması vacib deyil

Subyektivlik (nəticələr tədqiqat-
çının təcrübəsindən, baxışların-
dan, təəssüratlarından, maraqla-
rından, iş qabiliyyətindən asılı-
dır)

Hadisələrə nəzarət mümkün deyil,
və onun gedişinə müdaxilə
pozuntularsız mümkün olmur

Müşahidəçinin passivliyi nəti-
cəsində kifayət qədər vaxt itki-
sinə yol verilir

   Eksperiment metodunun üstünlük
                     çatışmazlıqları

Üstünlükləri Çatışmazlıqları

Nəticələrin yüksək dəqiqliyi
təmin olunur

Analoji şərtlər daxilində təkrar
tədqiqatların aparılması 
mümkündür

Demək olar ki, bütün dəyişənlər
üzərində nəzarət hayata keçirilir

Yoxlananların fəaliyyətlərinin
şərtləri reallığa uyğun gəlmir

Yoxlananlar tədqiqat obyekti 
olduqlarını bilirlər



1

2

3

4

5

6

7

Problemli vəziyyətin öyrənilməsi. Problemin qoyuluşu,
obyektin seçimi və tədqiqat predmeti

Ümumi tədqiqat konsepsiyalarının işlənib hazırlanması 
və dəqiqləşdirilməsi (maraq kəsb edən hadisənin quruluş
modelləri). Hipotezanın irəli sürülməsi

Tədqiqatın planlaşdırılması

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinin müəyyən-
ləşdirilməsi

Eksperimental planların müəyyənləşdirilməsi

Tədqiqatin metod və metodikalarının seçimi

Məlumatların işlənilməsi üçün riyazi metodların 
müəyyənləşdirilməsi

Məlumatların yığılması və faktual təsvir. Nəzəri tədqiqatlarda
faktların axtarış və seçimi, onların sistemləşdirilməsi, hipotezanın 
faktual təsvirinin yeni baxış bucağına istiqamətlənməsi

Məlumatların işlənməsi

Hipotezanın nəticələrinin yoxlanılmasının təsviri, sonuncu
tədqiqat konsepsiyaları çərçivəsində nəticələrin interprita-
siyası

Mövcud konsepsiya və nəzəriyyələrlə nəticələrin əlaqə-
ləndirilməsi. Ümumi qərarların xülasələşdirilməsi. Problem-
in sonrakı araşdırmalarının perspektivlərinin təsviri
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     Fəaliyyət və psixi fəaliyyət haqqında anlayışların
                            semantik (məna) ağacı

Fəaliyyət haqqında anlayışların
               semantik ağacı

Psixi fəaliyyət haqqında anlayışla-
              rın semantik ağacı

Hərəkət

Aktivlik

Həyat fəaliyyəti,
həyat

Fəaliyyət

İnsan 
fəaliyyəti

Əmək 
fəaliyyəti

Peşəkar
fəaliyyət

Operator 
fəaliyyət

Reaktivlik

Qeyri-həyat fəaliy-
yəti, qeyri-həyat

Qeyri-fəaliyyət

Canlıların
fəaliyyəti

Qeyri-əmək
fəaliyyəti

Qeyri-peşəkar
fəaliyyət

Qeyri-operator
fəaliyyət

Psixi hərəkət

Psixi aktivlik

Psixi həyat

Psixi fəaliyyət

Psixi əmək
fəaliyyəti

Peşəkar psixi
fəaliyyət

Psixi operator
fəaliyyət

Psixi reaktivlik

Qeyri-psixi
həyat

Qeyri-psixi
fəaliyyət

   Qeyri-psixi
əmək fəaliyyəti

    Qeyri-psixi
peşəkar fəaliyyət

Qeyri-psixi 
  operator
  fəaliyyət



   Fəaliyyətin strukturu və mahiyyəti

Fəaliyyət -tələbatların ödənilməsinə istiqamət-
lənmiş aktivlikdir: heyvanlarda vərdişlər, insan-
larda isə məqsədə görə sosial baxımdan şərtlə-
nən tələbatların ödənilməsi üsullarıdır 

Motivlər - insanı
fəaliyyətə təhrik
etmə

İş (hərəkət) - ümumi motiv-
lərə tabe olan aralıq məqsəd-
lərə nail olmağa istiqamət-
lənmiş fəaliyyətin son 
elementləridir

Məqsədlər - fəaliyətin
birbaşa nəyə istiqamət-
lənməsidir

Yaxın-uzaq Yaxın-uzaqŞəxsi-ictimai Şəxsi-ictimai

interiorizasiya-
(xarici hərəkətin
daxili plana
keçməsi)

Xarici-predmetli Daxili-fikri

eksteriorizasiya-
(fikri hərəkətlərin
realizasiyasının
xarici, predmetli
plana keçməsi)

ə m ə l i y y a t

hərəkətin ayrı-ayrı aktları



    Fərdi fəaliyyətin qeyri quruluşu
             (A.N.Leontyevə görə)
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Tələbat Tapşırıq

Motiv Məqsəd Şərt

Fəaliyyət Hərəkət (iş) Əməliyyat

  Üçüncü təbəqə - fəaliyyətin dinamikası:
onun ayrı-ayrı struktur elementlərinin qarşılıqlı keçidləri və çevrilmələ-
ri (motivin-məqsədə,fəaliyyətin - hərəkətə (işə); məqsədlərin-onların
reallaşmasının şərtləri və s.) 

Tələbat

Motiv

Məqsəd

Tapşırıq

mövcudluğun konkret şərtlərindən asılılığını ifadə
edən ehtiyacın daxili vəziyyəti

tələbatların təmin olunması ilə əlaqədar fəaliyyətə
təhrik etmə

insan tələbatını reallaşdırır və fəaliyyətin konkret 
nəticəsinin obrazı qismində çıxış edir

konkret şərtlər daxilində məqsəd



Müqayisə
parametri Ali canlılar İnsan
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Primatlarda düz hərəkət
etmə qabiliyyəti

Beynin az inkişaf etmiş
strukturu

Nitq üçün uyğun olmayan
səs çıxarma orqanları

Düz hərəkət etmə

Mürəkkəb beyin təşkili
(inkişaf etmiş olan hissə-
nin mövcudluğu)

Mükəmməl nitq aparatı-
nın mövcudluğu

1. İnstinktəbənzər psixika.
2. İnkişaf etməmiş təbii və
abstrakt təfəkkür.
3. Psixikada şüur (dərketmə)
 və özünüdərketmənin əsası
kimi çıxış edən “Mən”in
ayırd edilməməsi

Mental (ruhi) ierarxiyanın
yüksək dərəcəsi var:
a) təbii təfəkkür;
b) şüura nəzarət;
c) mənəvi yaşantılar;
d) “Mən” konsepsiyası;
e) dünyagörüşü

Avtomatlaşdırılmış davra-
nışa əsaslanan adaptiv və
uyğunlaşmış aktivlik

a) Dərk olunmuş konstruk-
tiv və dəyişən aktivlik;
b) mədəniyyət, incəsənət və
yaradıcılığın mövcudluğu;
c) özünün və ətraf aləmin 
dərk olunması



   Canlılar və insanlarda fəaliyyətin 
                 müqayisəli təhlili

canlılarda insanda

İnstinktiv - bioloji fəaliyyət
Fəaliyyət idrak tələbatına və 
ünsiyyətə tələbata istiqamətlə-
nir

Yalnız bioloji məqsədlərə tabe
olan, canlılara aid qrup davra-
nışında birgə fəaliyyətin olma-
ması (qidalanma, özünü müda-
fiə etmə, çoxalma)

İnsan cəmiyyəti birgə əmək fə-
aliyyətinə əsasən meydana çıx-
ıb. Hər bir iş insanlar üçün on-
ların birgə fəaliyyətində müəy-
yən məna kəsb edir

Əyani təsəvvürlərə əsaslanılır,
əyani situasiyalar çərçivəsində
iş görülür

Əşyaların münasibəti və əlaqə-
ləri fonunda meydana çıxır, sə-
bəb-nəticəli əlaqələr qurulur

İri möhkəmlənmiş tipik davra-
nış proqramları (instinktlər) 
öyrənmə fərdi təcrübənin qaza-
nılması ilə, sağ qalmanın kon-
kret şərtlərinə uyğunlaşan irsi
davranış proqramlarının kömə-
yilə kifayətlənir

Sosial ünsiyyət vasitəsilə ötü-
rülən və mökəmlənən təcrübə
(dil və digər işarələr sistemi)
Maddi mədəniyyət predmet-
ləri formasında nəsillərin təc-
rübəsinin ötürülməsi və möh-
kəmləndirilməsi

Əlavə köməkedici vasitə və 
alətlər yaradıla bilər, lakin on-
lar qorunub saxlanıla bilmir. 
Daim istifadə olunmurlar. 
Canlılar bir vasitədən digər 
vasitəni hazırlamaq qabiliyyə-
tinə malik deyillər

Əmək vasitələrinin hazırlanma-
sı və qorunub saxlanması, son-
rakı nəsillərə ötürülməsi. Vasi-
tənin digər predmet və ya vasi-
tə ilə hazırlanması, şüurlu plan-
ın meydana çıxması

Ətraf mühitə uyğunlaşmaq Öz tələbatlarına uyğun olaraq
ətraf mühiti dəyişmək



   Psixikanı başa düşmək üçün irəli
             sürülən əsas yanaşmaları

Antropsixizm
(R.Dekart) Psixika yalnız insana məxsusdur

  Panpsixizm 
    (fransız 
materialistlər)

Təbiətin ümumən ruhlanması; bütün təbiətə,
bütün aləmə psixika xasdır (daşa da həmçinin)

Biopsixizm Psixika canlı təbiətin xüsusiyyəti kimi (həm-
çinin bitki aləminə də xasdır)

Neyropsixizm
(Ç.Darvin)

Psixika yalnız sinir sistemi olan orqanizmlərə
xasdır

Beyinpsixizm
(K.K.Platonov)

Baş beyni olan boruşəkilli sinir sistemli orqani-
zmlərdə yalnız psixikaya rast gəlinir (bu yanaş-
maya görə həşərətlarda psixika yoxdur, onlar
düyünlü sinir sisteminə malikdirlər)

Canlı orqanizmlər-
də psixikanın rüşeym-
lərinin yaranması kri-
teriyaları kimi hissi-
yatın olması çıxış edir.
(A.N.Leontyevə)

Obyektiv dayanıqlı əlaqələrin köməyi ilə vacib 
qıcıqlandırıcı (qida, təhlükə) üçün siqnal kimi
çıxış edən ətraf aləmdəki həyati vacib olmayan
qıcıqlandırıcılara (səs, iy və s.) reaksiya vermə
qabiliyyəti. Hissiyyatlılıq kriteriyaları kimi sinir
sisteminin köməyi ilə bu və ya digər fəaliyyətin 
daxili və xarici qıcıqlandırıcılarının qanunauyğun
əlaqələrini - şərti refleksləri yarada bilmə qabiliy-
yəti çıxış edir



Şüur haqqında anlayış

Ətraf aləmin sabit obyektiv qanunauyğunluqları və xüsusiy-
yətlərinin insana məxsus əks olunma forması, reallığın dərk
olunması və dəyişdirilməsinə gətirib çıxaran xarici aləmin
daxili modellərinin formalaşması

Ş
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əks etdirən

tənzimləyən - qiymətləndirən 

refleksiv

yaradıcı (kreativ - yaradıcı)

həyata gəlir şüur həyatı (varlığı)
   əks etdirən

varlığı (həyatı)
     yaradır
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Kateqoriyalılıq - ictimai bilik və yanaşmalar prizmasından
keçərək ətraf mühitin əks olunması, konseptual sxemlərə
əsasən dünyanın əks olunması

Həmin situasiyalarda əhəmiyyətli, daha vacib qarşılıqlı
əlaqələrin əks olunması

Fəaliyyətin məqsədlərinin dərk olunması, onların ümum-bəşəri
anlayış və təsəvvürlər sistemində əvvəlcədən anlaşılması 
(sezilməsi)

İndividual (fərdi) şüurun ictimai şüur forması ilə şərtlən-
məsi

Şüur - şəxsiyyətin konseptual modelləri və bu əsasda fəa-
liyyətlə qaşılıqlı təsirin qurulması



   XX əsrdə psixologiyada yaranmış 
                böhranın səbəbləri
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Təcrübə ilə nəzəriyyənin qırılması (uyğunsuzluğu)

İntrospeksiya metodunun əsassızlığı

Fizioloji xüsusiyyətlər nöqteyi nəzərindən davranış və
psixi hadisələrin izahının mümkünsüzlüyü

“Ruh” və “şüur” haqqında təsəvvürlərin çatışmazlığı

Bu müxtəlif cərəyanların, özünəməxsus inqilabların, predmet və metodlar haq-
qında müxtəlif təsəvvürlərlə, prinsiplərlə əlaqəli olan psixologiyanın müxtəlif 
sahələrinin meydana gəlməsi üçün şərait yaratdı

Bixeviorizm

Koqnitiv bixeviorizm (E.
Tolmen)

Psixoanaliz: alimlər- Z.Freyd,
K.Yunq, A.Adler

Geştaltpsixologiya

Dinamik Psixologiya
      (Kurt Levin)

   Təsviri psixologiya
(V.Diltey, E.Şprenger)

Genetik psixologiya (J.Piaje)

Mədəni-tarixi nəzəriyyə
      (L.S.Vıqotskiy)

Fəaliyyət nəzəriyyələrinin müx-
təlif versiyaları: M.Y.Basova,
S.L.Rubinşteyn

K.N.Kornilov, V.M.Bexterev
versiyalarında Reaktologiya

Ustanovkaların psixologiyası (D.N.
Uznadze)



  XX əsrdə əsas xarici psixoloji konsepsiyalar
                      (S.L.Bratçenkoya görə)
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Z.Freydin konsepsiyası

Neofreydizm

K.Yunqun konsepsiyası
  (analitik psixologiya)

A.Adlerin konsepsiyası
(individual psixologiya)

K.Xorninin konsepsiyası

E.Frommun humanistik
psixoanalizi

Struktur psixoanaliz
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   Klassik bixeviorizm
(C.Uotson, E.Torndayk)

Neobixeviorizm

B.Skinnerin konsepsiyası

Koqnitiv yönümlər 
    (istiqamətlər)

N.L.P (Neyro-linqvistik-
 proqramlaşdırma)
(R.Blendler, D.Qrinder)

E.Tolmanın yanaşması

  Genetik-deduktiv 
bixeviorizm (K.Xall)

Şəxsiyyət xüsusiyyətləri və
faktorlarının nəzəriyyələri
(Q.Olport, C.Kettel, Q.Ayzenkin
yanaşmaları) 

Genetik psixologiya
         (J.Piaje)

    Koqnitiv psixologiya
(U.Nayser, C.Bruner və b)

L.Kolberin konsepsiyası

C.Kellinin konstruktorlar
           nəzəriyyəsi

d
ig

ər
lə

ri

“İqtisadi insan” nəzə-
  riyyəsi

“Koqnitiv uyğunluq”
  nəzəriyyəsi

“Rasional-emosional tera-
 piya” nəzəriyyəsi
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A.Maslounun konsepsiyası 

K.Rocersin şəxsiyyətə
 yönəlmiş yanaşması

k
on

se
p
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ya

la
r

Qordon

V.Satir

Snayderov

Bayardov

və başq.

Ekzistensial-humanistik
            yanaşma

V.Frankın fikir nəzəriyyəsi

R.Meyanın yanaşması

Bucentalın ekzistensial-
analitik konsepsiyası

C.Midin “Sosial bixevi-
orizmi”

Y.Morenonun rol nəzəriy-
yəsi və psixodramması

S
in
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ti

k
 t
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ə,
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id

 k
on

se
p

si
ya
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rı Assocolinin psixoanalizi

İnteraksionalizm

F.Perlzin konsepsiyası
    (geştaltterapiya)

Transakt analiz
(E.Bern)

K.Levinin dinamik 
nəzəriyyəsi

və başqaları

  XX əsrdə əsas xarici psixoloji konsepsiyalar
                 (S.L.Bratçenkoya görə) ardı



   Psixologiyanın istiqamətləri: tədqiqat predmeti,
               paradiqmalar, metodlar və təcrübə

Psixologiya-
        nın 
istiqamətləri

      Şüur
psixologiyası

Bixeviorizm

Freydizm

   Geştalt
psixologiya

Humanistik
psixologiya

  Koqnitiv
psixologiya

      Sovet
psixologiyası

Tədqiqat 
predmeti

    Elmi 
paradiqma Metod Təcrübə

Şüur Təbii-elmi İntrospeksiya

Davranış Təbii-elmi

Təbii-elmi

Təbii-elmi

Humanitar

Təbii-elmi

Təbii-elmi

Müşahidə,
eksperiment

Treninq 
bacarığı

Şüursuzluq Psixoanaliz Psixoanaliz

Psixikanın 
   vahid 
strukturu

Fenomenal
   ekspert

Geştalt
terapiya

Şəxsiyyət,
fərdiyyət

    Praktik 
psixologiyanın
    metodları

Kliyentə-
yönəlmiş
terapiya

    İdrak 
strukturları

Eksperiment
Rasional
(məntiqi)
terapiya

Psixika
    Müşahidə, 
   ekperiment
(formalaşdırıcı)



     Psixoanalizin üstünlükləri və
               çatışmamazlıqları

Üstünlükləri Çatışmazlıqları

Psixologiyanın predmeti şüur və
şüursuzluğun münasibətlər dina-
mikasının öyrənilməsi oldu

Diqqət mərkəzində şüursuzlu-
ğun mexanizmlərinin olması

Şüur qapalı olmağı dayandırdı
və motivləşmiş psixi həyatın bir
hissəsi oldu

Seksual sfera psixoloji tədqiqat-
lar sırasına girdi

Şəxsiyyətin inkişafında uşaqlıq-
da alınmış travmaların roluna
xüsusi diqqət ayrıldı

Psixoterapevtik metodlar işləni-
lib hazırlandı

İnsan davranışında şüursuz
başlanğıc, seksual həvəslə-
rin rolunun şişirdilməsi

Mücərrəd konstruksiya-
ların, bədii obrazların, 
metafora və s-in izahı
qismində həddindən çox
şişirdilmə

Şüursuzluğun göstəricilər-
inin (ifadəsinin) izah olun-
masında əsassızlıq



    Bixeviorizmin əsas xarakteristikaları
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Açıq ifadə olunmuş təbii-elmi cərəyan: tədqiqat predmeti
“yaşantılar” deyil, davranış olmalıdır

Xarici və daxili aktivlik “reaksiya” anlayışı ilə xarakteri-
zə olunur. Bu orqanizmdə obyektiv metodlarla (hərəkət)
qeyd edilə bilən dəyişiklikdir

Təsviredici və izahedici sxem S-R; reaksiyaların xarakte-
ri stimulla müəyyənləşir; bu sxem həm insan, həm də hey-
vanlarda yayılmışdır

Öyrənmə qanunları universaldır, buna görə də siçovullar-
la aparılmış eksperimentlərin nəticələri insana keçirilə
bilər

