
Aqressivliyin diaqnostikasi. 

Bass-Darki sorğusu  

1. Hərdən məndə başqalarına ziyan vurmaq istəyi baş qaldırır. (hə, yox); 2. Bəzən 

sevmədiyim adamlar haqqında dedi-qodu yaymağı xoşlayıram. (hə,      yox);  

3. Mən tez hövsələdən çıxsam da, çox keçmədən sakitləşirəm. (hə, yox);  

4. Öz xoşu ilə məni bağışlamasalar, mən heç kimdən üzr istəmirəm. (hə,      yox);  

5. Mən heç də həmişə təklif olunanla qane olmuram. (hə, yox);  

6. Bilirəm ki, adamlar həmişə mənim arxamca danışırlar. (hə, yox);  

7. Mən dostlarımın hərəkətlərini bəyənmədikdə, bunu onlara başa salıram.   

    (hə, yox);  

8. Kimi isə nə vaxtsa aldatdıqda, sonradan üzücü vicdan əzabı çəkirəm. (hə,      yox);  

9. Mənə elə gəlir ki, kimi isə vurmağı bacarmaram. (hə, yox);  

10. Mən heç vaxt o qədər əsəbləşmirəm ki, əşyaları ora-bura atım. (hə, yox);  

11. Mən həmişə başqalarının nöqsanlarını bağışlamağı bacarıram. (hə, yox);  

12. Qoyulmuş qayda məni qane etmirsə, onu pozmaqdan çəkinmirən. (hə,       yox);  

13. Məncə, başqa adamlar həmişə əlverişli vəziyyətdən istifadə etməyi        bacarırlar. (hə, 

yox);  

14. Gözlədiyimdən də artıq səviyyədə mənə  dost münasibəti ilə yanaşan        adamlarla 

ehtiyatlı davranıram. (hə, yox); 15. Mən tez-tez adamlarla razılaşmıram. (hə, yox);  

16. Hərdən ağlıma mənə utancaqlıq gətirən fikirlər gəlir. (hə, yox);  

17. Əgər kimsə mənə birinci zərbə endirsə, mən ona cavab vermərəm. (hə,         yox)  

18. Mən əsəbləşəndə qapıları çırpıram. (hə, yox);  

19. Mən göründüyündən də daha artıq əsəbiyəm. (hə, yox);  

20. Kim isə özünü rəisə oxşatmağa çalışırsa, mən həmişə onun ziddinə        gedirəm. (hə, 

yox);  

21. Gələcək taleyim məni bir qədər məyus edir. (hə, yox);  

22. Belə hesab edirəm ki, adamların çoxu məni sevmirlər. (hə, yox);,  

23. Adamlar mənim mövqeyimlə razılaşmadıqda özümü ələ ala bilmirəm.   

     (hə, yox);  



24. İşdən boyun qaçıran adamlar işlətdikləri günahı boyunlarına almalıdırlar.   

     (hə, yox);  

25. Məni və ailəmi təhqir edən hər kəs məni davaya məcbur etdiyini bilməlidir.   

      (hə, yox);  

26. Mənim kobud zarafatlarla aram yoxdur. (hə, yox);  

27. Kimsə arxamca gülərsə, mən bundan bərk qəzəblənərəm. (hə, yox);  

28. Özlərini rəis kimi aparmaq istəyən adamların lovğalığının qarşısını almaq        üçün mən 

lazım gələn hər şeyi edərəm. (hə, yox);  

29. Demək olar ki, hər həftə xoşlamadığım adamlarla rastlaşıram. (hə, yox);  

30. Mənim paxıllığımı çəkən adamlar olduqca çoxdur. (hə, yox);.  

31. Mən tələb edirəm ki, adamlar mənə hörmət etsin. (hə, yox);  

32. Valideynlərimə lazımi  qayğı göstərə bilməməyim  mənə əzab verir.   

      (hə, yox);.  