1.Reaksiya tiplərinin
aşkar və təsvir olun-
ması

2. Onların təşkili prose-
sini tədqiq etmək

Bixeviorizmin vəzifələri

3. Onların kombinasiya qanunlarının
öyrənilməsi-mürəkkəb davranışın 
formalaşması (təşkil olunması)



   Bixeviorizmin üstün və çatışmayan
                         cəhətləri

Üstünlükləri Çatışmazlıqları

O, psixologiyaya təbii-elmi baxımdan
güclü bir meyl gətirdi

O, müşahidə olunan fakt, proses və ha-
disələrin qeyd olması və təhlil edilmə-
sinə əsaslanan obyektiv metod irəli sür-
dü (bunun nəticəsində psixi proseslərin
tədqiqinin instrumental üsullarının yük-
sək inkişafına nail olundu) 

İnsan və heyvan psi-
xikasının lazımsız ya-
xınlaşdırılması

Tədqiq olunan obyektlər sinfi daha çox
genişləndi, heyvanların, körpələrin və s.
davranışları daha intensiv şəkildə öyrə-
nilməyə başlanıldı

Onun ayrı-ayrı fəsillərində psixologiyanın müx-
təlif sahələri daha səmərəli oldu, o cümlədən
öyrətmə, öyrənmə prosesi, vərdişlər və sair

Psixi fəaliyyətin 
mürəkkəbliyini tam
öyrənmir

Şüur proseslərinə
əhəmiyyətin verilmə-
məsi

Yüksək öyrənmə formala-
rına, yaradıcılığa, şəxsiy-
yətin özünü müəyyənləş-
dirməsinə və s. əhəmiyyət 
verilmirdi

Əsas xidməti
İnsan fəaliyyətinin öyrənilmə-
sinə ciddi elmi istiqamət gətir-
di və onu necə idarə etməyin
yollarını göstərdi



   Humanistik psixologiyanın prinsipləri

Vəhdət
prinsipi

Pozitivlik
prinsipi

İnkişaf
prinsipi

Aktivlik
prinsipi

Şəxsiyyət bütöv, tam olaraq çıxış edir. Tamın istənilən
hissəsində nəsə baş versə, bu bütün şəxsiyyətə təsir 
edir. “Mən” vəhdəti (tamlığı) hər bir insan yaşantıları-
nın unikal xarakterini yaradır. Məhz buna görə də 
tədqiqat predmeti kimi şəxsiyyətin məqsədləri, özünə
münasibəti, özünü qavraması çıxış edir

İnsan təbiəti konstruktiv və faydalıdır. Bununla əlaqə-
dar əsas diqqət böyük daxili resurslara malik sağlam
və yaradıcı fərdlərin öyrənilməsinə istiqamətlənir. Ağır
(dözülməz) xarici determinizmə qarşı özü ilə şərtlənmə 
və özü ilə keyfiyyətlənmə qoyulur

Bu prinsip davranış imkanlarının mövcudluğunun izahı
ilə bağlıdır. İstənilən varlıq kimi insan da təbiətən inki-
şafa, yüksəlişə və realizasiyaya meylliyə bağlıdır.
K.Rocers aşağıdakı analogiyanı göstərir: torpağa atılmış
toxum böyüyür, inkişaf edir və məhsul verir. Hər bir in-
san da eyni cürdür: təbiət inkişafa, artıma və özünütən-
zimləməyə güc verir, yəni bu dünyada xeyirxahlığın, 
faydalılığın artmasına gətirib çıxaran özünəməxsus 
təkrarolunmaz yolun seçimi vacibdir. Əsasən, ən vacib-
“insan potensialının aktuallığıdır”. İnkişaf sərhət tanı-
mır. İnsan böyük yaradıcılıq imkanlarına sahibdir, lakin
onları reallaşdırmaq üçün mütləq aktiv olmalıdır.

İnsan şəraitin, əvvəllər qazanılmış vərdişlərin, uşaqlıq
yaşantılarının qurbanı deyil. Təbiət, o, özünü determinə
edən (şərtləndirən), öz həyatını özü quran, həyat yolu
seçimində sərbəst olandır və bu seçimdə məsuliyyətli-
dir. Humanistik psixologiya şəxsiyyətə təzyiq və zor
tətbiq etmək ideyalarında imtina edir. Xaricdən, kənar-
dan nə gəlirsə, o, şəxsiyyətin daxili tələbatlarıyla uyğun
gəlmədikdə, əvvəl axır özünü sinir pozuntularında, 
xəstəliklərdə göstərir



  Humanistik psixologiyanın əsas mövqeyi
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İnsan bütöv bir tam kimi öyrənilməlidir

Hər bir insan unikaldır, buna görə də ayrı-ayrı halların təhlili
statistik ümumiləşdirmədən az deyil

İnsan dünyaya açıqdır: insanın dünyanı və özünü bu dünyada hiss 
etməsi - əsas psixoloji reallıqdır

Həyat insanın yaranması və formalaşmasının vahid prosesi kimi
nəzərdən keçirilməlidir

İnsan öz məqsəd və dəyərlərinin köməyilə xarici determinasiya-
dan (şərtlənmədən) müəyyən səviyyədə asılı olmur

İnsana öz təbiətinin bir hissəsi olan özünü reallaşdırma və daimi
inkişaf imkanları xasdır

İnsan - aktiv, intensional, yaradıcı varlıqdır



 “Özünüaktuallaşdıran şəxsiyyətin” xarakteristikası

Özünün, digərlərinin və dünyanın necə var, o cür də qəbul olunmsı

Qeyri-eqosentriklik, ətrafdakı problemlərin həllinə istiqamətlən-
mə, obyektə mərkəzlənmə

Tənhalığa dözə bilmə qabilyyəti və xüsusiləşdirməyə tələbat

Yaradıcılıq qabiliyyəti

Davranışın təbiiliyi

İnsanın təhsilindən, statusundan və digər formal xarakteristikalar-
ından asılı olmayaraq xoş xasiyyətli istənilən insanla dostluq mü-
nasibəti

Əxlaqi (mənəvi) müəyyənlik, yaxşını pisdən dəqiq ayıra bilmək,
əxlaqi şüur və davranışda ardıcıllıq

Fiziki və sosial mühitdən nisbi asılılığın olmaması

Dərin bağlanma qabiliyyəti (əsasən insanlara)

Məqsəd və vasitə arasındakı fərqin dərk olunması, məqsəddən 
uzaqlaşmamaq, lakin eyni zamanda vasitənin (üsulun) öz-özlüyündə 
emal olunaraq qavranılması

Psixikanın məzmun və fəaliyyətinin əhatəliliyi

Biliyi biliksizlikdən dəqiq şəkildə ayırmaqd, konkret faktları bu faktlar haqqında fikir-
lərdən, mövcud hadisələri ümumi görüntüdən fərqləndirə bilmə qabiliyyətində ifadə
olunan reallığın obyektiv qavranılması



                           Mövzu:
“İdrak prosesləri. Onların DİO-nun 
                  fəaliyyətində rolu”

Duyğu haqqında anlayış

Predmet və xassələrin ayrı-ayrı xüsusiyyətlərinin dərk olun-
masını təmin edən, insana, eləcə də heyvana xas olan psixi 
inikasın ən sadə formasıdır
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as
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ya

la
rı əsasən daha mürəkkəb idrak prosesi kimi çıxış edir

xarici təsirin enerjisinin şüur aktına çevrilməsi

Psixoloji fəaliyyətin hissi əsasının təmin edilməsi

 Duyğuların ümumi xüsusiyyətləri

Keyfiyyət

İntensivlik

Sürətlilik

Qıcıqlandırıcıların
məkan baxımından 
lokallaşdırılması

Hər bir duyğu forması onu başqalarından fərqləndi-
rən spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Eşitmə duyğusu
tembrlə, yüksəkliklə, gurluqla, dolğunluqla, aydınlıq-
la və s. xarakterizə olunur

Təsir edən qıcıqlandırıcının gücü ilə və reseprorun
funksional gücü ilə müəyyənləşir

Duyğu orqanlarının funksional vəziyyəti təsir 
edən qıcıqlandırıcının müddəti və onun intensiv-
liyi ilə müəyyənləşir

Məsafə reseptorlası vasitəsilə həyata keçirilən məkan
təhlili qıcıqlandırıcının məkanda lokallaşdırılması haq-
qında məlumat verir. Bəzi hallarda duyğu bədənin o
hissəsi ilə əlaqələnir ki, məhz bu hissəyə qıcıqlandırıcı
təsir edir. Bəzən isə onlar daha inkişaf etmiş olurlar



   Duyğuların meydana çıxması

Fiziki proses Fizioloji proses Psixoloji proses

qı
cı

ql
an

dı
rı

cı
la

r

  Duyğu
  orqanı
(reseptor)

oyanma

Duyğu

Baş beyin 
qabığında
  mərkəzaparan yollar

Burada sinir proseslərində
enerjinin müəyyən forma-
sının transformasiyası baş
verir

Afferent və ya mərkəzəqaçan yol-
larla oyanma analizatorun mərkə-
zi hissəsinə ötürülür

Analizator - ayırma, təhlil deməkdir. İnsan və heyvanın orqan-
izminə xarici və daxili mühitdən olan təsirləri təhlil edən mü-
rəkkəb sinir törəməsidir



Duyğuların formaları

Qıcıqlandırıcı ilə 
reseptorun qarşılıq-
lı təsirinə görə

Reseptorların
yerləşməsinə
       görə

Analizatora 
  çatmağa
    görə

Distant (məsafəli)

Kontakt

Ekstroreseptiv
    (xarici)

İnteroreseptiv
    (daxili)

Proprioreseptiv

Görmə

Eşitmə

Lamisə

Əzələ oynaq

İybilmə

Dadbilmə

Temperatur

Ağrı

Orqanik

Statik-kinestetik



  Duyğu proseslərinin əsas xüsusiyyətləri və onların
                     anatomik-fizioloji substraktı

Modallıq
  Duyğu
orqanları

Duyğunun
keyfiyyəti

Həmin duyğularla
əlaqəli reseptorlar

Görmə Torlu

Aydınlıq

Kontrast

Hərəkət

Rəng

Həcm

Cubuqcuqlar və
     kolbacıqlar

Eşitmə İlbiz
Yüksəklik

Tembr
Tük hüceyrələri

Tarazlıq
Vestubulyar 
     orqan

Ağırlığın gücü

Fırlanma

Makulyat hüceyrələr

Vestubulyar hüeyrələr

   Lamisə
(toxunma) Dəri

Təzyiq

Vibrasiya

Ruffinin qurtaracağı

Merkel diskləri

--------

Dad bilmə Dil

Şirin və turş dad

Acı və duzlu dad

Dad məməcikləri 
dilin ucunda olur

Dad məməcikləri
dilin kökündə olur

İybilmə İybilmə 
sinirləri

Gül iyi

Meyvə iyi

Müşq iyi

Tünd iy

  İybilmə
reseptorları



 Hissiyyatlılığın hüdudları (həddləri)

Duyğunun aşağı 
mütləq həddi

Qıcıqlandırıcının güclə sezilən və ən zəif duyğu
törədə bilən qüvvəsidir. Duyğunun yaranması üçün
vacib olan təsirin intensivliyinin minimal həcmi

Duyğunun yuxarı
mütləq həddi

Qıcıqlandırıcının gücü duyulmayacaq həddə çatarsa, 
una duyğuların yuxarı mütləq həddi deyilir. Məsələn,
insan qulağı 20.000 hersədək səsləri eşidə bilər, onda
yuxarı tezliyi isə eşitmək mümkün deyil

Müxtəlif həddlər
İki eynitipli təsirin intensivliyindəki minimal fərq-
lilik

Hissiyyatlılığın (həssaslığın) fərdi-tipoloji
                       xüsusiyyətləri

Senzitivlik

Sensibilizasiya-
lılıq

Sensor təşil

Ayrı-ayrı analizatorların təbii şərtlənən yüksək
həssaslılığı

Peşəkar fəaliyyətin təcrübəsi altında meydana 
gələn yüksək həssaslıq

Aparıcı analizatorun üstünlüyündə, sinir prosesləri
və onların işinin davamlılığının inkişaf surətində,
sensor reaksiyaların gücündə, emosional tonun in-
tensivliyində özünü göstərən fərdin anadangəlmə 
və qazanılmış xüsusiyyətlərinin kompleksi



Hafizənin 
formaları

   Aparıcı 
analizatora
     görə

Fəaliyyətin
materialına,
predmetinə
      görə

Prosesin 
davamlılı-
ğına görə

Psixi
aktivlik
formasına
görə

Görmə

Eşitmə

Lamisə

İybilmə

Dadbilmə

Surət

Hərəkət

Emosional 
    (hissi)

Sözlü-məntiqi

Qısamüddətli

Uzunmüddətli

Operativ

İxtiyari

Qeyri-ixtiyari

Qavrayışın formaları

   Aparıcı
analizatora
      görə

Materiyanın
   yaranma
  formasına
      görə

   Psixi
  aktivlik
formasına
     görə

Struk-
  tura
  görə

Görmə

Eşitmə

  Lamisə
(toxunma)

İybilmə

Dadbilmə

Kinestetik

  Məkan
qavrayışı

  Zaman
qavrayışı

 Hərəki 
qavrayış

Məqsədli

Məqsədsiz

Simultan

Suksessiv



Qavrayışın xüsusiyyətləri 

Düşüncəlilik
və ümumiləş-
dirmə

Qavrayışın
əşyaviliyi

Qavrayışın 
tamlığı

Qavrayışın
sabitliyi

Qavrayışın
seçiciliyi

Qavrayışın 
mənalılığı

Qavranılan predmet və hadisələri insan dərk edir,
başa düşür ki, qavranılır

Biz ayrı-ayrı əlamətlərini duyduğumuz cisim, yaxud hadisəni
mövcud cisimlər, hadisələr qrupuna aid edirik, xarici aləm-
dən alınan məlumatları həmin aləmin özünə aid edir və onu
əks etdiririk

Bu, qavrayışı bir idrak prosesi kimi səciyyələndirən ən 
mühüm xüsusiyyətdir. İnsan şüurunda əks olunan cisim,
ona xas olan bütün xüsusiyyətləri ilə, bütövlükdə əks
(inikas) olunur. 

Bu xüsusiyyətin hesabına biz ətraf aləmi daha düzgün
dərk edirik. Bu xüsusiyyət olmasaydı, onda biz hər bir
cismi yeni şəraitdə təkrar qavramaq məcbüriyyətində qa-
lardıq

İnsana təsir edən cism və hadisələrin ayrılaraq qavranılma-
sına qavrayışın seçiciliyi deyilir. İnsana eyni anda müxtəlif
əşyalar təsir edir. İnsan onların hamısını deyil, yalnız ma-
raq, meyl, dünyagörüşü və s. uyğun gələnləri ilk növbədə 
qavrayır. 

Qavrayış zamanı yaranan obrazlar qıcıqlandırıcıların bilavasi-
tə təsiri nəticəsində yaransa da bu zaman yaranan surətlər hə-
mişə müəyyən məna əhəmiyyətinə malik olur. İnsanın qavra-
yışı təfəkkürlə, əşyanın mahiyyətini anlamaqla sıx şəkildə
bağlı olur.



Hafizədə assosiasiyanın 3 növünü görsədirlər
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Qonşuluq - bunun əsasında əşya və hadisələr arasındakı zaman
və məkan münasibətləri dayanır. (Məs: təsadüfən orta məktəb yol
daşını görmək)

Oxşarlıq - əşya və hadisələr bir-birinə oxşadıqda təzahür edir.
(Məs: dostumuza oxşar bir nəfər gördükdə, onun haqqında təsəvvür 
yaradırıq)

Əkslik - bir-biri ilə təzad təşkil edən əşya və hadisələr nəticəsində 
baş verir. (Məs: müdavim pis qiymət alanda, aldığı yaxşı qıyməti 
xatırlayır)
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Seçmə - insan ona təsir edən cisim və hadisələrdənhəyatı üçün daha 
əhəmiyyətli olanı seçir, psixi fəaliyyətini onun üzərinə yönəldir və 
onun ətrafında mərkəzləşdirir

Saxlama - insanın hər  hansı  bir obyekti lazımi şəkildə  dərk etməsi 
üçün psixi fəaliyyətini, diqqətini müəyyən vaxt ərzində həmin obyek-
tin üzərində saxlaması tələb olunur.

Nəzarət - bu funksiyanı yerinə yetirməklə diqqət insa-
nın fəaliyyətini bir növ tənzim edir.



 Hafizənin səmərəliliyinə təsir edən
                          səbəblər

Obyektiv Subyektiv

Xatırlama tipi

Əvvəlki təcrübə

Ustanovka (məqsəd)

Maraq

Orqanizmin vəziyyəti

Materialın xarakteri

Düşüncəlilik

Əlaqəlilik

Anlaşılan olması

Əyanilik

Materialın kəmiyyəti

Şərait



  Xatırlamanın təfəkkürün tipindən
                        asılılığı

Yaxşı xatırlama Materialın strukturu Yaxşı xatırlama

1.Problem

2. Hipoteza

3. Hipotezanın dəqiqləşdirilməsi

4. Anlayışın müəyyənləşməsi

5. Nümunə

6. Nümunədən nəticə

7. Hipotezanın
yeni xülasəsi

8. Hipotezanın təsdiqi

9. Nəticə“Nəzəri” “Təcrübi”



Diqqət haqqında anlayış

Şüurun müəyyən obyekt üzərinə yönəlməsi və mərkəzləşməsindən
ibarət olan psixi hadisədir
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Konkret anda psixoloji və fizioloji proseslərin lazım olanla-
rının aktiv edilməsi və lazım olmayanların dayandırılması

İnsanın aktual tələbatları ilə əlaqəli informasiyaların orqa-
nizmə daxil olmasının təşkili və məqsədyönlü seçimi imka-
nı yaratmaq

Eyni obyekt və ya fəaliyyət formasına psixi aktivliyinseçici
və uzunmüddətli cəmləşməsinin təmin edilməsi

Diqqətin növləri

Fəaliyyət materi-
alının predmeti-
nə görə

Aktivlik isti-
qamətinə 
görə

Əks olunan əlaqə
və münasibətlərin
xarakterinə görə

   Aparıcı 
analizatora
     görə

Sensor-
perseptiv

İntellektual

Hərəki

Xaricə
yönəl-
miş

Daxilə
yönəl-
miş

Empirik

Nəzəri

Görmə

Eşitmə



Diqqətin əsas xüsusiyyətləri

Mərkəzləşməsi

Bu zaman şüurumuz bir obyekt və ya fəaliyyətə 
yönəlir, başqalarından uzaqlaşır. Başqa sözlə, 
yalnız bir obyektə yönəlmiş diqqət mərkəzləş-
miş diqqət hesab olunur

Ümumi bir məqsədə tabe olan obyektlər üzərində
uzun müddət və fasiləsiz olaraq saxlanmasında 
ifadə olunur. Burda diqqət bir obyektdən digəri-
nə keçirsə də, onlar ümumi məqsədə tabe olan 
fəaliyyət obyektləri kimi qalır

Davamlılığı

Beyində eyni bir vaxtda əks olunan obyektlərin
miqdarı ilə müəyyən edilir. Diqqətin həcmi, ob-
yektlər arasındakı əlaqənin sıxlığından, qarşıya
qoyulmuş məqsədin xarakterindən, obyektlərin 
forma və vəziyyətindən, mürəkkəblik dərəcəsin-
dən asılıdır

Həcmi

Eyni vaxtda iki müxtəlif və daha artıq iş yerinə
yetirmək bacarığı ilə xarakterizə olunur

Paylanması

Onun şüurlu surətdə bir obyektdən başqa obyekt 
üzərinə yönəlməsində ifadə olunur

Keçirilməsi

Yayınması
Onun hazırda qarşıda duran məqsədlə əlaqədar
olmayan cisim və hadisə üzərinə yönəlməsində
ifadə olunur



Təfəkkür haqqında anlayış

Cisim və hadisələrin mahiyyətinin, onlar arasındakı əlaqə və asılılıq-
ların insan şüurunda ümumiləşmiş və vasitəli inkikasından ibarət
olan idrak prosesidir
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Ümumi qarşılıqlı əlaqələrin qurulması

Konkret hadisələrin mahiyyətinin hadisənin müəyyən sin-
finin müxtəlifliyi kimi anlaşılması

Eynicür hadisələr qrupunun xüsusiyyətlərinin ümumiləş-
dirilməsi

Təfəkkürün növləri

Formaya
görə

Orijinallıq və 
yenilik səviyyə-
sinə görə

Həll edilən
məsələnin xarak-
terinə görə

Dəyişmə də-
rəcəsinə görə

Əyani-
hərəki

Əyani-
obrazlı

Abstrakt-
məntiqi

Reproduktiv
(canlandıran)

Produktiv
(yaradıcı)

Nəzəri

Praktik

Diskursiv
(məntiqi nəti-
cəyə əsasla-
nan)

İntuitiv



 Təfəkkür formalarının qarşılıqlı əlaqəsi

Anlayış
özündə əks olan predmet və hadisələrin əlamət-
lərini qeyd edən, bu predmet və hadisələri onlar-
a yaxın olanlardan fərqləndirməyə imkan verən 
fikir

Mülahizə
Doğru və ya yalan olan nəqli cümlələri əks etdirən fikir

Qərar (nəticə)
Bir və ya bir neçə mühakimələrdən yeni mühakimələrin irəli sürülməsini,
nəticə çıxarılmasını əks etdirən fikri proses

Fikri əməliyyatlar

Təhlil və
tərkib

  Ümumiləş-
  dirmə

Cism və hadisələri mühüm əlamət və xassələrinə görə

birləşdirməkdən ibarət olan fikri əməliyyatdır. 

Müəyyən ümumi müddəaya aid olan xüsusi halları fikrən
ümumiləşdirmədən ibarətdir.

Cism və hadisələr arasında oxşar və fərqli cəhətləri fikrən 
müəyyənləşdirməkdən ibarət olan əməliyyata deyilir.

Cism və hadisələrin malik olduqları fərq və oxşarlıqlarına 
görə fikrən növlərə, qruplara və yarımqruplara ayrılmasıdır. 

Təhlil cismi, hadisəni fikrən hissələrinə ayırmağa, 
tərkib həmin hissələri fikrən birləşdirməkdən ibarət
olan fikri əməliyyatdır

Konkret-
ləşdirmə

Müqayisə

Təsnifat



 Fikri məsələlərin həlli mərhələləri

İşlərin və nəticələrin refleksiyası

Hipotezanın yoxlanılması

Hipotezanın qurulması

Axtarış zonalarının məhdudlaşdırılması

Məsələnin qoyuluşu

Problem situasiyanın dərk edilməsi

 Fikri əməlin mərhələləri

Məsələ

Sualın dərk edilməsi
Assosiasiyaların meydana
                 çıxması

Assosiasiyaların seçilməsi (təklifin meydana
çıxması)

Təklifin yoxlanılması (təsdiq olunması)

Yeni təklifin meydana çıxması

Yoxlanış (təsdiq olunur)

Məsələnin həlli

Əməl (iş)



 Əqli səmərəliliyin təşkili 
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Tezlik

Yaradıcılıq

Genişlik

Çeviklik

Dərinlik

Tənqidilik

Təşəbbüskarlıq

Ayıqlıq

 Təfəkkürün keyfiyyəti

Təfəkkürün
dərinliyi

Təfəkkürün
müstəqilliyi

Təfəkkürün
çevikliyi

Təfəkkürün
tənqidiliyi

Təfəkkürün
tezliyi

Hadisə və proseslərin çahiyyətinə daxil olma dərəcə-
sində əks olunur

Yeni problemləri görə bilmə, yeni sual qoya bilmə bə bu
məsələni müstəqil olaraq həll edə bilmə bacarığında əks
olunur. Təfəkkürün yaradıcı xarakteri daha aydın şəkildə
onun müstəqilliyində əks olunur

Əgər plan şərtləri təmin etmirsə, tutulmuş planı dəyiş-
mək bacarığında əks olunur. 

Obyektiv şərtləri, eləcə də öz aktivliyini düzgün qiymət-
ləndirə bilmək və lazımi anda seçilmiş yoldan uzaqlaş-
maq və real şərtlərə uyğun üsulu tapmaq qabiliyyətində
özünü göstərir

Vaxt məhdudiyyəti şərtləri daxilində düzgün və əsaslanmış 
həllin tapılması və onun reallaşdırılmasında əks olunur



 Təfəkkürün əsas formaları

Təfəkkürün formaları

Məfhum Hökm
Əqli nə-
ticə və ya
istidlal



Təfəkkürün inkişafı-bu o deməkdir ki...
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praktik-
hərəki

əyani-
obrazlı

sözlü-
məntiqi

empirik

nəzəri

reproduktiv

produktiv

intuitiv

diskursiv

öz mülahizələrinin doğrulu-
ğunu sübut etmək və yalnış
nəticələri təkzib etmək

öz fikirlərini konkretliklə,
ziddiyyətsiz və əsaslandır-
ılmış şəkildə təqdim etmək
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qanaliz

sintez

müqayisə

ümumiləşdirmə

təsnifat

Təfəkkür üsulları və əməliy-
yatlarının bir sahədən digəri-
nə keçidini həyata keçirmək

hadisələrin inkişafını öncə-
dən bilmək

əsaslandırılmış qərarlar çı-
xarmaq

predmetlərin əhəmiyyətli xü-
susiyyətlərini ayırmaq və on-
ları əhəmiyyətsiz olanlardan
fikrən ayırmaq

ətraf mühitin cism və hadi-
sələrinin əsas əlaqə və mü-
nasibətlərini tapmaq



Təxəyyülün növləri

Fəaliyyətin nö-
vünə, əməyin
mahiyyətinə
görə

Aktivlik
üsullarına
görə

Nəticələrə
    görə

Emosional

Obrazlı

Sözlü-məntiqi
  (konseptual)

Bədii

Texniki

Musiqili

və sair

Aktiv

Passiv

Məqsədli

Məqsədsiz

Bərpa-
edici

Yaradıcı

Fəaliyyətin tərkib hissəsini təşkil edən yeni surətlərin 
yaradılmasıdır. Təxəyyülün bu növü heç bir sxemə,
təsvirə istinad etmədən müstəqil olaraq yeni surətlərin 
yaradılmasından ibarətdir. 

Bu təxəyyül növü isə təvirə, sxemə əsasən surətlərin ya-
radılmasıdır. İnsanın həyat və fəaliyyətində mühüm 
əhəmiyyətə malik olmaqla təlim fəaliyyətində müstəsna
əhəmiyyətə malikdir.

Fəaliyyətin 
materialına,
predmetinə 
görə

Yaradıcı 
təxəyyül

Bərpaedici
təxəyyül



Təxəyyül haqqında anlayış

İnsanın qavrayışı və hafizəsi ilə bağlı təsəvvürlərin yenidən işlənməsi,
yeni qaydada birləşdirilməsi əsasında surətlərin yaradılmasıdır.
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Məsələni həll edərkən reallığın obrazlarda təsəvvür olunması
və onlardan istifadə olunması imkanlarının tərtib olunması

Emosional münasibətlərin tənzimlənməsi

İnsanın vəziyyətinin və idrak proseslərinin iradi tənzimlənmə-
si 

İnsanın davranış planının hazırlanması

Fəaliyyətin planlaşdırılması və proqramlaşdırılması
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Subyektin predmet fəaliyyətinin yekun nəticəsinin və üsullar-
ının obrazının yaradılması

Problemli situasiya qeyri-müəyyən olduğu zaman davranış 
proqramının yaradılması

Fəaliyyəti proqramlaşdırmayan, əksinə dəyişən obrazlar

Obyektin təsvirinə müvafiq obrazların yaradılması



Təxəyyül proseslərində təsəvvürlərin 
                   sintez formaları

Sintez formalar

     Aqqlyutinasiya
(yeni forma düzəlt-
mə)

Hiperbolizasiya
və ya artırmaq

Sxematizasiya

    Nəzərə
çarpdırmaq

Tipləşdirmə

Predmetlərin reallıqda birləşməyən hissələrinin, 
xüsusiyyətlərinin və keyfiyyətlərinin birləşdiril-
məsi

Predmeti artırmaq və ya azaltmaq, onun hissə-
lərinin keyfiyyətini dəyişmək

Hansısa əlamətlərin qeyd edilməsi

Müxtəlif predmetlərin qaydaya salınması və onlar 
arasında oxsaş cəhətlərin aşkara çıxarılması

Eyni cür hadisələrdə təkrarlanan vacib tərəflərin aşkar-
lanması və onun konkret obrazda təsəvvür olunması

Yaradıcı təxəyyülün mərhələləri

Yaradıcı ideyaların meydana gəlməsi

Fikrin “doğulması”

Fikrin realizasiyası



                                Mövzu:
“Şəxsiyyətin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri.
hüquqşünasın təcrübi fəaliyyətində onun
                         rolu və yeri”

 Ş
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İnsanın bəşəriyyət tarixində, təkamüldə və şəxsi həyatında
obyektiv olaraq mövcud olan müxtəlif təzahürlərin əks et-
dirən şəxsiyyətin fenomenologiyasının çoxcəhətliliyi

İctimai və elmi fənnlərin öyrənilməsi sferasında olan şəx-
siyyət probleminin fənlərarası statusu

İnsan şəxsiyyəti maddi və toxunula bilən, hiss edilən deyildir.
O, bir sıra amillərin, şəraitin, imkanların və determinantların
təsiri altında formalaşan psixoloji törəmədir. İnsan şəxsiyyəti
maddi və toxunula bilən, hiss edilən deyildir.  

İnsan şəxsiyyətinin determinasiyasında şəxsiyyətin mühüm 
əhəmiyyət kəsb etməsi barədə nəzəriyyə və konsepsiya möv-
cuddur ki, bunların bir çoxunun “şəxsiyyət” anlayışını şərh
etməsi ziddiyyətlidir

Şəxsiyyəti anlamaq insan fenomenini anlamaqla birbaşa əlaqə-
lidir. Şəxsiyyət yalnız o zaman insanın əsası, özəyi kimi, onun
başlıca predmeti kimi şərh oluna bilər ki, antropologiya və insan 
haqqında biliklər insanın öz təbiətini anlamaq səviyyəsinə yük-
səlmiş olsun   



İnsan ətraf aləmlə və öz xüsusiyyətlərinin inkişafı ilə
                                qarşılıqlı əlaqədə
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İnsan
  növ 
 kimi

Bəşəriyyət
cəmiyyətin
tarixi kimi

Fəaliyyətin
  subyekti
 Fərdiyyət

Şəxsiyyət   İnsan
fərd kimi

Ontogenezin və həyat yo-
lunun qarşılıqlı əlaqələri



 İnsanın makrostruktur psixoloji təsviri

İradə Təfəkkür

Subyekt

PersepsiyaAffekt

Səmərəlilik Fərdi
xüsusiyyətlər

Fərdiyyət

Fərdi tarix
Təcrübə

İnsan

Fərd

Neyrodi-
namika

Cins

Yaş Konstitutsiya

Şəxsiyyət

İstiqamət Xüsusiy-
yətlər

XarakterTemperament



 Anlayışların əlaqələri: insan, fərd, subyekt,
                     şəxsiyyət və fərdiyyət

İnsan
Fərdiyyət

Şəx
siy

yə
tSubyekt

Fərd

İnsan-insan aktivliyinin
növlərinin tipik daşıyıcı-
sı kimi

İnsan - təbiətin şərtlənən xüsusiy-
yətlərin tipik daşıyıcısi, öz cinsi-
nin tipik nümayəndəsi kimi. 
Özünəməxsus psixoloji xüsusiy-
yətləri olan, heç kəsə oxşamayan
təbii varlıqdır

Şəxsiyyət-insanın ümumtarixi, onto-
genetik inkişafının daha gec forma-
laşan məhsuludur. Fərdi bu və ya di-
gər cəmiyyətin üzvü kimi xarakterizə 
edən sosial keyfiyyətlərin sistemi 
nəzərdə tutulur

Fərdilik-hər bir insanın təkrar-
olunmazlığında özünü göstər-
ir. Fərdiyyət temperament və 
xarakter əlamətlərində, tələba-
tların, maraqların, intellekt və 
qabiliyyətlərin özünəməxsus 
xüsusiyyətlərində təzahür edir.



(ardı)

Fərd

Fəaliyyət subyekti

Fərdiyyət

Şəxsiyyət

Bu anlayışlar iki səbəbə görə
sıralana bilir. Belə ki, hər iki
halda sıra pozulmur

1 2

İnsanın ontogenetik vaxtı Məzmun aspekti

- İlkin olaraq insan fərd kimi yaranır;
- Onun maddiliyi əsasında şüur forma-
laşır, insan subyektə çevrilir;
- Şəxsiyyətin nüvəsi, özünüdərketmə
şüurun əsasında formalaşır;
- Şəxsiyyətin uzun inkişaf prosesində 
insan öz fərdiyyətini qazanır

- Məzmuna görə bu an-
layışlar əlaqəli münasi-
bətdədirlər. Belə ki, məz-
munca daha az olan anla-
yış “fərd”, daha çox olan
isə “fərdiyyət” çıxış edir

“Şəxsiyyət” və “fərdiyyət” anlayışlarının məz-
munu o qədər genişdir ki, onları insan qavrayış-
ının imkanları ilə uyğunlaşdırmaq çox çətindir. 
Buna görə də praktikada adətən “fərdiyyət və
şəxsiyyət”,  “şəxsiyyət  və subyekt”, “subyekt və
fərd” anlayışlarının müxtəlifliyindən istifadə 
olunur



 İnsan əlamətlərinin sxemi

   Fərdi
əlamətlər

Subyektiv
əlamətlər

Şəxsiyyət 
əlamətləri

İnsanın fər-
diyyət kimi 
əlamətləri

temperament

  biogen
tələbatlar

metobolizm
parametrləri

davranış

istedad

       cinsi
xüsusiyyətlər

neyrodinami-
kanın 
parametrləri

konstitutsiya 
tipləri

bioloji 
yetişmə

şüur

psixogen
tələbatlar

aksiyalar

emosiyalar

özünü-
dərketmə

qabiliyyətlər

imajinasiya

koqnisiya

psixi
yetişmə

şəxsiyyət

  sosial
tələbatlar

sosial status

sosial rollar

ünsiyyət

    dəyərlər
orientasiyası

 tələbin
strukturu

davranışın
etnik
stereotipi

 sosial
yetişmə

xarakter

özünüreallaş-
dırma 
tələbatı

səbr, dözüm

əhval

fəaliyyət

özünüreallaş-
dırma qabiliy-
yəti

özünü-
eyniləşdirmə

özünüqiymətlən-
dirmə

      həyat
transpektivası



  Təməl anlayışlar sisteminin təsnifatı:
       fərd, şəxsiyyət, subyekt, fərdiyyət 

 ANLAYIŞLARIN
TƏMƏL SİSTEMİ:

fərd, şəxsiyyət,
subyekt, fərdiy-
yət

fərdiyyət

subyektşəxsiyyət

sosial

fərd

bioloji

xüsusi ümumi

şəxsiyyət

fərd

subyekt

şəxsiyyət

fərd

subyekt

bütöv

fərdiyyət

tək

fərdiyyət

daxili xarici

subyektşəxsiyyət fərd

fərdiyyət



   İnsanın şəxsiyyət, subyekt və fərdi əlaqələrinin
                            xarakteristikası

       Fərdi
xarakteristika

subyekt xarak-
teristikaları

şəxsiyyət xarak-
teristikaları

ola bilər Nümunə

Xüsusi
məzmun

1

Şərtlərdən
biri

2

Mexanizm-
lər

3

Faktorlardan
biri 4

duyğu, şüurun universal məzmun halı kimi

qabiliyyətlərə görə istedadlar

işlərə və əməliyyatlara görə psixofizioloji 
funksiyalar

qabiliyyətlər və motivlərə görə temperament

Beləliklə,
-bir tərəfdən fərdi xüsusiyyət subyekt və şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin formalaş-
masının əsasını yaradır,
- digər tərəfdən isə onların təzahürünün formal-prosesual tərəflərini müəyyən 
edir



   Şəxsiyyətin strukturunun öyrənilməsinin 
                              strategiyası
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Obyekt qismində şəxsiyyətin nüvəsi olaraq tem-
peramentlə eyniləşdirilən anadangəlmə reaksiya
vermə qabiliyyəti çıxış edir. Şəxsiyyətin təşkili 
xarakter tiplərinin aşkar edilməsinə keçir, belə ki,
temperamentin xarakteristikaları çox tez-tez öz 
aralarında eyniləşdirilirlər. Müşahidə üçün materi-
al qismində klinik müşahidə, şəxsiyyətin psixi xü-
susiyyətləri çıxış edir

E.Kreçmer,
E.Şeldon
və başq

F
ak

to
rl

u 
st

ra
te

gi
ya

Təhlil obyekti - şəxsiyyət xüsusiyyətləri
Şəxsiyyətin strukturu - xüsusiyyətlərin toplusu

səthi xüsusiyyətlər

konstitsion xüsusiyyətlər

qabiliyyət, temperament və dinamik xüsusiyyət-
lər

ümumi və unikal xüsusiyyətlər

C.Kettel,
Q.Ayzenk,
C.Hilford

B
lo

k 
st

ra
te

gi
ya Şəxsiyyətin strukturu blokların (onları bəzən 

səviyyə də adlandırırlar) gündəlik həyatındakı
müşahidələr əsasında hazırlanmış elementlər-
dən yığılır. Bloklar şaquli olaraq yerləşdirilir.

sosial

bioloji

U.Ceyms,
K.K.Platon-
ov  və başq
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Bu strategiya üstündür. Adətən aşağıdakı suallar
nəzərdən keçirilir:
1. Orqanizm niyə aktivlik vəziyyətinə gəlir-instinkt,
həvəs, tələbatların təzahürlərinin öyrənilməsi
2. Aktivlik nəyə istiqamətlənib - motivlərin təzahürü
3. Davranışın dinamikası necə tənzimlənir

Z.Freyd,
K.Yung,
A.Maslou, 
A.N.Leon-
tyev  və 
başqaları



   A.Maslouya görə insan tələbatlarının
               piramidası (ierarxiyası)

Tələbatlar Açıqlaması

1

2

3

4

5

6

7

Fizioloji tələbatlar
          (üzvi)

Aclıq, susuzluq, istidən, 
soyuqdan qorunmaq və
sair

Təhlükəsizliyə
      tələbat

Özünü müdafiə olunmuş hiss
etmək, qorxudan və uğursuz-
luqdan, təcavüzkarlıqdan yaxa
qurtarmaq

Mənsubluğa və
məhəbbətə olan
tələbat

Cəmiyyətə mənsub olmaq, in-
sanlarla yanaşı olmaq, onlar 
tərəfindən qəbul olunmaq, ta-
nınmaq və s