33. Sizi məhv etmək istəyən adamların mühakimə olunmasını istəyirdinizmi?   

      (hə, yox);  

34. Qəddar hərəkətlərimə görə heç vaxt qəmgin olmuram. (hə, yox);  

35. Kim isə mənə layiq olduğumdan pis münasibət göstərərsə, bundan heç        vaxt pərt 

olmaram. (hə, yox);  

36. Kim isə məni özümdən çıxarmağa çalışsa da, buna əhəmiyyət vermirəm.  (hə, yox);  

37. Bunu gizlətməyə çalışsam da, hərdən məni qibtə hissi bürüyür. (hə, yox);  

38. Bəzən elə gəlir ki, mənim hərəkətlərim gülməlidir. (hə, yox);  

39. Hətta əsəbləşdikdə belə, kobud ifadələr işlətməkdən qaçıram. (hə, yox);  

40. İstərdim ki, mənim günahlarım bağışlanaydı. (hə, yox);  

41. Kim isə məni döysə də, nadir hallarda buna cavab verərdim. (hə, yox);  

42. İstədiyimə nail olmadıqda, bəzən bundan inciyirəm. (hə, yox);  

43. Bəzən insanlar öz adi gəlişləri ilə məni qıcıqlandırırlar. (hə, yox);  

44. Mənim nifrət etdiyim hər hansı bir adam yoxdur. (hə, yox);  



45. Mənim həyat prinsipim belədir: “Tanımadığım adamlara heç vaxt etibar        etməməli”. 

(hə, yox); 46. Kim isə məni əsəbiləşdirdikdə, onun haqqında fikirləşdiyim hər şeyi üzünə         

deyərdim. (hə, yox);  

47. Axırda təəssüf hissi keçirməyim deyə, əvvəlcədən hər şeyi götür-qoy        edirəm. (hə, 

yox);  

48. Bərk əsəbləşdikdə kimə isə zərbə vura bilərəm. (hə, yox);  

49. Uşaqlıqdan bəri mən heç vaxt hirslənməmişəm. (hə, yox);  

50. Mən tez-tez özümü partlamağa hazırlaşan “barıt çəlləyi” kimi hiss edirəm.       (hə, yox);  

51. Mənim hiss etdiklərimi başqaları bilsəydi, onda məni inadkar adam hesab        edərdilər. 

(hə, yox);  

52. Mən həmişə düşünürəm ki, hansısa sirli səbəblər adamları mənim        xoşuma gələn 

işlər görməyə vadar edir. (hə, yox);  

53. Kim isə mənim üstümə qışqırarsa, cavabında mən də onun üstünə       qışqıraram. (hə, 

yox);  

54. Uğursuzluqlarım məni bərk məyus edir. (hə, yox);  

55. Mən başqalarından fərqli olaraq  ya tez-tez, ya da hərdənbir dava edirəm.   

      (hə, yox);  

56. Elə halları xatırlaya bilərəm ki, qəzəbli olduğum vaxtlar əlimə keçən  əşyaları sındırırdım. 

(hə, yox);  

57. Bəzən hiss edirəm ki, birinci olaraq davaya başlamağa hazıram. (hə, yox);  

58. Bəzən hiss edirəm ki, həyat mənə qarşı ədalətsizliklə doludur. (hə, yox);  

59. Əvvəlllər belə hesab edirdim ki, adamların çoxu doğru danışırlar, ancaq        indi buna 

inanmıram. (hə, yox);  

60. Mən ancaq acıqlı olanda söyüş söyürəm. (hə, yox);  

61. Yanlış hərəkətlər etdikdə vicdanım mənə əzab verir. (hə, yox);  

62. Öz hüquqlarımı müdafiə edərkən fiziki qüvvə lazım gəldikdə, mən bu        addımı 

atmaqdan uzaq olmağa çalışıram. (hə, yox);  

63. Bəzən günahımı yada salarkən yumruğumla stolu döyəcləyirəm. (hə,        yox);  

64. Xoşuma  gəlməyən  adamlara  qarşı  münasibətdə  kobudluqdan 

çəkinmirəm.   