Hörmət (ehtiram)
        tələbatı

Səlahiyyət, müvəffəqiyyət əl-
də etmək, bəyənilmək, tanın-
maq, nifuz və sair

İdrak tələbatları
Bilmək, bacarmaq, anlamaq,
tədqiq etmək, öyrənmək

Estetik tələbatlar
Harmoniya, simmetriya (qay-
da), intizam, gözəllik

Özünü-
aktuallaşdırma
tələbatı

Özünün məqsəd və qabiliy-
yətləri



 Tələbat orqanizmin və ya şəxsiyyətin nəyə isə obyektiv ehtiyacını əks 
etdirən psixi hadisədir

T
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   Təbii
tələbatlar

 Mədəni
tələbatlar

  Maddi
tələbatlar

 Mənəvi
tələbatlar

Fərdin yaşayışını və nəslini davam etdirmək
üçün şərait və ehtiyacların inikası əsasında
yaranır. Qida, təmizlik, isti və soyuqdan mü-
hafizə, istirahət, nəsli davam etdirmək və s.
misal ola bilər

Fərdin daxil olduğu sosial qruplarda mövcud
mədəniyyətin psixi inikası nəticəsində yara-
nır. İnsanların özünəməxsus geyim, ünsiyyət,
məişət və s. dəbləri və onların inikası əsasın-
da yaranan tələbatlar misal ola bilər 

Maddi tələbatlar - maddi ehtiyaclardan
yaranır. Maddi tələbatlarla mənəvi tələ-
batlar bir-birləri ilə ayrılmaz surətdə bağlı
olurlar

Mənəvi tələbatlara insanların siyasətə,
əxlaqi davranışa, dinə, elmə, incəsənətə,
və sairə olan tələbatları daxildir. 
Mənəvi tələbatların təmin olması üçün
daima maddi şeylərin olması tələb edilir 
ki, bunlar da öz növbəsində maddi tələb-
atların predmetini təşkil edir



Maraqların
    növləri

Məzmununa
       görə

Məqsədinə
      görə

Genişliyinə
      görə

Davamlılığına
        görə

İnsanların idrak tələbatları obyekt-
lərindən hansının insanı cəlb etmə-
si bu sahədə onun marağının məz-
mununu müəyyənləşdirir

Məqsədinə görə maraqlar va-
sitəli və vasitəsiz ola bilir. 
Vasitəli maraqlar qarşıya qo-
yulmuş məqsədə çatmaq üçün
zəruri olan vasitələrlə əlaqə-
dar meydana gəlir.
Vasitəsiz maraqlarda isə qar-
şıya heç bir məqsəd qoyulmur

Bəzi adamlarda maraqlar yal-
nız bir sahə üzrə mərkəzləşdi-
yi halda, bəziləri isə bir neçə 
sahə ilə maraqlanırlar ki, bu 
da maraqların genişliyindən 
irəli gəlir

Özlərinin davamlılıq xü-
susiyyətinə görə maraq-
lar davamlı və davamsız
olmaqla iki yerə bölünür



   “Mən - obrazın”  növləri və onların
                    xüsusiyyətləri

“REAL  MƏN” “İDEAL  MƏN”

“SOSİAL  MƏN”

İnsanın indiki anda özünü
necə təsəvvür etməsi, özü-
nün bacarıq və qabiliyyət-
lərini, rollarını, statusunu
necə qavraçası, əslində ne-
cə adam olmasını təsəvvür
etməsi nəzərdə tutulur 

Burada insanın özündə görmək
istədiyi keyfiyyətlərə malik ob-
razı nəzərdə tutulur. Burada in-
sanın özü haqqında idealları 
xüsusi yer tutur. “İdeal mən”
obrazında insanın yüksək qiy-
mətləndirdiyi keyfiyyətlər öz
əksini tapır

Bu digər “mən - obraz”lardan fərqlənir. Bu-
rada insan həmişə özünə başqalarının gözü
ilə baxır. “Sosial mən” obrazı aşağıdakı sual-
lara uyğun yaradılır: Başqa adamlar onu necə
görürlər? O, özünü başqalarına necə göstər-
mək istəyir? Özünü necə göstərsə başqaların-
ın rəğbətini qazana bilər və s



Müvazinətli, ünsiyyətcil, həssas, yüksən psixoloji
aktivlik göstərən güclü temperament tipidir. 
O, zirək, diribaş, tez-tez vəziyyəti dəyişən, tez tə-
sirlənən, hər şeylə maraqlanan temperament tipi-
dir. 
Lakin onun marağı və həvəsi dəyişən və davam-
sızdır

Xolerik
    tip

Sanqvinik
      tip

Fleqmatik
      tip

Melanxolik
       tip

Müvazinətsiz, tez-tez əhvalı dəyişən, emosiyalarda
coşqun, işə ehtirasla başlayan, daim hərəkətdə olan
temperament tipidir. Xoleriklər üşün reaktivlik,
yüksək aktivlik, reaksiyaların surətli olması səciy-
yəvidir

Güclü temperament tipidir. Hərəkətləri ləngdir, 
hərəkətləri adətən sabitdir. Emosiaları zahirən zə-
ifdir. Psixi fəaliyyətinin səviyyəsi aşağdır.Fəaliy-
yət prosesində ölçülü-biçili davranışlıdır. Qayda-
qanuna əməl etməyi, adət etdiyi şəraitlə çalışma-
ğı xoşlayırlar. İnsanlarla münasibətdə sabit və sa-
kitdirlər, onlar hadisələrə soyuqqanlı yanaşırlar, 
onları özündən çıxarmaq çətindir, adətən mübahi-
səyə qoşulmurlar 

Zəif temperament tipidir. hərəkətləri ləng, psixi
fəallığı aşağıdır. Asanlıqla təsirlənir, yeni şəraitə 
çətinliklə uyğunlaşır, tez yorulurlar. Emosional-
lıqları zəifdir. İnciklikləri çətinliklə bağışlayırlar,
lakin onu zahirən biruzə vermirlər. Ünsuyyətə 
meyl göstərmirlər. Onlar daha çox pessimist, 
qapalı, qaraqabaq adam təsiri bağışlayırlar

 T e m p e r a m e n t    t i p l ə r i



  İnsanın münasibətlərini ifadə edən
              xarakter əlamətləri

Əlamətlər

İnsanın digər insan-
lara qarşı münasi-
bətlərini əks etdir-
ənlər

İnsanın özü-özünə 
münasibətlərini ifa-
də edən əlamətlər

İnsanın əməyə, öz
işinə qarşı müna-
sibətini ifadə edən 
əlamətlər

Əşyalara qarşı
münasibəti ifadə
edən əlamətlər

Ünsiyyətcillik, qaradinməzlik,
ürəyiaçıqlıq, həssaslıq, nəzakət,
tələbkarlıq, dikbaşlıq, kobudluq
və sair

Heysiyyat, şöhrətpərəstlik,
lovğalıq, məğrurluq, öz 
haqqında yüksək fikirdə
olma, təvazökarlıq və baş-
qaları

Əməksevərlik, tənbəllik, vicdan-
lılıq, işə məsuliyyətli və məsuliy-
yətsiz münasibət, təşəbbüskar-
lıq və sair

Səliqəlilik, pintilik, qayğı-
keşlik və sair



   Xarakterin əsas tipləri (A.E.Leçkonun və
                  K.Leonqardın təsnifatı) 

Gipertim tip

Astenonev-
rotik tip

Şizoid tip

Epileptoid tip

Tsikloid tip

Senzitiv tip

Psixoaste-
nik tip

Konform tip

Labil tip

İsteroid tip

Səbatsız tip

Qarışıq tip

Əhvalı həmişə yaxşı, çox vaxt yüksək olur, tək olan-
da darıxır, bu və ya digər işə həvəslə girişir 

Bir şey olmamış həyəcanlanır, tez yorulur, ruh düş-
künlüyünə meyllidir

Adamlara yovuşmur, onlarla soyuq rəftar edir, çə-
tinliklə ülfət bağlayır, qaradinməzdir

Özünü kifayət qədər idarə edə bilmir, hövsələsizdir,
heç nədən dava-dalaş salır, uzun müddət sakitləşmir

Ətrafdakı adaçlarla ünsiyyətdən bezir, yoldaşların-
dan qaçır, əhvalı yaxşılaşdıqda isə zarafatçıl olur

Qorxaq, cəsarətsiz və utancaqdır. Çox həssasdır, 
tükü tükdən seçir, dostları ilə mehribandır

Həmişə nədənsə ehtiyat edir, qorxur, hər şeydən şüb-
hələnir və həyəcanlanır, qətiyyətsizdir

Həyat qaydası belədir - “hamı kimi” fikirləşmək,
“hamı necə-məndə elə” fikri ilə yaşayır

Əhvalı həddindən artıq tez-tez dəyişir, bəzən adi bir
söz ona böyük sevinc bəxş edir, bəzən isə tez sarsılır

Şöhrətpərəstdir, yerli-yersiz lovğalanır, hamının diq-
qətini özünə cəlb etməyə çalışır. Yalan danışıb, cürbə-
cür əhvalatlar uydurur

Asanlıqla təsir altına düşür, adamlarla tez dil tapır,
öz gələcəyi haqqında fikirləşmir

Davranışında mütəlif tiplərin əlamətləri özünü 
göstərir



                                Mövzu:
“DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində psixoloji
halların xarakteristikası. Hiss və emosiyaların
                           psixologiyası”

      

Emosiya haqqında anlayış

Daxili və xarici aləmin faktorlarının təsirinə orqanizmin
inteqral reaksiyaları, eləcə də özünü aşağıdakılarda gös-
tərən şəxsi fəaliyyətin vasitələri kimi çıxış edir:
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ı bu və ya digər modallıq və 
intensivliyin subyektiv yaş-
antılarında (qorxinun, qəzə-
bin, sevincin və s. tipi)

daxili orqanların 
fəaliyyətində qey-
ri-spesifik hərəkət-
lərdə

Spesifik hərəki reak-
siyalarda
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fəaliyyətin həyata keçirilmə-
sinə şərait yaradan və ya ma-
ne olan şərtlərə (məs: qorxu,
qəzəb və sair)

fəaliyyətdə konkret nailiy-
yətlərə

yaranmış və ya mümkün
situasiyalara
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Keyfiyyət xarakteristikaları

emosiyaların özlərinin
“axma” dinamikası

emosiyaların xarici 
təzahür dinamikası
(emosional ekspressiya)

əlamət

modallıq

müsbət

mənfi

təəccüb

sevinc

nifrət

qəzəb

həyəcan və s.

müddətlilik

intensivlilik və s.

mimika

nitq

pantamimika
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 Hiss və emosiyalar qarşılıqlı, şərtlənən olurlar, lakin eyni
 mənalı deyillər

Hisslər nisbi dayanıqlığa və daimiliyə malikdirlər, emosi-
yalar isə konkret situasiyaya cavab kimi meydana çıxır. 
bir qayda olaraq emosiya - orqanik (üzvü), təbii tələbat-
ların ödənilməsinə reaksiyadır. Hisslər yüksək arzuların
yaşantıları ilə əlaqəlidir

Eyni hissi insan müxtəlif cür yaşayır

Məsələn, məsuliyyət hissi aşağıdakı formalarda yaşanıla
bilər:
- tapşırılmış işdəki uğura görə sevinc hissi;
- gecikmə zamanı narahatçılıq hissi;
- müvəffəqiyyətsizlik zamanı utanc hissi və s.

Emosiya və hisslər insan iradəsindən nisbi asılılığı xarak-
terizə edir (hisslərin yaranması və yox olması)

Hiss və emosiyaların xüsusiyyətləri onların “irradiosiya-
sında”, hisslərimizin bağlılıq obyekti ilə əlaqəli olan hər
şeydə yayılmasında ortaya çıxır

Eyni obyekt eyni anda zidd, uyğun olmayan yaşantılar
yaratdığı zaman, emosiya və hisslər üçün yaşantıların
ambivalentliyi (qütbülüyü), ikiliyi xarakterikdir

Tipik hallarda mürəkkəb obyektlərin xüsusiyyətləri-
nin insanın tələbat və dəyərlərinə müxtəlif cür təsir
etməsi ambivalentliyi şərtləndirir

Çox tez-tez ali hisslər bizim aşağı münasibət bəslədiyi-
miz “kiçik” hisslərlə konfliktə girir

Məsələn, namus və borc hissi - qorxu hissi ilə və s.



 Emosiyaların növləri

Əhval

Frustrasiya

Affekt

   Krizis

Hiss

Stress

Əhval tədricən yaranan, orta qüvvəyə malik olan, xeyli
müddət davam edən emosional haldır. Səhər eşitdiyim-
iz xoş bir xəbər bütün gün gümrah, xoş əhval-ruhiyyə
keçirməyimizə səbəb ola bilər

Affektlər sürətlə yaranan, qüvvətli, nisbətən tez keçib
gedən emosional haldır

Yunan mənşəli söz olub, böhran, ağır keçid vəziyyəti, 
güclü emosional gərginlik deməkdir

İnsanın öz məqsədinə çatmasına maneçilik törədən real
və ya xəyali maneələrlə rastlaşdığı zaman meydana 
çıxır

İnsanın gözlənilməz gərgin şəraitlə rastlaşarkən keçir-
diyi emosional şəraitdir. İngilis mənşəli söz olub - təz-
yiq, gərginlik deməkdir. Bu termini 1936-cı ildə Kana-
dalı fizioloq H.Selye təklif etmişdir

Daha dayanıqlı emosional vəziyyət



Ümumiləşdirmənin yüksək dərəcəsi (onlar özlərinin 
inkişaflarına çata bilirlər)

Onlar həmişə reallığın bu və ya digər tərəflərinə aid 
olan ictimai normaların çox və ya az aydınlıqla dərk 
olunması ilə əlaqəli olur

Stabil motivasion əhəmiyyətə malik hadisələri ayırd
edirlər

Yönəldiyi sosial idrak obyektindən asılı 
olaraq ali hisslərin 4 növü fərqləndirilir

Əxlaqi İntellektual Estetik Praksis

Əxlaqi hisslər, müəy-
yən cəmiyyət daxili-
ndə qəbul olunmuş 
əxlaq normaları əsa-
sında sosial gerçəkli-
yin hadisələrinin 
qavranılması zamanı
insanın keçirdiyi
hisslərdir

İntellektul hisslər
insanın idrak fəaliy-
yəti ilə əlaqədar olan,
onu ətraf aləmi daha
dərindən və ətraflı
dərk etməyə yönəl-
dən mürəkkəb hiss-
lərdir

İnsanın estetik hiss-
lərinin obyektini ət-
raf aləmin cism və
hadisələri, təbiət gö-
zəllikləri, insan yara-
dıcılığının bədii məh-
sullar, musiqi və s. 
təşkil edir

Praksis hisslər in-
sanın öz fəaliyyət-
inə bəslədiyi emo-
sional münasibəti 
ilə bağlıdır.
Fəaliyyət prosesi
insanda həm müs-
bət, həm də mənfi
hiss yaradır 

Ali hisslərin xarakterik xüsusiyyətləri



Psixi halların (vəziyyətlərin)  təsnifatı

Əsas təsnifat Psixi halların növləri

psixi vəziyyətin yaranması
zamanı şəxsiyyətin rolundan
asılı olaraq

ş ə x s i

s i t u a t i v

üstünlük təşkil edən, aparı-
cı komponentlərdən asılı
olaraq

i n t e l l e k t u a l

i r a d i

e m o s i o n a l  və s.

dərinliyin dərəcəsindən asılı
olaraq

dərin (çox və ya az)

s ə t h i

fizioloji funksiyaların dəyişməsi

şəxsiyyətə təsirdən asılı
olaraq

m ü s b ə t

m ə n f i

s t e n i k

a s t e n i k



 İradi psixi halların təsnifatı

İradi psixi hallar

Praktiki Motivasion

müsbət mənfi orqanik (üzvü) Təxmini (təqribi)

ilham

ruhlanma

yüksəliş

səfərbərlik

   hazırlıq
(ustanovka)

aktivizasiya

      ruh 
düşkünlüyü

yorğunluq

həddindən 
artıq yorğun-
luq

monotonluq

      bezmə
(təngə gəlmə)

əzginlik

hipoksiya

susuzluq

aclıq

 seksual
gərginlik

  sensor
depressiya

sıxıntı

maraqlılıq

     hər şeyi
bilməyə maraq

təəccüb

şübhə

çaşqınlıq

həyəcan

qorxu

dəhşət

panika

onlar insanın və-
ziyətini əmək fəa-
liyyətinin müxtə-
lif mərhələlərində
xarakterizə edir

bu vəziyyət maddi və
mənəvi tələbatların 
ödənilməsinə istiqa-
mətlənmiş insanın tə-
zahürləri ilə müşayət
olunur



 Affektiv psixi halların təsnifatı

Affektiv psixi hallar

Humanitar vəziyyət Emosional vəziyyət

müsbət mənfi müsbət mənfi

simpatiya

sintoniya

dostluq

sevgi

heyranlıq

antipatiya

asintoniya

nifrət

qəzəb

ataraksiya
(tam sakit-
lik)

sevinc

zövq alma
   (həzz)

xoşbəxtlik

eyfariya

ekstaz (vəcd) 

narahatlıq

qəm

kədər

qayğı

acı

əzab

hiddət

hirs

qəzəb

Bu, insanın aktual qıcıq-
layıcıya emosional reak-
siyasını xarakterizə edən
vəziyyətdir (haldır)

Bu maddi və mənəvi tələbatların
ödənilməsinə istiqamətlənmiş 
insan motivlərinin təzahürü ilə 
müşayət olunan vəziyyətdir (hal-
dır)



  Psixi hallar və onların göstəricilərinin
                    təhlil səviyyələri

Təhlil təviyyəsi Səviyyə göstəriciləri

  Sosial
psixoloji

Psixoloji

Psixofizioloji

Fizioloji

davranışın dəyişməsi

fəaliyyətin dəyişməsi

münasibətin dəyişməsi

psixi funksiyaların dəyişməsi

insanın əhvalının dəyişməsi

vegetativ reaksiyalar

psixomotorikanın dəyişməsi

sensorikanın dəyişməsi

neyrofizioloji xarakteristikalar

morfoloji və bioximik dəyişilmələr

fizioloji funksiyaların dəyişilməsi



   Emosional halların strukturu

Xarakteristika Göstəricilər
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öz-özünün müxtəlif funksio-
nal sistemlərinin aktivizasiya-
sının dəyişməsi

tənəffüs

ürək-damar

hormonal

tənəffüsün tezliyinin dəyişməsi

ürək yığılmalarının dəy-
işməsi

ağızda quruluq

dəri qatının qızarması və 
ya solğunlaşması və s.

mimika

pontomimika

jestlər

səs

göz ifadəsi

qaş və dodaqların forması

alın qırışları

ümumi duruş formaları:
- yalvarıcı;
- qətiyyətsiz;
- donqor;
- gərgin və s.

alının silinməsi

başın qaşınması

əllərin şappıltısı

göstərici jestlər və s.

gurluq (ucalıq) 

intonasiya

sürət və s.



(ardı)

Xarakteristika Göstəricilər
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fikri mənada özünü gös-
tərən müxtəlif informa-
siyaların qəbul olunması,
işlənməsi və qiymətlən-
dirilməsi prosesi

subyektə bir emosiyanı
digərlərindən fərqləndir-
məyə imkan verən spesi-
fik keyfiyyət, cism və ha-
disələrin yeni mənada 
hazırlanması üzrə daxili
psixi tələbatlar
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fikirlərin sözlü şəkildə tərtib edilməsi

məntiqi qurulma

müqayisə

anologiya və s.