      (hə, yox);  

65. Mənə zərər vurmağa çalışan düşmənlərim yoxdur. (hə, yox);  

66. Mənə pislik etmiş adamlara qarşı eyni cür hərəkət etməyi bacarmıram.   

      (hə, yox);  

67. Tez-tez fikirləşirəm ki, həyatımın ötən illərini düzgün yaşamamışam. (hə,        yox);  

68. Elə adamlar tanıyıram ki, onlar məni davakarlıq etməyə sövq edə bilərlər.   

       (hə, yox);  

69. Mən hər xırda şeyə görə məyus olmuram. (hə, yox);  

70. Adamların məni hirsləndirmək və ya təhqir etmək cəhdləri haqqında       fikirlər nadir 

hallarda ağlıma gəlir. (hə, yox);  

71. Tez-tez  adamları  hədələsəm də,  heç vaxt dediklərimi etməyə cəhd         göstərmirəm. 

(hə, yox);  

72. Son vaxtlar mən təkəbbürlü olmuşam (hə, yox);  

73. Mübahisə vaxtı mən səsimi tez-tez qaldırıram. (hə, yox);  

74. Adətən mən adamlara qarşı olan pis münasibətimi gizlətməyə çalışıram.  (hə, yox);  

75. Məncə uzun-uzadı mübahisə etməkdənsə, nə isə bir razılığa gəlmək daha         yaxşıdır. 

(hə. yox).   

 Sınanılan şəxslərdə aqressivlik Bass-Darki sorğusu əsasında aşağıdakı reaksiyalar üzrə belə 

qiymətləndirilir:  

1. Fiziki aqressivlik: 1,25,31,41,48,55,62,68-ci suallara verilən “hə” cavabına görə “1” bal, 

“yox” cavabına görə “0” bal; 7 və 9-cu suallara “hə” cavabına görə “0” bal, yox cavabına 

görə “1” bal.  

2. Dolayı aqressivlik: 2,10,18,34,42,56,63-cü suallara verilən “hə” cavabına görə “1” bal, 

“yox” cavabına görə “0” bal; 26,49-cu suallara verilən “hə” cavabına görə “0” bal, yox 

cavabına görə “1” bal.  

3. Əsəbilik: 3,19,27,43,50,57,64,72-ci suallara verilən “hə” cavabına görə “1” bal, “yox” 

cavabına görə “0” bal; 11,35,69-cu suallara verilən “hə” cavabına görə “0” bal, yox 

cavabına görə “0” bal.  



4. Neqativizm: 4,12,20,28-ci suallara verilən “hə” cavabına görə “1” bal, “yox” cavabına 

görə “0” bal; 36-cı suala verilən “hə” cavabına görə “0” bal, yox cavabına görə “1” bal.  

5. İnciklik:  5,13,21,29,37,44,51,58-ci suallara verilən “hə” cavabına görə “1” bal, “yox” 

cavabına görə “0” bal;   

6. Şübhəlilik: 6,14,22,30,38,45,52,59-cu suallara verilən “hə” cavabına görə “1” bal, “yox” 

cavabına görə “0” bal; 33,66,74,75-ci suallara verilən “hə” cavabına görə “0” bal, yox 

cavabına görə “1” bal.  

7. Verbal (sözlü) aqressivlik: 7,15,23,31,46,53,60,71,73-cü suallara verilən  

“hə” cavabına görə “1” bal, “yox” cavabına görə “0” bal; 33,66,74,75-ci  suallara verilən “hə” 

cavabına görə “0” bal, yox cavabına görə “1” bal.  

8. Günah hissi: 5,8,16,24,32,40,47,54,61,67-ci suallara verilən “hə” cavabına görə “1” bal, 

“yox” cavabına görə “0” bal;   

5-ci və 6-cı suallar üzrə toplanmış yüksək ballar düşmənçilik indeksini, 1,3,7-ci şkalalar 

üzrə toplanmış yüksək ballar isə özündə birbaşa və ya dolayı aqressivlik indekslərini 

birləşdirir.  