Bu komponent konkret emosiya-
ların keyfiyyət xüsusiyyətində
özünü göstərir:
- gərginlik hissi;
- narahatlıq hissi;
- insanı öz şəxsiyyətinə və öz 
qiymətləndirməsinə görə mənfi 
hisslər və ehtiyat etmələr qorxu-
dur.
Beləliklə, burada bu emosiyaları
deyil, məhz həmin emosiyaları
edən spesifik xarakteristikaları, 
xüsusiyyətləri tapmaq lazımdır

  passiv
müdafiə

   aktiv
müdafiə

ayrı-ayrı hərəkət və jestlər (başla
işarə, əllərin sıxılması, yumruqla
tıqqıldatma, bir küncdən digər kün-
cə hərəkət və s.)

iş (daha böyük davranış aktı. 
Məs; xahiş etmə, gözaltı baxma,
oxuma və s.)

əməllər (peşənin seçilməsi, ailə
qurulması və s.)



Hisslərin əsas funksiyaları

Siqnal funksiyasının köməyi ilə biz ətraf aləmdə baş verən hadisələrin 
hansının həyatımız üçün faydalı və ya təhlükəli olduğunu dərk ediri. 

Hisslər insanın hərəkət və fəaliyyətinin motivi kimi çıxış edərək onları
müəyyən istiqamətə yönəldə bilir. Bu hisslərin tənzimetmə funksiyası ilə
bağlıdır

Kommunikativ funksiya onunla ifadə olunur ki, insanın keçirdiyi hisslər
onun mimikasında, səsində, tənəffüz ahəngində və s. təzahür edir

Motivasiya və sosializasiya funksiyası insanların birləşməsinə və mütə-
şəkkil formada qorxu mənbəyinə qarşı mübarəzə aparmalarına səbə olur 
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qeyri-iradi

iradi

sadə

mürəkkəb

Dərk olunmayan və ya kifayət qədər
dərk olunmayan (həvəslər, maraqlar,
ustanovkalar, meyllər və s.) niyyətlərin
meydana çıxması nəticəsində yerinə 
yetirilir

Məqsədin dərk olunmas, ona nail olmaq
üçün müvafiq əməliyyatların və onların 
ardıcıllığının təkrarən düşünülməsini nə-
zərdə tutur

İnsan tərəddütsüz qoyulmuş məqsədə doğru
gedir. Ona bunu necə həyata keçirmə yolları
məlumdur. Məqsədin seçilməsi müəyyən üs-
ulla işin icra edilməsi motivlərin mübarizəsi
olmadan həyata keçirilə bilməz



   Stressin obyektiv xarakteristikaları

 Analiz
səviyyəsi Fərdi Xüsusi Ümumi
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- Fərdin keyfiyyət və kəmiyyət
göstəricilərinin aşağı düşməsi
- Fəaliyyətin pozulması

Fəaliyyətin
xətası

Davranışın
dəyişməsi

“Oyanma-dayanma” şkalası üzrə
üzrə davranış reaksiyalarının dəyiş-
məsi
- Davranışın qeyri-adekvatlılığı

- Müxtəlif əlaqələrdə hafizənin
bütün növlərinin pozuntuları.
- Diqqət-dağılmış və asan yay-
ınan.
- Təfəkkür-sürətlənmiş və ya
çətinləşmiş.
- Nitq çətinlikləri və aktivliyi.
- Zamanın surətlənən yaşantı-
ları

Pozuntular:
- hafizə,
- təfəkkür,
- zaman qavra-
yışı,
- nitq

Diqqətin
pozuntula-
rı

- Hərəki bağlılıq və ya narahat-
lıq.
- Müxtəlif hədlərdə həssaslığın
dəyişməsi.
- Əsnəmə, səbəbsiz gülüşlər və 
ya göz yaşları, hiperemiya və ya
üzün solğunluğu, hiperhidroz,
bədənin qaşınması, əllərin tərlə-
məsi və s.

- Hərəki koord-
nasiyanın pozul-
ması.
- Sensorikanın
pozuntuları

Vegetativ
reaksiyala-
rın yaran-
ması



   Həyəcanın əlamətlərinin forma və 
                     funksiyaları

Həyəcan

Bu təhlükənin duyulmasının yaratdığı spesifik yaşantılardır
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mənfi hiss etmələr

narazılıq hissi

natamamlıq hissi

köməksizlik hissi

təhlükəli və gərgin situasiyalarda emosional və davranış reak-
siyalarını müəyyən edir

fərfi stressli yüklənmələrə “hazırlarır”

şəxsiyyətin motivasiya-tələbatlar sferasının inkişafına təsir 
edən əhəmiyyətli dəyişən kimi çıxış edir

şəxsiyyətin yaradıcı potensialinı şərtləndirir

situativ

şəxsi

real və ya potensial təhlükəli situasiyaların 
səbəb olduğu emosional vəziyyəti ifadə edir

fərdin narahatlıq hiss etməyə və obyektin təhlü-
kəsiz şəraiti təhlükəli kimi qəbul etməyə daima 
meylli olması, yəni şəxsiyyətin həyəcanlılığı -
yalnız həyəcanlıq hiss etməyə hazırlığı deyil, 
həm də həyəcan vəziyyətinin parametlərini, elə-
cə də bu vəziyyətin aradan qaldırılmasına 
kömək edən davranış formalarını müəyyən edən
həyəcanlığın ötüb keçmə prosesinin fərdi xüsu-
siyyətlərinə cavab verən şəxsiyyətin təşkilidir



                                           Mövzu:
“DİO-nun fəaliyyətində pedaqoji qanunauyğunluqların
                          nəzəri əsaslarının öyrənilməsi”
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Müəllim və müdavimlərin qarşılıqlı, məqsəd-
yönlü, sistemli və idarəolunan fəaliyyətidir. 
Bu prosesdə müdavimlər müəllimin rəhbərli-
yi altında bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələ-
nir, tərbiyə olunurlar

Sistemli bilik, bacarıq və vərdişlərə, təfəkkür
üsullarına yiyələnmək prosesinin nəticəsi ki-
mi özünü göstərir. Bu zaman şəxsin dünyagö-
rüşü, mənəvi keyfiyyətləri, yaradıcılıq qabiliy-
yəti formalaşır

Ailədə və tədris-tərbiyə müəssəsində müsbət 
keyfiyyətləri formalaşdırmaq, davranış vərdiş-
ləri aşılamaq məqsədi ilə həyata keçirilən məq-
sədyönlü proses, sistemli, fasiləsiz və mütəşək-
kil göstərilən proses başa düşülür



Psixologiyanın əsas sahələri

Məktəbəqədər pedaqogika

Məktəb pedaqogikası

Ali məktəb pedaqogikası

Ailə pedaqogikası

İstehsalat pedaqogikası

İdman pedaqogikası

Yaşlıların pedaqogikası

Hüquqi pedaqogika

Hərbi pedaqogika 

Sosial pedaqogika

Tibbi pedaqogika

İslah-əmək pedaqogikası

Mühəndis pedaqogika

Xüsusi pedaqogika

Surdopedaqogika



 Pedaqogikanın vəzifələri

İnnovasiya proseslərinin nəzəri, metodoloji əsaslarını,
nəzəriyyə və təcrübənin səmərəli əlaqələrini işləyib ha-
zırlamaq

Pedaqoji prosesin mahiyyətini, strukturunu, funksiya-
larını tədqiq etmək

Təlim, təhsil və tərbiyənin nəzəriyyəsini işləyib ha-
zırlamaq

Pedaqogika elminin ümumi qanunlarını müəyyənləş-
dirmək

Pedaqoji prosesin ümumi prinsiplərini müəyyən 
etmək

Təlim və tərbiyə təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi, ya-
yılması və tətbiqi 

Ən yaxın və uzaq gələcək üçün təhsili proqnozlaşdır-
maq

Təlim və tərbiyə prosesinin təşkilinin optimal forma-
larını müəyyənləşdirmək

Təhsil alanların tərbiyəlilik səviyyəsini müəyyən etmə-
yin və yüksəltməyin səmərəli yollarını açmaq

Təhsil alanların təlim müvəffəqiyyətinin monitorinqi və
qiymətləndirilməsinin səmərəli yollarını müəyyənləşdirmək

Müəllimlərin fəaliyyətinin xüsusiyyətlərini və məzmu-
nunu, onların peşə ustalığının təkmilləşdirilməsi imkan-
larını aşkarlamaq və s.
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Müşahidə. Bu metod təlim və tərbiyə hadisələrini
planlı şəkildə qavramaqdır. Müşahidə qabaqcadan
planlaşdırılıq

Pedaqoji müsahibə - söhbət yolu ilə araşdırılan
fakt və hadisələr barədə daha məzmunlu məlumat
toplanılır

İntervyu - əvvəlcədən planlaşdırılmış suallar əsas-
ında aparılır

Pedaqoji eksperiment - hər bir pedaqoji ideyanın
xüsusi təşkil edilmiş şəraitdə öyrənilməsi və yoxla-
nılmasıdır

Sorğu - yazılı və ya şifahi, ikitərəfli və çoxtərəfli 
ünsiyyətin mühüm formalarından  biridir

Anketləşdirmə - kütləvi şəkildə suallara yaazılı alı-
nan cavablardır. Suallar məntiqi ardıcıllıqla tərtib
olunmalıdır

Testləşdirmə - təhsil alanların fərdi xüsusiyyətlər-
inin obyektiv müəyyənləşdirilməsində xüsusi rol
oynayır

Sənədlərin, yazılı ədəbiyyatların və arxiv material-
larının, müdavimlərin yaradıcılıq məhsullarının öy-
rənilməsi, riyazi-statik metodların tətbiqi və s.



 Pedaqogikanın başqa elmlərlə əlaqəsi

PEDAQOGİKA

fəlsəfə

sosiologiya

fiziologiya

anatomiya

  məktəb 
gigiyenası

tibb

kibernetika

iqtisadiyyat

genetika psixologiya etika

Tərbiyənin  mahiyyəti

Tərbiyə-bu və ya digər
keyfiyyəti inkişaf etdir-
mək, davranış təcrübə-
sini formalaşdırmaq üç-
ün tərbiyəçinin tərbiyə
olunana müyəşəkkil,
məqsədyönlü, planlı,
sistemli və fasiləsiz təsir
göstərməsi prosesi başa
düşülür

Özünütərbiyə - şəxsiy-
yətin ictimaiyyətin təq-
dir etdiyi müsbət keyfiy-
yətləri və davranış təc-
rübəsini özündə təkmil-
ləşdirmək, mənfi hərə-
kətlərdən uzaq olmaq 
üçün öz üzərində sis-
temli, məqsədyönlü şə-
kildə apardığı dərl edil-
miş fəaliyyətdir

Yenidən tərbiyə - tərbiyəçi-
nin tərbiyə olunanda təşək-
kül tapmış yalnış mühaki-
mə, mülahizə, baxış, əqidə
və qiymətləndirmənin ha-
belə şəxsiyyətin formalaş-
ması prosesinə əngəl törə-
dən davranış təcrübəsinin
dəyişdirilməsinə yönəldil-
miş məqsədəuyğun mütə-
şəkkil, planlı və sistemli
fəaliyyər nəzərdə tutulur 



Tərbiyənin tərkib hissələri
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Tərbiyə prosesinin komponentləri

1

2

3

4

5

K
 o

 m
 p

 o
 n

 e
 n

 t
 l 

ə 
r

Tərbiyənin məqsəd və vəzifələri

Tərbiyənin məzmunu

Tərbiyənin prinsipləri

Tərbiyənin metodları

Tərbiyə işinin təşkili və formaları və s.

Tərbiyənin məqsədi-öz soykökünə bağlı, cəmiyyətə yararlı, vətəni sevən,
onun taleyi üçün narahat olan, müdafiəsində duran, nümunəvi davranışlı,
ən nəcib sifətləri özündə birləşdirən, demokratik, dünyagörüşlü, humanist,
elmi biliklərə yiyələnmiş gənc nəsl yetişdirməkdir
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əqli tərbiyə

fiziki tərbiyə

mənəviyyat və əxlaq tərbiyəsi

iqtisadi tərbiyə

hüquqi tərbiyə

ekoloji tərbiyə

əmək tərbiyəsi

estetik tərbiyə



  Tərbiyənin prinsipləri
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Tərbiyədə məqsəd aydınlığı

Tərbiyə işinin həyatla, inkişafla əlaqələndirilməsi

Yaşauyğunluq

Fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması

Tərbiyədə sistemlilik, ardıcıllıq və fasiləsizlik

Nikbilik

Şəxsiyyətə hörmət və tələbkarlığın uzlaşdırılması

Tələblərdə vahidliyin gözlənilməsi

Tərbiyə prosesinə kompleks yanaşma

Kollektivdə, kollektiv vasitəsilə və kollektiv üçün tərbiyə

Tərbiyənin metodları

1. Şüura, ağıla, idraka tə-
sir göstərən metodlar -
inandırma (növləri)
- başa salma;
- öyüd nəsihət;
- tövsiyə;
- xatırlama;
- söhbət;
- məruzə və s.

2. Fəaliyyəti təşkil ed-
ən və mənəvi davranışı
formalaşdıran metod-
lar - alışdırma (növləri)
- oyun;
- sərəncam;
- tələb;
- tapşırıq;
- pedaqoji tələb;
- ictimai rəy və s.

3. Hiss və münasibətləri, 
fəaliyyət və davranışı stim-
ullaşdıran metodlar - rəğbət-
ləndirmə (növləri):
- tərif, təşəkkür;
- fəxri fərman;
- qiymətli hədiyyə və s.
Cəzalandırma (növləri):
- tənbeh;
töhmət və s.
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 Didaktika (təlim və təhsil nəzəriyyəsi)

TƏLİM PROSESİNİN FUNKSİYALARI

Təhsilləndirici (tədris materiallarının hər hansı bir hissəsinin mənim-
sənilməsinin təmin olunması)

İnkişafetdirici (müdavimlərin əqli qüvvələrinin və idrak 
qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi və onların təlim əmə-
yinə münasibətini dəyişmək və s.)

Tərbiyələndirici (dünyagörüşünün əsaslarının və hər hansı
şəxsiyyət keyfiyyətlərinin formalaşdırılması)

MƏNİMSƏMƏ PROSESİNİN QRULUŞU

Qavrama -duyğu üzvlərində fəaliyyətdə olan cisim və hadisələrin
 ayrı-ayrı xassələrinin insan şüurunda inikasını nəzərdə tutur 

Anmala - elmi anlayışlar formalaşır, zəruri biliklərdən anlayış-
lar şəklində istifadə olunur. Anlama tədris materiallarının hərtə-
rəfli və dərindən mənimsənilməsinə imkan yaratmalıdır.

Möhkəmləndirmə - bir sıra əsas qaydaların, faktların, təriflərin,
formulların, sübutların, üsulların və ayrılmış materialların xüsu-
silə vacib bəzi elementlərinin təkrarlanıb yada salınması yolu ilə
həyata keçir.

Tətbiqetmə - biliklərin tətbiqi onlara daha sərbəst yiyələnmə-
yə kömək edir, bilikləri daha möhkəm, həyati, real və dərk olu-
nan edir 



TƏLİM PROSESİNİN KOMPONENTLƏRİ

Bilik - təbiət və cəmiyyət hadisələrinə, təfəkkürün obyektiv 
qanunauyğunluqlarına, anlayış, təsəvvür və fəaliyyət üsulları 
sisteminə yiyələnmək, sərbəst və məntiqi şəkildə müqayisə 
və ümumiləşdirmə apara, nəticəyə gələ bilməkdir

Bacarıq - fəaliyyətdə olan biliklər, öyrənilənlərin təcrübəyə
tətbiqi üsullarına yiyələnməyi nəzərdə tutur və qazanılmış bi-
likləri tətbiq edə bilmək səriştəsidir

Vərdişlər - praktiki bacarıqlardır ki, insan fəaliyyət pro-
sesində onları qismən avtomatlaşan hərəkətləri ilə iş 
üsullarını çətinlik çəkmədən, xüsusi iradə səyi və şüurun 
xüsusi nəzarəti olmadan və tərəddütsüz yerinə yetirir
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Dərsliklər və dərs vəsaitləri - tədris proqramının 
tələbləri əsasında hazırlanır və biliklərin, müdavim-
lərin müstəqil işlərinin təşkilinin əsas mənbəyi və 
təlimin ən mühüm vasitələrindən biridir

Təhsil standartları - məzunların ümumi təhsil hazırlığına
verilən tələblərin məcburi səviyyəsidir, təlimin və nəzarət-
in həmin tələblərə uyğun gələn məzmununu, metodlarını,
formalarını və vasitələrini özündə əks etdirir  

Tədris planı - tədris müəssisəsinin fəaliyyətini isti-
qamətləndirən normativ sənəddir

Kurikulum - təhsilin ayrı-ayrı pillələri üzrə tə-
limin nəticələrini və məzmun standartlarını, təd-
ris fənlərini, dərs saatlarının miqdarını, təlim-
tərbiyə prosesinin təşkili, təlim nəticələrinin mo-
nitorinqi və qiymətləndirilməsinin mexanizmini
əhatə edən dövlət sənədidir
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Təhsilin məzmununa və təşkilinə dair ümumi 
                                 tələblər
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Təhsil alanlarda müasir tələblərə, şəraitə uyğunlaş-
maq, rəqabət qabiliyyətli olmaq, informasiya cəmiy-
yətində yaşayıb fəaliyyət göstərmək, ünsiyyət yarat-
maq bacarığı formalaşdırmaq

Öz üzərinə məsuliyyət götürmək, kollegial qərarların
qəbulunda, demokratik təsisatların fəaliyyətində və
inkişafında iştirak etmək keyfiyyətlərinə malik müs-
təqil, yaradıcı şəxsiyyət, vətəndaş formalaşdırmaq

4

Cəmiyyətin yüksək səviyyəli və rəqabət qabiliy-
yətli kadr potensialına tələbatın ödənilməsi üçün
real zəmin yaratmaq

Yüksək intellüktual səviyyəyə və praktiki iş qabiliy-
yətinə, yeni texnologiyalara yiyələnmək, informasi-
ya axınında çevik istiqamət tapmaq bacarığını forma-
laşdırmaq

Təhsil alanların fasiləsiz təhsil almasını, daim yenilə-
şən müasir standartlara uyğun gələn biliklərə və dün-
yagörüşünə yiyələnməsini, cəmiyyətin tələbatını da-
ha səmərəli ödəməsini, şəxsiyyət kimi inkişaf etmə-
sini və ömür boyu təhsilin hamı üçün açıq və bərabər
imkanlı olmasını təmin etmək

Təhsil müəssisəsində təhsil prosesinin təhsil alanla-
rın və təhsil verənlərin insan ləyaqətinə hörmət etmə-
si əsasında qurulmasını təmin etmək və təhsil alana 
qarşı hər hansı fiziki və psixoloji zorakılığa yol ver-
məmək
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Tərbiyəedici və inkişafetdirici

Həyatla, inkişafla əlaqələndirilməsi

E l m i l i k

Sistemlilik və ardıcıllıq

Süurluluq və fəallıq

Ə y a n i l i k

Əlverişlilik və gücəmüvafiqlik

Biliklərin möhkəmləndirilməsi
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H u m a n i s t l i k

D e m o k r a t i k l i k

B ə r a b ə r l i k

Millilik və dünyəvilik

K e y f i y y ə t l i l i k

L i b e r a l l a ş m a

S ə m ə r ə l i l i k

Fasiləsizlik, vəhdətlik, daimilik
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TƏHSİLİN FORMALARI

Formal təhsil - dövlət təh-
sil sənədinin verilməsi ilə
başa çatan təhsil forması

İnformal təhsil - öz-
ünütəhsil yolu ilə bi-
liklərə yiyələnmənin
forması
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Məktəbəqədər təhsil müəssisələri

Ümumi orta təhsil müəssisələri

Məktəbdənkənar təlim-tərbiyə təhsil müəssisələri

İlk peşə-ixtisas müəssisələri (peşə məktəbləri və peşə
liseyləri)

Orta peşə ixtisas müəssisələri (kolleclər)

Ali təhsil müəssisələri

Əlavə təhsil müəssisələri (ixtisasartırma, yenidən 
hazırlanma)

Qeyri-formal təhsil
Müxtəlif kurslarda, 
dərnəklərdə və fərdi
məşğələlərdə əldə
edilən və dövlət təh-
sil sənədinin verilmə-
si ilə müşayiət olun-
mayan təhsil forması
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Cari - hər gün ayrı-ayrı fənnlər üzrə məşğələlərdə müəllim-
lər müdavimlərin təlim-idrak fəaliyyətini diqqət mərkəzində
saxlamağı nəzərdə tutur

Vaxtaşırı - hər yarımil üzrə məzmunu, proqrama salınan 
mövzuları özündə birləşdirir

Tematik - hər bir fənn üzrə proqramın bu və ya digər
mövzusunu özündə ehtiva edən dərslər sisteminin mate-
rialını birləşdirir, müdavimlərin biliyindəki başlıca anla-
yışlar, hadisə və proseslər arasındakı mövcud asılılıqlar
və əlaqədar sistemin müəyyənləşməsinə xidmət edir

Son, yekun - hər bir fənn üzrə təşkil olunur. Məqsəd proqram
materialının sistemini və quruluşunu mənimsəməkdə, əhəmiy-
yətli məsələləri saf-çürük edərək, fərqləndirməkdə, fənnin bu
və ya digər hissələri arasında əlaqələri düzgün müəyyənləşdir-
məkdə müdavimlərə yardımçı olmalıdır

Şifahi  - müsahibə, müdavimlərin nəqli, kitab, sxem 
və s. oxunması, aparılan təcrübələrə, müsahibələrə dair
məlumat

Qrafik - təhsil alanların, qrafik, cədvəl, sxemlər üzər-
ində, çertyojlar üzərində işləmələri

Yazılı - yazı işləri, referat, inşa, ifadə və s.

Praktik - təcrübələrin və laboratoriya işlərinin ic-
rası

Proqramlaşdırılmış



T Ə L İ M İ N      M E T O D L A R I

Təlim metodları təlim prosesində müəllim tərəfindən həyata keçiri-
lən müvafiq fəaliyyət, təqdim olunan materialın müdavimlər tərəfin-
dən dərk edilməsi üzrə onların müxtəlif idraki və praktik fəaliyyəti-
ni özündə birləşdirən iş sistemidir. Təlim metodları 3 qrupa bölünür:

Passiv  metod

Müəllim

Müdavim Müdavim Müdavim

İnteraktiv metod

Müəllim

Müdavim Müdavim Müdavim

Fəal metod

Müəllim

Müdavim Müdavim Müdavim



Təlim metodlarının təsnifatı

1. Şifahi metodlar
    növləri:
- müəllimin şərhi;
- izah;
- müsahibə;
- diskussiya;
- mühazirə;
- kitab üzərində iş və s.

2. Əyani metodlar
    növləri:
- illüstrasiya (əşya və 
predmeti dəyişmədən
göstərərək)
- demonstrasiya (cihaz-
ların, təcrübələrin, tex-
niki avadanlıqların, ki-
nofilmlərin nümayişi)

3. Praktik metodlar
    növləri:
- çalışmalar;
- labarator işləri;
- praktiki işlər

1
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Təlimin əyani metodlarının tətbiqinin şərtləri

Nümayiş etdirilən əyanilik materialların məzmununa
uyğun gəlməlidir

Dərsin müəyyən mərhələsində istifadə edilməlidir

Müşahidə elə təşkil olunmalıdır ki, müdavimlər nüma-
yiş etdirilən predmeti yaxşı görə bilsinlər

İllüstrasiya zamanı əsas fikri dəqiq diqqətə çatdırmaq
lazımdır

Demonstrasiyanın gedişində verilən izahat məqsədə-
uyğun olmalıdır



T Ə L İ M İ N      V A S İ T Ə L Ə R İ

    MADDİ
VASİTƏLƏR

      İDEAL
VASİTƏLƏR

- dərslik və dərs vəsaitləri;
- məşğəlı cədvəli;
- əyani vəsaitlər;
- maketlər;
- modellər;
- tədris-texniki vəsaitlər;
- maddi-texniki təchizat və s.

- əvvəllər mənimsənilmiş bilik və bacarıqlar
(nitq, yazı və s.);
- düşünmək;
- rəy, mühakimə yürütmək;
- sübut etmək (təhlil);
- yadda saxlamaq və s.
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Tədris ekskursiyaları

Fakultətiv məşgələlər

Praktikumlar və seminar məşğələləri

Əlavə məşğələləri

Məsləhətlər
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Müdavimlərin yeni bilikləri mənimsəməyə hansı sə-
viyyədə hazır olduğunu müəyyənləşdirmək

Müdavimlərin müstəqil işlərinin mahiyyəti,
xarakteri və təşkili barədə məlumata yiyələnmək

Təlimin təşkili metodlarının və vasitələrinin səmə-
rəliliyini təyin etmək

Müdavimlərin yiyələndikləri bilik, bacarıq və vərdiş-
lərin səviyyəsini aşkarlamaq

Manitorinq - ingilis sözü olub, izləmə, müşahidə etmək deməkdir. 
Monitorinqin məqsədi - müdavimlərin proqram materialına necə bələd
olduqlarını, biliklərdəki boşluqları, nöqsanları aşkara çıxarmaqdan, ey-
ni zamanda hər bir müdavim tərəfindən öyrənilən materialın mənimsə-
nilməsini təmin edən tədbirlərin işlənib hazırlanmasına kömək göstərmək-
dən ibarətdir
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Nəzərdən keçirilən materialın proqrama uyğun-
luğu, ali məktəbdə qazanılmış biliklərin səviy-
yəsi (nəzarət funksiyası)

Dərsin təhlili gedişində nəzərə alınan məsələlər

Qabaqcıl təcrübə, innovasiyalar və pedaqoji texnologiya-
lara əsasən təlimin metodlarına uyğun olaraq müəllimin 
fəaliyyətindəki müsbət cəhətlər və buraxılan nöqsanlar, 
pedaqoji ustalığın yüksəldilməsi üzrə konkret məsləhətlər
(təhsilləndirici funksiya) 

Müəllimin peşə və etik keyfiyyətləri, onun peda-
qoji mərifəti, nitqi, ünsiyyət tərzi (tərbiyəvi funk-
siya)

1. Şüura, ağıla, idraka təsir
göstərən metodlar - inandır-
ma. Növləri:
- başa salma;
- öyüd, nəsihət;
- tövsiyə;
- xatırlama;
- söhbət;
- məruzə və s. 

2. Fəaliyyəti təşkil edən
və mənəvi davranışı for-
malaşdıran metodlar.
Növləri:
- oyun;
- sərəncam;
- tələb;
- tapşırıq;
- pedaqoji tələb;
- ictimai rəy və s.

3. Hiss və münasibətləri,
fəaliyyət və davranışı sti-
mullaşdıran metodlar - 
rəgbətləndirmə. Növləri:
- tərif, təşəkkür;
- fəxri fərman;
- qiymətli hədiyyə və s.
Cəzalandırma. Növləri: 
- tənbeh;
- töhmət və s.

Tərbiyənin metodları

4. Şəxsi nümunə
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Tərbiyədə məqsəd aydınlığı

Tərbiyə işinin həyatla, inkişafla əlaqələndirilməsi

Yaşauyğunluq

Fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması

Tərbiyədə sistemlilik, ardıcıllıq və fasiləsizlik

N i k b i n l i k

Şəxsiyyətə hörmət və tələbkarlığın uzlaşdırılması

Tələblərdə vahidliyin gözlənilməsi

Tərbiyə prosesinə kompleks yanaşma

Kollektivdə, kollektiv vasitəsilə və kollektiv üçün tərbiyə

1
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Tərbiyə prosesinin komponentləri

Tərbiyənin məqsəd və vəzifələri

Məzmunu

Prinsipləri

Metodları

Tərbiyə işinin təşkili və formaları və s.



Tərbiyə - bu və ya digər 
keyfiyyəti inkişaf etdirmək, 
davranış təcrübəsi formalaş-
dırmaq üçün tərbiyəçinin 
tərbiyə olunana mütəşəkkil,
məqsədyönlü, planlı, sis-
temli və fasiləsiz təsir gös-
tərməsi prosesi başa düşü-
lür

Tərbiyənin mahiyyəti

Özünütərbiyə - şəxsiyyə-
tin ictimaiyyətin təqdir 
etdiyi müsbət keyfiyyət-
ləri və davranış təcrübə-
sini özündə təkmilləşdir-
mək, mənfi hərəkətlər-
dən azad olmaq üçün öz
üzərində sistemli, məq-
sədyönlü və planlı şəkil-
də apardığı dərk edilmiş
fəaliyyət anlaşılır 

Yenidəntərbiyə - tərbiyəçinin
tərbiyə olunanda təşəkkül
tapmış yalnış mühakimə, mü-
lahizə, baxış, əqidə və qiymət-
ləndirmənin, habelə şəxsiyyə-
tin formalaşması prosesinə 
əngəl törədən davranış təcrü-
bəsinin dəyişdirilməsinə yö-
nəldilmiş məqsədəuyğun,
mütəşəkkil, planlı və sistemli
fəaliyyət nəzərdə tutulur

Dərsin təhlili gedişində nəzərə
             alınan məsələlər

2. Nəzərdən keçiri-
lənmaterialın proq-
rama uyğunluğu, 
ali məktəbdə qaza-
nılmış biliklərin
səviyyəsi (nəzarət 
funksiyası)

1. Qabaqcıl təcrübə,inno-
vasiyalar və pedaqoji tex-
nologiyalara əsasən təlim-
in metodlarına uyğun ola-
raq müəllimin fəaliyyətin-
dəki müsbət cəhətlər və 
buraxılan nöqsanlar, peda-
qoji ustalığın yüksəldilmə-
si üzrə konkret məsləhət-
lər (təhsilləndirici funk-
siya)  

3. Müəllimin peşə və
etik keyfiyyətləri, on-
un pedaqoji mərifəti,
nitqi, ünsiyyət tərzi
(tərbiyəvi funksiya)



Ünsiyyətin özünəməxsus məzmunu, məqsədi və vasitələri
                        mövcuddur. (R.S.Nemov)

Ünsiyyətin məzmunu

Fərdi təmas zamanı bir
insandan digərinə ötü-
rülən informasiya nəzər
də tutulur. Məhz öz məz-
munundan asılı olaraq 
insanların ünsiyyəti müx-
təlif xarakter daşıya və 
fərqlənə bilir

Ünsiyyətin vasitələri

İnsanda ünsiyyət zamanı ötü-
rülən informasiyanın kodlaş-
dırılmasında, ötürülməsində,
işləmə və açılmasında özünü
göstərir. 
İnsanda dil və başqa işarələr
sistemi vasitəsilə informasiya
mübadiləsinə çox yer verilir

Ünsiyyətin məqsədi

İnsanda müvafiq fəallığın nə üçün, nəyin xa-
tirinə həyata keçirilməsindən ibarətdir. İnsan-
ların ünsiyyətə girmə məqsədinə onların dün-
ya, təlim və tərbiyə, şəxsi və işgüzar qarşılıq-
lı əlaqələrin yaradılması və s. haqqında ob-
yektiv məlumatın verilməsi və alınmasını 
daxil edirlər

                                    Mövzu:
“Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının fəaliyyətində 
                   ünsiyyətin psixoloji məsələləri”



Ünsiyyət və onun strukturu haqqında məlumat

İnsanların öz münasibətlərini aydınlaşdırmaq və ümumi nəticə əl-
də etmək məqsədilə öz səylərini əlaqələndirməyə və birləşdirmə-
yə yönəldilmiş qarşılıqlı təsirinə ünsiyyət ünsiyyət deyilir.

ünsiyyət iki və daha çox şəxs arasında baş verir

həmin proses az-çox dərk edilmiş olur

ünsiyyət insanlar arasında informasiya mübadiləsi ol-
maqla bərabər qarşılıqlı təsir prosesi, real gerçəkliyi əks
etdirmək vasitəsidir

ünsiyyət dinamik prosesdir, onun müxtəlif forma və 
vasitələri vardır

Müasir sosial psixologiyada ünsiyyətin üç
       mühüm tərəfi, cəhəti qeyd olunur

Kommunikativ tərəf -
ünsiyyət informasiya 
mübadiləsi kimi və ya-
xud ünsiyyətin kommu-
nikatif tərəfi

İnteraktiv tərəf-
ünsiyyət qarşılıqlı təsir
prosesi kimi və yaxud
ünsiyyətin interaktiv 
tərəfi

Perseptiv tərəf - ünsiyyət insanların
bir-birini qavraması, anlaması kimi
və yaxud ünsiyyətin perseptiv tərəfi



Ü n s i y y ə t i n    n ö v l ə r i

Məzmunun-
dan asılı ola-
raq

maddi ünsiyyət - əşyalar və fəaliyyət 
məhsullarının mübadiləsi yolu ilə

koqnitiv ünsiyyət - biliklərin müba-
diləsi

kondision ünsiyyət - psixi və fizioloji
vəziyyətin mübadiləsi

motivlərlə bağlı ünsiyyət - təhriklərin,
motivlərin, maraqların mübadiləsi 

işgüzar fəaliyyətlə bağlı ünsiyyət - iş,
əməliyyat, bacarıq və vərdişlərin müba-
diləsi

Məqsədindən
asılı olaraq

bioloji ünsiyyət - orqanizmi mühafizə etmək, qo-
rumaq, saxlamaq və inkişaf etdirməklə bağlıdır

sosial ünsiyyət - şəxsiyyətlərarası münasibəti, tə-
ması yaratmaq və inkişaf etdirmək, fərdin şəxsi
yüksəlişini genişləndirmək məqsədi güdür

vasitəli - vasitələrin köməyi ilə həyata keçirilən
ünsiyyətdir. Bunlara əşyaları, qeydləri, kitabları
və s. aid etmıək olar

vasitəsiz - heç bir kənar təhrik və istiqamət olma-
dan şəxsi təması və ünsiyyətdə olan adamların
bir-birini bilavasitə ünsiyyət aktında qavraması-
nı nəzərdə tutur

Vasitələrindən
asılı olaraq



İnsanlar arasında dil vasitəsilə həyata keçir-
ilən ünsiyyət prosesinə nitq deyilir

ə s a s    f u n k s i y a l a r ı

siqnifikativ və ya semantik - bu 
funksiya əşyaları, hərəkəti, vəziy-
yəti adlandırmaq üçündür. Bu 
funksiya insan nitqini heyvan nitq
indən fərqləndirir. Heyvanların
çıxardığı səs əşyaları deyil, onlar-
ın öz vəziyyətlərini bildirir 

ümumiləşdirmə funksiyası - nitq
sözlərə əsaslandığına görə daima
ümumiləşdirməyə imkan yaradır

kommunikativ funksiya - bu funksiya-
da öz növbəsində məlumat vermə və 
fəaliyyətə təhrik etmə vəzifələrini yer-
inə yetirir

Nitqin əsas funksiyaları və xüsusiyyətləri
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Nitqin məzmunluluğu. Nitqin məzmunlu olması üçün insanın
geniş biliyi, həmin bilikdən və istilahlardan düzgün istifadə et-
mək bacarığı olmalıdır 

Nitqin əsas xüsusiyyətləri

Nitqin anlaşıqlığı. Nitqimizin bizi dinləyənlər tərəfindən qavra-
nılması üçün onun anlaşıqlı olması vacibdir

Nitqin təsirliliyi. Nitqin təsirliliyi inandırma, sübut, təlqin, məs-
ləhət, tapşırıq, təlimat, əmr və s. formada həyata keçirilir 

Nitqin ifadəliliyi. Nitq mədəniyyətinə yiyələnməyin əsas göstəri-
ciliyindən xəbər verir



Ünsiyyətin funksiyaları
L

.A
.K

ar
p

en
k

o 
ü

n
si

yy
ət

in
 m

əq
sə

d
in

d
ən

 a
sı

lı
 o

la
ra

q
 8

 f
u

n
k

si
ya

sı
n

ı q
ey

d
 e

tm
iş

d
ir 1

2

3

4

5

6

7

8

Təmas funksiyası - bu funksiyanın məqsədi ünsiyyətdə 
olan tərəflərin informasiya mübadiləsi üçün qarşılıqlı 
əlaqəni gözləməklə bağlı təmas yaratmaqdan ibarətdir

İnformasiya funksiyası - bu funksiyanın məqsədi mə-
lumat mübadiləsindən, daha doğrusu sorğuya qarşı fi-
kir mübadiləsindən ibarətdir

Təhrikedici funksiya - bu funksiyanın məqsədi ünsiyyət-
də tərəf müqabilini bu və ya digər işi yerinə yetirməklə
bağlı fəallığa yönəltməkdən ibarətdir

Əlaqələndirmə funksiyası - bu funksiyanın məqsədi bir-
gə fəaliyyətin təşkili zamanı yerinə yetiriləcək işlərin 
qarşılıqlı əlaqəsinin yaradılmasından ibarətdir

Anlama funksiyası - bu funksiyanın məqsədi təkcə mə-
lumatın mənasının adekvat qavranılması və anlaşılma-
sı deyil, tərəf müqabillərinin bir-birini anlamalarından
ibatətdir

Amotiv funksiya - bu funksiyanın məqsədi tərəf müqa-
bilində emosional təəssürat yaratmaq, eyni zamanda 
bunun köməyilə özünün həyəcan və vəziyyətini dəyiş-
dirməkdən ibarətdir

Münasibətlərin yaradılması funksiyası -bu funksiyanın
məqsədi rol, işgüzar, şəxsiyyətlərarası əlaqələr sistem-
ində özünün yerini dərk etməkdən ibarətdir

Təsir göstərmək funksiyası - bu funksiyanın məqsədi
tərəf müqabilinin vəziyyətini, davranışını, fikrini, təsəv-
vürünü, tələbatlarını, fəallığını və s. dəyişdirməkdən
ibarətdir



Nitqin əsas növləri

x a r i c i d a x i l i

Yazılı nitq

Yazılı nitq vasitəsilə ünsiyyət
yazılı mətnlərin köməyilə hə-
yata keçirilir, görmə vasitəsi-
lə qavranılır. 

Şifahi nitq

Tələffüz edilən, eşidilərək qav-
ranılan, başa düşülən nitq növ-
üdür. Dioloji və monoloji for-
mada cərəyan edə bilir. 