21  4 həddində toplanmış ballar aqressivliyi,  6,5-7 3 həddində toplanmış  ballar 

isə düşmənçilik əhval-ruhiyyəsini əks etdirir.  

 Qeyd etmək lazımdır ki, aqressivlik şəxsiyyətin keyfiyyəti, aqressiya isə davranış aktı kimi şəxsiyyətin 

motivasiya-təlabat sahəsinin psixoloji təhlili kontekstində başa düşülməlidir. Ona görə də, Bass-Darki 

sorğusu psixi vəziyətləri öyrənən digər şəxsiyyət testləri ilə (Kettel, Stilberger və b.) birgə, kompleks 

şəklində tətbiq edilməlidir 

   

Kiçik yaşlı məktəblilərin şəxsiyyət keyfiyyətlərinin diaqnostikası Filipsin 

“məktəb həyəcanlılığı testi”  

  

 Bu test kiçik və orta məktəb yaşlı şagirdlərin  məktəbdən qorxusu və ya məktəb 

həyəcanlılığının tədqiq edilməsi məqsədilə yaradılmışdır. Test-sorğu  58 sualdan ibarətdir. 

Diaqnostika üzrə iş şifahi (sualları şagirdlərə oxumaqla) və yazılı formada aparıla bilər. Hər 

bir sual “hə” və ya “yox” olmaqla cavablandırılmalıdır.  



Təlimat. “Uşaqlar, indi sizə blankda suallar yazılmış vərəq veriləcəkdir. Suallar sizin 

məktəbdə  özünüzü necə hiss etdiyinizi öyrənmək məqsədilə tərtib olunmuşdur. Çalışın ki, 

suallara səmimi  və doğru cavab verəsiniz. Burada yaxşı və pis cavablar yoxdur. Suallar 

üzərində çox fikirləşməyə ehtiyac da yoxdur. Sizə verilən cavab vərəqinin yuxarı hissəsində 

adınızı, soyadınızı və oxuduğunuz sinfi göstərin. Suallara cavab verərkən sualın nömrəsinin 

qarşısında sualdakı fikirlə razısınızsa “+”, razı deyilsinizsə, “-” işarəsini qoyun.  

Sorğunun mətni:  

1. Özünü sinfin uşaqları ilə eyni səviyyədə saxlamaq sənə çətindirmi?  

2. Müəllim keçilmiş mövzunu soruşmağa hazırlaşdıqda sən həyəcan      keçirirsənmi?  

3. Müəllimin tələb etdiyi qaydada sinifdə işləmək sənə çətindirmi?  

4. Dərsi bilmədiyin  vaxtlar müəllimin sənə qəzəbləndiyi hərdən yuxuna      girirmi?  

5. Sinif yoldaşlarından kimin isə səni döydüyü hallar olmuşdurmu?  

6. Hərdən belə istək ürəyindən keçirmi ki, müəllim yeni materialı izah edərkən,      nə olayda 

tələsməyəydi.  

7. Cavab verərkən və ya tapşırığı yerinə yetirərkən güclü həyəcan      keçirirsənmi?  

8. Kobud səhv buraxacağından qorxaraq dərsdə cavab verməkdən çəkindiyin      hallar 

olurmu?  

9. Səni cavab verməyə çağırdıqda dizlərin əsirmi?  

10. Müxtəlif oyunlar oynadıqda  sinif yoldaşların sənə tez-tez gülürlərmi?  

11. Elə hallar olurmu ki, sənə gözlədiyindən aşağı qiymətlər yazsınlar?  

12. Sinifdə qalmaq qorxusu səni bərk həyəcanlandırırmı?  

13. Bir qayda olaraq sinif yoldaşların oyun zamanı səni seçmədiklərini        irəlicədən bildiyinə 

görə oyundan qaçırsanmı?  