- Dioloji nitq
-Monoloji nitq

Dioloji nitq iki və daha artıq adam-
ən sual cavab şəklində həyata keç-
irdiyi nitqdir.
Moniloji nitq bir adamın öz fikir 
və mülahizələrini müntəzəm və ar-
dıcıl surətdə şərh etməsi, başqalar-
ının onu dinləməsidir
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daxilən, öz-özünə 
danışmaq

Xarici nitqin strukturunu özündə 
saxlayan, lakin fonesiya, səslərin
tələffüzü mövcud olmayan və çə-
tin şəraitdə fikri məsələnin həlli
üçün tipik olan, özünə yönələn nitq 

xüsusi daxili nitq

Bu, tələffüz vasitəs kimi özünü
göstərir, spesifik vahidlərdən is-
tifadə olunur və onun strukturu
xarici nitqin strukturundan fərqli
olur

Başqa sözlə nitq ifadəsinin, bütün
mətnin və onun məzmun hissələr-
inin spesifik məna vahidlərinin 
formalaşması və möhkəmlənməsi

daxili proqramlaş-
dırma

Nitqin növləri



Şəxsiyyətlərarası ünsiyyətdə mövcud olan
                         əsas zonalar

İntim ünsiyyət zonası (Yarım metrdən bilavasitə bədənlə
təmasa qədər olan məsafə). Bu məsafədə valideynlər öv-
ladları, olduqca yaxın dostlar, sevgililər ünsiyyət saxlayır.
Az tanıdığımız bir adam bu məsafədən insana yaxınlaşan-
da adam özünü çox narahat hiss edir

Şəxsi ünsiyyət zonası. Bu məsa-
fədə bir-biri ilə yaxşı, yaxın ta-
nış olan adamlar ünsiyyət sax-
layırlar. Bu məsafə adamların 
bir-birinə toxunmalarına, əl ver-
mələrinə, əllə çiyninə vurmala-
rına imkan verir. (0,5 metrdən
1,5 metrə olan məsafə)

Formal ünsiyyət zonası (1,5
metrdən 3 metrə qədər olan mə-
safə). Adətən bu məsafəni işgü-
zar adamlarla ünsiyyət, eləcədə
təsadüfi, az əhəmiyyətli söhbət 
zamanı gözləyirlər.

Ümumi ünsiyyət zonası (3 metrdən uzaq məsafə). Bu məsafə-
də birinci və ikinci ünsiyyət zonalarındakı davranışı həyata ke-
çirmək mümkün deyildir. Bu məsafədə sadəcə olaraq, məsələn,
mühazirəni dinliyirsən və deyə bilərsən ki, ümumi ünsiyyət 
situasiyasına düşmüsən 
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Öz çıxışına başlamazdan qabaq dinləyicilərə nələri çat-
dırmaq lazım olduğunu bilmək

Qısa cümlələrlə (5-10 cümlə) danışmağa çalışmaq lazımdır

Səsinizin daha çox ifadəli olmasına çalışın

 Öz nitqinizdə fasilələrdən istifadə edin.

 Öz nitqinizdə aydın olmayan, ikimənalı ifadələrdən eləcə də
professionallıqdan qaçmağa çalışın. 

Həmsöhbətinizin qeyri – verbal siqnallarına (mimika və jestlər 
və s.) nəzər salın.

Kateqoriyallıqdan qaçmağa çalışın. Nəzərə alın ki, sizin fikriniz
yanlış ola bilər.

  Ünsiyyət yeri və vaxtını düzgün seçin 8



Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının peşə ünsiyyətinin psixoloji 
             xüsusiyyətləri (özünəməxsusluğu) aşağıdakılardır:
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ünsiyyətə girmək üçün səbəblərin xüsusiyyətləri

ünsiyyətin rəsmiliyi

hər ünsiyyət altında məqsədlər çoxluğu

ünsiyyət iştirakçılarının psixoloji vəziyyətlərinin 

xüsusiyyətləri

ünsiyyətin münaqişəli xarakteri

psixoloji əlaqənin əhəmiyyəti

DİO əməkdaşlarının ünsiyyəti zamanı psixoloji 

                          təmasın yaradılması 
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ünsiyyətin proqnozlaşdırılması, müsahibin mode-
linin formalaşması

təmasın yaranmasını asanlaşdıran xarici şərait
(vaxt, yer və s.);

surətin (obrazın) formalaşması və onun müsahibə nümayiş 

etdirilməsi (müsahibəyə qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış 

fikirləri aradan qaldırmaq);

müsahibin psixoloji vəziyyətinin, ünsiyyətə münasibəti-

nin qiymətləndirilməsi

maneələrin, çətinliklərin aradan qaldırılması (müna-
qişəli situasiya).

ünsiyyətin davam etdirilməsi, marağın stimullaş-
dırılması.



                                                Mövzu:
“Psixologiyada sosial qrup anlayışı. Qrup cinayəti və mütəşəkkil 
                              cinayətkarlığın psixologiyası ”

   Sosial qrup və kollektiv 
      haqqında anlayış

Qrupun tərifi

Tarixən müəyyən  cəmiyyət  
çərçivəsində  yaranmış, ümumi
mənafe, sərvətlər və davranış 
formalarına malik olan adam-
ların nisbətən sabit birliyi qrup 
adlınır.

Qrup  bir-birinə  qarşılıqlı təsir
 göstərən, bir-birinə uzun müd-
dət təsir göstərməklə özlərini 
«biz» kimi qavrayan iki və da-
ha artıq insan birliyidir

D.Mayersə görə qrup....

Qrupdan fərqli olaraq kütlə isə......

Kütlə aydın dərk olunmuş ümumi məqsəddən  məhrum olan, lakin 
bir-biri ilə öz emosional vəziyyətinin oxşarlığı və ümumi diqqət 
obyektinə görə bağlı olan,  xüsusi strukturu olmayan insan toplu-
sudur. Sosial qruplarda isə aydın dərk olunmuş ümumi məqsədlər 
mövcud olur. 



Qrupların əsas 
funksiyaları

Sosializasiya
funksiyası

İnstrumental
funksiya

Ekspressiv
funksiya

Müdafiəedici
funksiya

Burada  qrup üzvlərinin sosial-

laşması, sosial təcrübəni mən-

imsəməsi, bir şəxsiyyət kimi 

formalaşmasını  nəzərdə tutur.

İnsanın sosiallaşması onun 

düşdüyü ilkin sosial qrupdan 

başlayır.  

Qrupda insanların birgə fəaliy-
yətinin bu və ya digər şəkildə
həyata keçirilməsini nəzərdə
tutur.  Bu, xüsusilə kollektiv 
şəkildə həyata keçirilən fəaliy-
yət növlərində özünü daha 
aydın şəkildə göstərir.

Buna psixoloqlar qrupda insanın rəğ-
bətləndirmə, hörmət və etimada tələ-
batının təmin olunmasında ifadə 
olunmasını aid edirlər. Başqa sözlə 
sosial qruplar insanların qeyd olunan 
tələbatlarını ödəmək vəzifəsini də 
yerinə yetirirlər. 

E lə  həmin funksiyan ın ad ı 

onun mahiyyətini başa düşm-

əyə imkan verir. Sosial qrup 

öz üzvlərinin hərtərəfli müda-

fiəsi üçün əsaslı şərait yaradan 

bir birlik kimi fəaliyyət göstərir. 



Sosial qrupların növləri

Psixoloji ədəbiyyatda kiçik qrupların bir növü kimi referent qrupları

 da qeyd edirlər (latınca referens sözündən götürülmüşdür). Özünün 

normaları, fikirləri, qiymətləri fərdin davranış motivlərinə çevrilən 

sosial birlik referent qrup adlanır.  

Böyük qruplar. Kiçik qruplar.

Böyük qrup  30 – 40-dan artıq 
insan birliyidir. Böyük qrupun 
üzvləri bir-birini tanımaya, bir-
biri ilə görüşməyə bilirlər. Bu 
cür qruplara çoxsaylı tələbə və 
müəllim kollektivi olan Univer-
sitetləri, böyük şirkətləri, döv-
lətləri, millətləri və s. aid etmək 
olar.  

Kiçik  qruna gəldikdə  bu  2-dən  
30-40-a qədər olan insan birliyidir. 
Kiçik sosial qruplarda insanların 
bir-birilə  təması daha yaxın və 
daimi xarakter daşıyır. 

Kiçik qrupların mövcudluq dərə-
cəsinə görə iki növünü: real və 
şərti qrupları qeyd edirlər. 

Şərti qruplar müəyyən şərtlərə, adamların
müəyyən xüsusiyyətlərə (cins, yaş, həm-
karlıq və s.) əsasən müəyyən qrupa daxil 
edilməsi nəticəsində yaranır.  

Real qruplara  gəldikdə bunlara  
müəyyən zaman və məkan daxil-
ində real münasibətlərlə birləşmiş
insan birliyini aid edirlər.  

Kiçik qrupların məqsəd və xa-
rakterinə görə daha iki növünü
qeyd edirlər: rəsmi (formal) və
qeyri-rəsmi (qeyri formal)

Rəsmi qruplar  rəsmi sənəd-
lər əsasında yaradılmış qrup-
lardır.  

Qeyri – rəsmi  qruplara  gəldikdə,  adın-
dan göründüyü kimi, rəsmi sənədlər əsas-
ında yaradılmayan insan birliyidir.
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İdarəetmə ilə bağlı olaraq sosial psixologiyada 

      beş cür rəhbərlik üslubu qeyd olunur

İ 
d

 a
 r

 ə
 e

 t
 m

 ə
 d

 ə
 k

 i
  

  
  

r 
ə 

h
 b

 ə
 r

 l
 i

 k
  

  
  

 ü
 s

 l
 u

 b
 l

 a
 r

 ı

Avtokratik rəhbərlik üslubuna malik olan liderlər (rəh-
bərlər) bir növ müstəbid olur.  Adətən avtokratik və 
avtoritar rəhbərlik  üslubuna malik olan liderlər qrup 
üzvlərinin fikir və ideyalarını nəzərə almadan, müstəqil
hərəkət edirlər.

Avtoritar lider qrup üzvlərinin imkan və qabiliyyətlərini aşağı
qiymətləndirir. Bu cür rəhbərlər qrup üzvlərinin təşəbbüslərini 
boğur,  ya da sadəcə olaraq onlardan istifadə etmirlər. Bu cür
rəhbərlər belə hesab edirlər ki, onlar «hər şeyi özləri 
bilirlər».

Avtoritar liderdən fərqli olaraq demokratik üsluba 
malik olan lider qrup üzvləri tərəfindən rəğbətlə qarşı-
lanır. Bu cür rəhbərlik üslubuna malik olan lider dai-
ma qrup üzvləri ilə razılaşır. Qərar qəbul edərkən qrup
üzvlərinin təkliflərini nəzərə alır. 

Laqeyd rəhbərlik üslubuna malik olan liderlərin qrup üzvləri 
ilə ünsiyyəti kortəbii xarakter daşıyır. Çox vaxt onların arasın-
da yaranan ünsiyyət qrup üzvləri tərəfindən diktə olunur. Bu 
cür liderlər qrupa müəyyən tapşırıqlar verməklə məhdudlaşır,
onun necə yerinə yetirilməsinə əhəmiyyət vermirlər. 

Qeyri-sabit rəhbərlik üslubuna malik olan liderlərə gəldikdə 
onlar dəyişgən olurlar. Onların necə hərəkət edəcəklərini qab-
aqcadan müəyyənləşdirmək mümkün olmur. Bir dəfə avtori-
tarlıq göstərən bu cür liderlər, başqa vaxt yerli-yersiz ya de-
mokratik, ya da laqeyd rəhbərlik üslubuna yer verirlər.



Sosial psixologiyada rəhbər işçi və lider arasındakı aşağıdakı 
                      fərqlər qeyd olunur (İ.V.Parıqin)

Rəhbər işçi Lider

Rəhbərlik rəsmi əsasda meydana çıxan
müxtəlif sosial təşkilat və qurumlarda
məqsədyönlü xarakter daşıyan sosial
prosesdir

Liderliyə gəldikdə, o, qrupdaxili, şəx-
siyyətlərarası münasibətlər əsasında 
spontan şəkildə əmələ gələn prosesdir.

Rəhbərlik adətən makromühitin başlı-
ca tələbatlarına və mənafeyinə uyğun 
şəkildə formalaşdırılır və həyata keçir-
ilir. O, qrupda yerinə yetirilən işlərin 
vəziyyəti və qrup fəaliyyətinin nəticə-
ləri üçün qanun qarşısında məsuliyyət 
daşıyır.

Liderlik isə spontan bir proses kimi qrup
və onun üzvlərinin tələbat və mənafelər-
inə müvafiq olaraq meydana çıxır və 
mövcud olur. Lider qrupun fəaliyyəti üçün 
heç bir şəxsi məsuliyyət daşımır. 

Rəhbərlik daha çox stabil xarakter da-
şımaqla daha geniş sahəyə malikdir. 
Müəyyən reqlament daxilində makro-
mühitlə əlaqə saxlayır. Rəhbər işçi baş-
qa təşkilatlarda öz qrupunu təmsil edir.

Liderlik isə daha çox dinamik xarakter 
daşıyır, şəxsiyyətlərarası münasibətlərin 
formalaşması xüsusiyyətlərindən köklü
surətdə asılıdır. Liderin təsir sahəsi əsasən 
qrupdaxili münasibətlərlə məhdudlaşır. 

Rəhbər işçiyə qanunla tənzim olunan 
müəyyən hüquq və səlahiyyət verilir. 

Lider isə qanunla müəyyən edilmiş 
hüquqlara malik deyildir. 

Rəhbər işçi tərəfindən hər hansı bir 
məsələyə qərar qəbulu əsasən vasitəli 
xarakter daşıyır. Onun geniş infor-
masiya kanalları vardır. O, qərar qə-
bulu zamanı öz səlahiyyətini aşağı 
pillə işçilərinə həvalə edə bilər. 

Lider isə qrup tərəfindən qərarın qəbul 
edilməsinə təsir göstərir və həmin qər-
arın çıxarılmasında bilavasitə iştirak 
edir. O, müəyyən bir informasiyanı 
qeyri-rabitə kanalları sistemi ilə əldə 
edir. 



Şəxsiyyətlərarası
   münasibətlər

Rəsmi Qeyri-rəsmi

Şəxsi İşgüzar

Bu münasibətlər rəsmi sənədlərə, norma-
lara uyğun həyata keçirilən şəxsiyyətləra-
rası münasibətdir. Bu cür münasibətlər 
rəhbərlə tabe olanlar arasında baş verir.  
Burada  qarşılıqlı münasibətin gedişi rəs-
mi şəkildə həyata keçirilir. 

Bu münasibətlər isə insanların bir-
birinə olan şəxsi münasibətlərinə 
əsaslanır. Ona görə də bu cür mü-
nasibətlər subyektiv xarakter daşı-
maqla insanların bir-birlərinə olan
 simpatiyası,  antipatiyasında və s. 
ifadə olunur.

Şəxsi qarşılıqlı münasibətlərin sosial psix-
ologiyada aşağıdakı tiplərini fərqləndir-
irlər: tanışlıq, ər-arvad, dostluq, yoldaş-
lıq və s. 

Bu cür qarşılıqlı münasibətlər 
işgüzar əlaqələrin həyata keç-
irilməsi prosesində baş verir 
və insanların birgə fəaliyyət-
inin səmərəliliyinə öz təsirini 
göstərir.
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Qrupun tərkibi. Öz tərkibinə görə qrup yaş, cins, milliyyət, 
peşə yönümü və digər əlamətlərinə görə qarışıq və müxtəlif 
ola bilər. Bunları bilmək qrupun incə yerini aşkar etməyə 
imkan verər.

Qruplar quldurluq, xuliqanlıq, narkotik maddələrdən 
istifadə edənlər, rüşvətxorlar, dövlət malını talayanlar, 
adı altında bir neçə qrupa bölünürlər. Onlar haqqında 
məlumatın olması onlarla mübarizə apararkən lazım 
olur. 

Qrupun strukturu və onun inkişaf səviyyəsi. Burada 
hakimiyyətin bölüşdürülməsinin xarakteri, təşkilatçılıq 
və nizam-intizamın səviyyəsi, qrup üzvlərinin vəzifələri
 və ifa etdikləri rollar nəzərdə tutulur. 

Bir qayda olaraq kifayət qədər gərgin olan şəxsiyyətlərarası
münasibətlər qrupun incə yerlərini aşkar etməyə və onun 
ayrı-ayrı üzvlərinə düzgün təsir etməyə imkan verir. Bəzən 
qrupun üzvləri arasında mübahisələr, liderlik uğrunda müba-
rizə, oğurlanmış əşyaların  ədalətsiz  bölünməsi qrupun 
dağılmasına gətirib çıxarır

Cinayətkar fəaliyyətin təsiri altında əmələ gələn qrup norma-
ları və qiymətləri onun üzvlərinin kifayət qədər davranış 
və hərəkətlərinin xarakterindən xəbər verir. Bu normalardan
kənara çıxanda onun üzvü çox sərt cəzalandırılır.

Ev oğurluğu, oğurlanmış əşyaların satılması, vəzifəli 
şəxsin dövlət malını talan etməsi və möhtəkirlikdə və s.
vasitəçilik.
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Liderin nüfuzdan düşməsi, qrupun dağılmasına gətirib
çıxarır

Liderin təcrid olunması, onun cinayət məsuliyyətinə 
cəlb olunması

Qrupun ayrı-ayrı üzvlərini tərbiyə etmək məqsədilə 
onlarla aparılan fərdi iş

Əməliyyat-xidməti fəaliyyətin üsulları-xəbərdarlıq, 
qeydiyyata düşmək, ciddi nəzarət və s. tətbiq etmək;

İstehsalat və digər kollektivlərin cinayətin profilaktikası
sahəsində fəallığını gücləndirmək.

Cinayətkar qrupun təhlili zamanı xüsusilə 
aşağıdakıları aydınlaşdırmaq lazımdır:

Bu qrupa birləşmənin səbəbləri - şəxsi simpatiya, rəğbət, davranışın

ümumi normaları, ümumi əqidə, hüquqi şüurun analoji qüsurları və s. 

Qrupda rolların bölüşdürülməsi - liderlərin nüfuzundan və təşəbbüs-

karlığından, şəraitə uyğunlaşmasından və a. asılıdır

Qrupun daxilində münaqişələr və ziddiyyətlər.



                                       Mövzu:
“Zərərçəkmiş şəxsin psixoloji  xüsusiyyətləri. Məhkəmə 
               psixologiyasının ümumi problemləri ”

“Statik  sahə”
“Dinamik 
     sahə”

Zərərçəkmişin şəxsiyyətinin tədqiqi 
metodikasınının kateqoriyaları 

Cins, yaş, milliyyət, xidməti və-
ziyyət və s. daxildir. Bu sahənin 
elementlərindən bəziləri cinayə-
tin təsnifatına təsir göstərə bilər
və bu əlamətlərin bir sırasını 
birbaşa qanunun tələbinə görə 
aydınlaşdırmaq lazımdır

Yəni cinayət hadisəsindən
qabaqkı dövrdə, cinayət ha-
disəsinin baş verdiyi dövr-
də zərərçəkmişin davranışı,
bu davranışın cinayətkarın
davranışı ilə əlaqəsi (məs;
müdafiənin intensivliyi ilə 
bağlı hücumun intensivliyi,
zərərçəkmişdən qaçma və s.)