14. Səni cavab verməyə çağırarkən bədəninin əsməsi halları olurmu?  

15. Səndə belə duyğu əmələ gəlirmi ki, sənin sinif yoldaşlarından heç kim       sənin istədiyini 

etməyəcək?  

16. Tapşırıqları yerinə yetirməzdən qabaq güclü həyəcan keçirirsənmi?  

17.Valideynlərinin səndən gözlədikləri qiymətləri almaq sənin üçün çətindirmi?  

18. Sinifdə əhvalının korlandığı  hallar olurmu?  

19. Səhv cavab verdiyin vaxt sinif yoldaşlarının sənə güldükləri hallar olurmu?  



20. Sən öz sinif yoldaşlarına oxşayırsanmı?  

21. Tapşırıqları yerinə yetirdikdən sonra onların yaxşı olub-olmadığından        narahatçılıq 

keçirirsənmi?  

22. Sinifdə işləyərkən  hər şeyi yaxşı yadda saxladığına əminsənmi?  

23. Məktəbdə müəllimin sullarına  bəzən cavab verə bilmədiyin  yuxuna       girirmi?  

24. Uşaqların çoxunun səninlə dostluq etdiyi doğrudurmu?  

25. Sənin ev tapşırıqlarının  sinif yoldaşlarına nümunə  göstəriləcəyini bilsən,        daha səylə 

çalışardınmı?  

26. Tez-tez arzu edirsənmi ki,  səndən dərsi soruşan zaman  az həyəcan         keçirəydin?  

27. Tez-tez mübahisəyə girməkdən qorxursanmı?  

28. Müəllim sənin dərsə hazırlığını yoxlayacağını bildirdikdə, ürəyinin güclü        

döyündüyünü  hiss edirsənmi?  

29. Sən yaxşı qiymətlər aldıqda dostlarından kiminsə  sənin özünü gözə        soxduğunu 

düşündüyü hallar olurmu?  

30. Sinif yoldaşların səninlə oxuyan uşaqlardan birinə xüsusi diqqətlə        yanaşdıqda özünü 

yaxşı hiss edirsənmi?  

31. Sənin incidildiyin barədə bəzi sinif yoldaşlarının nə isə danışdığı hallar        olurmu?  

32. Sən necə düşünürsən, dərslərini oxumayan uşaqlar sinifdəki  mövqelərini        itirirmi?  

33. Sinif yoldaşlarının çoxunun əhəmiyyət verməməsi sənə pis təsir edirmi?  

34. Mənasız adam kimi görünməkdən tez-tez qorxursanmı?  

35. Müəllimlərinin sənə münasibətindən razısanmı?  

36. Sinif yoldaşlarının anaları kimi sənin anan da gecə şənliklərinin təşkilində        sənə kömək 

edirmi?  

37. Ətrafdakı adamların  sənin haqqında  nə isə düşünməsindən        həyəcanlanırsanmı?  

38. Gələcəkdə indikindən daha yaxşı oxuyacağına arxayınsanmı?  

39. Digər sinif yoldaşların kimi özünün də yaxşı geyindiyini hesab edirsənmi? 40. Dərsdə 

cavab verdiyin  vaxt başqalarının  sənin barədə nə düşünmələri         səni narahat edirmi?  

41. Sinifdəki başqa uşaqlardan  qabiliyyətlərinə görə seçilən uşaqlar hər        hansı üstün 

hüquqlara malik olmalıdırmı?  

42. Sinif yoldaşlarından bəziləri onlardan yaxşı olduğuna görə sənə paxıllıq        edirlərmi?  



43. Sinif yoldaşlarının sənə qarşı münasibətindən razısanmı?  

44. Müəllimlə təkbətək qalanda özünü yaxşı hiss edirsənmi?  

45. Davranışına və xarici görkəminə görə sinif yoldaşlarının sənə güldükləri        vaxtlar 

olubmu?  