Qurbanların əsas xarakteristikaları siyahısına
             aşağıdakıları aid etmək olar: 

mənzilin qiyməti haqqında məlumatsızlıq

az təminatlılıq, pula olan ehtiyac

alkoqol, narkotik və s. asılılığı

yaş – çox vaxt tənha qoca vətəndaşlar, əsasən də
qadınlar qurbana çevrilirlər.
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Cinayətkarlar tərəfindən vətəndaşlardan qeyri-qanunimənzil 
    qopardılması zamanı işlədilən əsas variantlar bunlardır:

Vətəndaşların hüquqi savadsızlığından istifadə edərək 
onların yaşayış sahəsini dəyişdirmək bəhanəsilə 
bütün əmlakı idarə etmək hüququ üçün boş etibarnamə 
alırdılar, bundan sonra mənzil satılırdı, göstərilən mənzilin
«satıcıları» isə gizlənirdi

Mənzili dəyişdirmək bəhanəsilə həqiqətən yaşayış şəraitinin 
pisləşdirilməsi ilə dəyişiklik edirdilər, bu zaman boş 
etibarnamə alaraq mənzilin satışından əldə olunan fərqi 
özününküləşdirir və əvvəlcədən sakinləri uydurulmuş 
ünvanda qeydə aldıraraq gizlənirdilər

təşkilatların möhür və blanklarını saxtalaşdıraraq 
yalandan, saxtakarlıqla mənzili satırdılar və pul-
ları alaraq gizlənirdilər;

Mənzillərin sahiblərinin ölümündən sonra onların sənədlər-
indən istifadə edərək mənzili əvvəlki, köhnə tarixli 
pasportu saxtalaşdıraraq uydurulmuş, qondarma şəxsin 
adına sənədləşdirir, sonra isə satır və gizlənirdilər.

mənzil sahiblərinə psixi və fiziki təsir göstərirdilər



Zərərçəkmişlərin tipləri

 Könüllü aktiv
 qeyri-tənqidi tip

Özünə ziyan yetirmə el-
ementlərinə malik aktiv
qeyri-tənqidi, könüllü tip

Könüllü aktiv tip

Əxlaqsız hərəkətlərdən
zərərçəkmişlərin tipləri

Neqativ davranışla xarak-
terizə edilən, könüllülük
elementləri olan qeyri-
tənqidi zərərçəkmiş tip

Günahsız neytral
           tip

Neytral-qeyri-tən-
         qidi tip

Zorlamadan zərərçəkmişlərin 
aşağıdakı tiplərini fərqləndir-
irlər

Öz davranışları ilə 
cinayətin törədilmə-
sini  provakasiya 
edir. 

Seçici qeyri-tən-
qidi tip

Müqavimət göstər-
məyə qabil, passiv 
zərərçəkmişlər

Təşəbbüskar tip 



Müxtəlif  cinayətkar yeniyetmə qruplarında  olan tipləri: 

Tiplər

Autsayder Konformist

Uyğunlaşan Fanat

Rəhbər Darıxan

Həyati  çətinliklərlə  rastlaşan, 
yəni çətinlik  burulğanına  dü-
şən uğursuz  hətta formal qrup-
da belə özünə lazımi yer tuta 
bilməyən, özünüreallaşdırma  
imkanlarına malik olmayan  
insan

Nüfuzlu  qrup üzvünün asan-
lıqla  təsirinə düşür, yeni  
sosial  mikromühitə  asanlıq-
la uyğunlaşır, həm də  qrup 
normalarını  və sərvətlərini 
tezliklə mənimsəyir.

Öz mövqeyini   möhkəmləndirmək
üçün  qrup normalarını  və sər-
vətlərini yalnız  zahirən qəbul edən, 
hərə ilə «öz dilində danışmağa» 
can atan və bununla da  qrupda öz 
yerini, mövqeyini  möhkəmləndirən  
yeniyetmə.

Qrupun qayda-qanunlarına, 
norma və sərvətlərinə sadiq 
olan, onlara sözsüz əməl 
etməyə çalışan, qrup norma-
larına zidd olan hər şeyi  
inkar edən tip. 

Qrupda lider olmağa çalışan, adam-
lara rəhbərlik etməyə özünü layiq 
hesab edən və buna çalışan, eləcə 
də təşkilatçılıq təşəbbüsü   irəli sür-
ən , onların həyata  keçməsinə çalı-
şan yeniyetmə.

Adam, qrupa daha çox o niy-
yətlə qoşulur ki,  öz  sərbəst 
vaxtını daha səmərəli  keçirsin,
yəni ünsiyyət  üçün zəruri olan 
əlverişli mühit tapsın.
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Müşahidə

Müstəntiqin  xarakteristikaların  təhlili  və ümumiləş-
dirilməsi

Psixoloji  eksperiment  (laborator,  öyrədici və təbii)

Sorğu  üsulu (müsahibə,  intervyu, anket və s.)

Fəaliyyət  məhsullarının təhlili

Tərcümeyi- halı   öyrənmək

Statistik  üsul və s.
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ar Şəxsiyyətin  öyrənilməsi  üsulları

Şəxsiyyətə  təsiretmə üsulları

Şəxsiyyətin psixi keyfiyyətlərinin yoxlanılması
(sınanması) üsulları;

Psixoloji  təhlil  üsulu 



                                      Mövzu:
“DİO əməkdaşlarının fəaliyyətində münaqişələrin 
        qarşısının alınması və peşə adaptasiyası  ”

Bir sıra psixoloqlar  hesab edir ki, münaqişə xeyirdir, çünki, o:

problem və ona müxtəlif fikirləri, həlli yollarını aşkar 
etməyə kömək edir

fəaliyyətin səmərəsinin artmasına yardım olur

bəzən zahiri təzyiqə qarşı kollektivi həmrəy edə bilər.

Digər fikrin tərəfdarları iddia edir ki, münaqişə şərdir, çünki, o:

sosial-psixoloji mühitin pisləşməsinə gətirir

insanların əsəbiliyini artırır, stresslərə səbəb olur

bir çox insanları xidməti vəzifələrini yerinə yetirilməsin-
dən yayındırır

Münaqişə

Rəqabət zəminində bir-birinə əks maraqların (məqsəd-
lərin, mövqelərin, nəzərlərin və s.) toqquşmasıdır; 
müxtəlif məsələlərə görə kəskin emosional həyəcan-
larla əlaqəli qarşılıqlı anlaşmanın yoxluğudur.



Komponentlər

Münaqişənin əsas struktur komponentləri 

münaqişə obyekti

münaqişə iştirakçıları

münaqişəli vəziyyət

insident

Münaqişə

Münaqişə iştirakçılarının 
mümkün ola bilən hərəkətləri:

hərəkətlərin xarakteri 

fəallıq dərəcəsi 

hərəkətlərin istiqamətliyi 

Münaqişəli vəziyyətlərin 
mümkün ola bilən yekunları:

digər tərəfin tam və ya qismən tabe olunması

k o m p r o m i s s

münaqişəli hərəkətlərin dayandırılması

inteqrasiya (birləşmə) və s.



Münaqişələrin psixoloji strukturunda bir 
          neçə komponentlər seçilir

    Dərketmə 
komponentləri

   Emosional 
komponentlər

       İradi 
komponentlər 

   Motivasiya 
komponentləri 

Münaqişə tərəflərinin xüsusiyyətlə-
rinin qarşılıqlı qavranması, informa-
siyanın hazırlanması və qərar qəbul 
etməyə intellektual bacarıqlar; mü-
naqişənin müxtəlif mərhələlərində 
şəxsin ona cəlb olunma dərəcəsi; 
münaqişə iştirakçılarının özünənə-
zarət səviyyəsi; insanlarla iş təcrü-
bəsi və peşəkar hazırlıq; özünüdərk-
etmə və öz imkanlarının qiymətlən-
dirilməsində obyektivlik

İştirakçıların keçirdiyi 
hiss və həyəcanların
məcmusudur

Tərəflərin qarşıdurması nəticəsində yaranmış
çətinlik və ixtilafların aradan qaldırılmasına 
və münaqişə  iştirakçılarının izlədiyi məqsəd-
lərə nailiyyəti üçün yönəlmiş səylərin məc-
musu kimi təzahür edilir

Onun məğzini yaradır və qar-
şıdurma iştirakçılarının möv-
qelərində qeyri-uyğunluğun 
mahiyyətini  xarakterizə 
edirlər



Münaqişələrin tipologiyası. 

İstiqamətliyinə görə münaqişələr bölünür

üfüqilərə (yəni bu halda iştirakçılar bir-birinin tabeçiliyində 
deyil)

şaqulilərə (yəni rəhbərlər və tabelikdə olanlar arasında). Bu cür 
münaqişələr 70 %-dən 80 %-ə qədəri təşkil edir

qarışıqlara (yəni, birbaşa tabeçilikdə olmayan rəhbər və tabe-
likdə olanlar arasında sosial statusa görə)

Yaranma mənbəsinə görə adətən seçilir

şəxsiyyət münaqişələri (şəxsiyyətdaxili, psixoloji). Bunlar insan-
larda əks motiv, tələbat, maraqların toqquşması zamanı yaranır

şəxsiyyətlərarası münaqişələr. Münaqişələrin bu növü – şəxslərin 
bir yerə sığmayan məqsədləri izlədiyi problemli vəziyyətdə yaranır; 
qarşılıqlı münasibətlərdə reallaşdırmağa cəhd göstərərkən bir yerə 
sığmayan dəyər və normalara üstünlük verirlər; eyni zamanda kəs-
kin rəqabət mübarizəsində eyni məqsədə nail olmağa səy 
göstərirlər

qruplararası münaqişələr. Münaqişə tərəfləri qismində bir yerə sığ-
mayan məqsədləri izləyən sosial qruplar çıxış edir. Çox vaxt müna-
qişələrin bu növü, şəxsiyyətlərarası münaqişənin nəticəsi olur, bu 
halda opponentlər həmfikirlərinin dəstəyini qazanırlar.



Münaqişənin 
  dinamikası

Obyektiv ixtilaf-
lı vəziyyətin ya-
ranması

Bu vəziyyətin 
dərk olunması

İxtilaflı davranı-
      şa keçid

İxtilafın həll 
   edilməsi

Bu şəxsiyyətlərarası və qrupdaxili 
xarakterli bir sıra konfliktlərin əmə-
lə gəlməsi ilə əlaqədardır. Geniş 
mənada konfliktli situasiyaya zid-
diyyətlərin əmələ gəlməsi və yığılıb 
qalması kimi baxmaq olar.

Yaranmış situasiyanın konf-
likt kimi qavranılması və ba-
şa düşülməsi onun ziddiyyət-
lərinin dərk edilməsi konflik-
tli davranışı əmələ gətirir.

Bir tərəfdən qarşıdakı tərəfin hərək-
ətlərini məhdudlaşdırır, onun məq-
sədlərinə çatmasına maneçilik tö-
rədir, digər tərəfdən isə öz şəxsi 
məqsədlərinə nail olmaq üçün daha 
əlverişli şərait yaratmaq məqsədini 
güdür. 

Bu mərhələdə əməkdaşların 
yetişkənliyindən, onun isti-
qamətindən, onların emosi-
onal vəziyyətindən və intel-
lektual səviyyəsindən asılı 
olaraq adamlar konfliktin 
həlli yollarını taparaq ondan 
çıxa bilirlər.



Peşə adaptasiyası bir sıra ictimai-iqtisadi, dövlət əhəmiyyətli və 
                        digər tədbirləri özündə birləşdirir

Peşə informasiyası

Daxili işlər orqanlarının hər bir əməkdaşının xidməti işinə olan maraq və qabi-

liyyətinin inkişaf etdirilməsi

Əməkdaşlarda möhkəm maraq, peşələrinə məhəbbət, eləcə də əxlaqi-siyasi, 

psixoloji, hüquqi, təşkilati, pedaqoji və digər zəruri keyfiyyətlər aşılamaq

Əməkdaşlarda öz fəaliyyətlərində şüurlu motivlər formalaşdırmaq

Təhsil və təlim prosesində onların aldıqları nəzəri və təcrübi hazırlığın səviyyəsi

     Peşə uyğunlaşmasının sosial-psixoloji aspektlərinin bir sıra 
                                        cəhətləri vardır

Kollektivin psixoloji mühiti (mühit, ab-hava, yüksək əhval-ruhiyyə, kollektivin 
ruh yüksəkliyi)

Kollektivin adət-ənənəsi

DİO əməkdaşlarının sosial statusundan yaranan ictimai rollar

Rəhbərin tələbi

Həyatın ciddi reqlamentə tabe edilməsi və s.



                                                  Mövzu:
“DİO-nun ƏAF-da şəxsə psixoloji təsirin və məxfi əməkdaşlığın 
                                      psixoloji xüsusiyyətləri”
  

Psixoloji təsir - ünsiyyət və qarşılıqlı hərəkətlər prosesində
başqa insana təsir göstərərək onun yönəlişliyini, fikir, meyl,
maraq, əhval və davranışını dəyişdirmək cəhdidir

Dəyişikliklər 
istiqamətlənib

İnsanın fəaliyyət və davranış-
ını tənzimləyən mexanizmə

Tələbat,meyl,maraq,inama (fəallı-
ğını və motivasiyasının mənbələrinə

Yönəlişliyi, fikri, qrup normala-
rına

İnsanın olduğu psixi vəziyyətinə 
(əhval, həyəcan və sair)

Təsirin vasitələri

Verbal (şifahi) məlumat

Qeyri-verbal məlumat

Xüsusi təşkil olunmuş fəaliyyətə 
cəlb etmək

Tələbatların təmin edilmə dərəcəsi 
və səviyyəsinin tənzimlənməsi



DİO-nun ƏAF-də psixoloji təsirin
                      məqsədi

ƏAF prosesində həqiqətin tam
müəyyən edilməsi, cinayət 
faktlarının araşdırılması

Şübhəli şəxsin öz davranışına,
müəyyən faktlara, şəxslərə mü-
nasibətinin dəyişdirilməsi

ƏAF, istintaq və təhqiqat prosesin-
də iştirak edən bütün şəxslərin 
hərəkətlərinin fəallaşdırılması

Cinayət törətməyə səbəb ola
bilən meyl və mənfi vərdişləri
olan şəxslərin tərbiyəsi

Psixoloji təsir zamanı nəzərə alınan prinsiplər

Təsir şəxsin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla
həyata keçirilməlidir 

Təsirin həyata keçirilməsi üçün insan psixikasının və onun 
inkişafının ümumi qanunauyğunluqlarını bilmək lazımdır

Təsir prosesləri, onun elementləri təsir göstərilən şəxsin əks re-
 aksiyası qabaqcadan planlaşdırılmalı və proqnozlaşdırılmalıdır

Təsirin müsbət qavranılması mütləq stimullaşdırılmalıdır

Bütün hallarda psixoloji təsir, insan hüquq və azadlıqları nəzə-
rə alınmaqla keçirilməlidir

Təsir zamanı bütün xarici şəraitlər nəzərə alınmalıdır



İnformasiya ötürmə metodu ilə təsir zamanı aşağıdakı 
                    faktorlar nəzərə alınmalıdır

İnformasiya ötürmə şəraitləri məhz təqdim olunan informasiyada
diqqətin cəmləşməsini təmin etməlidirlər

İnformasiya ötürmə üsulları olduqca müxtəlif olur

İnformasiya ötürülməsinin qaydası, sürəti və ardıcıllığı da əhəmiy-
yətlidir

İnformasiya ötürmə metodunda yaddaşdan çıxanları bərpa etmək 
üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur 

Müəyyən şəxsin emosional vəziyyətini qəflətən dəyişməyə zərurət 
yarananda da informasiya ötürmə metodu tətbiq edilir

İnandırmanın əsas komponentləri 
               komponentləri
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İnandırma bütün hallarda tərkibinə
aşağıdakı əsas elementləri birləşdirir

dəlillərin açıqlanması
göstərilən dəlillərin həqiqiliyini 
təsdiq edən informasiyanın 
ötürülməsi

obyektin şübhə və etirazlarının 
dinlənilməsi

etirazların nəzərə alınması ilə 
yeni dəlillərin açıqlanması

təsirin daha dolğun olması üçün ötürü-
lən informasiyanın ayrı-ayrıdəlil və ele-
mentlərinin təkrarı

İnandırma mütləq aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir

obyektin inkişaf səviyyəsinə uyğunluq; şəxsin yaşı, təhsili, peşəsi və digər 
fərdi psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla qurulmalıdır               

ardıcıl, məntiqli və sübutlu olmalıdır          

obyektin psixi fəallığı olmalıdır

tərkibində həm ümumi müddəalar, mülahizələr, həm də konkret faktlar 
və misallar olmalıdır

məzmunu hər iki tərəf üçün bəlli faktların təhlili olmalıdır

inandıran əməkdaş özü öz dediklərinə səmimi inanmalıdır

şəxsin imkanları və xasiyyəti nəzərə alınmalıdır
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ir əməliyyat-axtarış fəaliyyəti prosesində həqiqətin tam müəyyən 
edilməsi, cinayət faktlarının araşdırılması

şübhəli şəxsin öz davranışına, müəyyən faktlara, şəxslərə mü-
nasibətinin dəyişdirilməsi

cinayət törətməyə səbəb ola bilən meyl və mənfi vərdişləri 
olan şəxslərin tərbiyəsi

 əməliyyat-axtarış fəaliyyətində, istintaqda iştirak edən bütün 
 şəxslərin hərəkətlərinin fəallaşdırılması

Əsas psixoloji tə-
sir metodları 

informasiya
    ötürmə

inandırma məcburetmə

təlqin fikri məsələlərinin qoyuluşu və onların 
                      müzakirəsi



Əməkdaşlığa namizədin şəxsiyyətinin öyrənilməsin-
             də əsas aşağıdakı keyfiyyətlər durur

inamlı ünsiyyət yaratmaq baca-
rığı

aktivlik, məqsədə nail olmaq 
üçün inadkarlıq, dözümlülük

öz gücünə inanmağı, risqə get-
mək ehtimalının düzgünlüyü

müşahidə etmək qabiliyyəti

şəxsiyyətin emosional dözümlülüyü, 
səbrli olması, gözlənilməz, çətin və 
təhlükəli situasiyalarda özünü ələ 
almaq bacarığı

yaradıcılıq xarakteri, davranış stere-
otipliyi, şablon, süni hərəkətlərin 
olmaması

müxtəlif sosial rollara girmək 
                bacarığı

obyektiv, ədalətli, açıq və 
             düzgünlük
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tərbiyəedici funksiya

konstruktiv funksiya

 təsdiqedici funksiya

axtarış funksiyası

təşkilati funksiya

kommunikativ funksiya



DİO-nun fəaliyyətində psixoloji
məcburetmənin əsas üsulları

Qadağan (şəxsin qarşısını kə-
sən ləngidici təsir güman edir)

Qəti tələb (verilən əmrin güc-
ündə və əməkdaşın obyekt qar-
şısında nüfuzlu olduğu halda
effektiv ola bilər

Hədə (qorxu hissini yaradan,
obyekti güclü həyəcan vəziy-
yətinə gətirmək

Xəbərdarlıq (əməkdaşın obyekt-
lə münasibətlərində yeni mərhə-
lələrin başlamasını

Şəxsiyyətin motiv-tələbat mühitinə
         psixoloji təsirin üsulları

ƏMƏKDAŞLIQ: KONFRONTASİYA: QARŞIDURMA:

- Tərif, bəyənmə;

- Təfəkkür, razılıq;

- Pozitiv stimullaşdırma;

- Maraqlandırma

- Tənqid;

- İnciklik və heyrə-
tin ifadəsi;

- Əxlaq normalarına
uyğun gəlməyən 
davranış

- Tənqid;

- Antipatiyanın ifadəsi;

- Mənəvi mühakimə;

- Neqativ ümumi nəticə

Şəxsiyyətin intellektual mühiti
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