46. Başqa uşaqlarla müqayisədə məktəb işlərinin çox olmasının səndə       narahatçılıq 

yaratması barədə fikirləşirsənmi?  

47. Səndən dərsi soruşduqda cavab verə bilmədiyinə görə az qala        ağlayacağını hiss 

edirsənmi?   

48. Gecələr yataqda  uzanarkən hərdən narahatçılıqla  sabah məktəbə        nələrin baş 

verəcəyi haqqında narahatçılıq keçirirsənmi?  

49. Çətin tapşırıqlar üzərində işləyərkən hiss edirsənmi ki, əvvəllər yaxşı        bildiyin şeyləri 

indi tamamilə unutmusan?  

50. Tapşırıqlar üzərində işləyərkən əlinin yüngülcə titrədiyini hiss edirsənmi?  

51. Müəllim sinifdə tapşırıq verməyə hazırlaşdıqda əsəbləşməyə başladığını        hiss 

edirsənmi?  

52. Məktəbdə biliklərinin yoxlanılması səni qorxudurmu?  

53. Müəllim sinfə tapşırıq verməyə hazırlaşdığı vaxt, onların  öhdəsindən       gələ 

bilməyəcəyinə görə qorxu hiss edirsənmi?  

54. Sinif yoldaşlarının bacardıqlarını sənin bacarmadığın hərdən yuxuna        girirmi?  

55. Müəllim yeni materialı izah edərkən sənə elə gəlirmi ki, sinif yoldaşların         dərsi səndən 

yaxşı başa düşür?  

56. Məktəbə gələrkən müəllimin sənə yoxlama işi verə biləcəyi barədə        fikirləşdikdə 

narahatçılıq keçirirsənmi?  

57. Tapşırıqları icra edərkən  adətən onu pis yerinə yetirdiyini hiss edirsənmi?  

58. Müəllim səni lövhədə işləmək üçün çağırdıqda yüngülcə əllərin əsirmi?  

  

Nəticələrin işlənilməsi və interpretasiyası  

 Nəticələrin işlənilməsi zamanı testin açarı ilə uyğun gəlməyən cavablar müəyyən edilir. 

Məsələn, 58-ci suala uşaq “hə” cavabını vermişdir. Açarda isə bu sualın qarşısında “-” işarəsi 



qoyulmuşdur ki, bu da “yox” deməkdir. Açarla uyğun gəlməyən cavablar həyəcanlılığın 

təzahürüdür.  

 Əgər uşağın verdiyi cavabların 50%-i açarla uyğun gəlmirsə, bu onun üstün 

həyəcanlılığını, 75% və daha çox uyğunsuzluq varsa, bu daha yüksək həyəcanlılığı 

bildirir.  

Suallara aid 

açar “+” – hə,  “- ” – yox deməkdir.   

1. -      16. -      31. -     46. -  

2. -      17. -      32. -     47. -  

3. -      18. -     33. -     48. -  

4. -      19. -      34. -      49. -  

5. -      20.+     35. +     50. -  

6. -      21. -     36. +     51. -  

7. -      22. +             37. -      52. -  

8. -      23. -     38. +     53. -  

9. -      24. +     39. +     54. -  

10. -     25. +     40. -     55. -  

 11.+     26. -     41. +     56. -  

12. -     27.-      42. -     57. -  

13. -     28. -     43. +            58. –  

14. -     29. -     44. +       

15. -     30.+     45. -     
  

Aşağıdaki cədvəldə şagirdin məktəbdə emosional vəziyyəti və  

həyəcanlılıq  sindromları (amilləri) verilmişdir.  

Sindromlar (amillər)  Sualların nömrəsi  

1. Məktəbdə ümumi həyəcanlılıq  

  

  

2,4,7,12,16,21,23,26,28,46,47,48,49,50,  

51,52,53,54,55,56,57,58,  

E=22  

2. Sosial stress həyəcanı  5,10,15,20,24,30,33,36,39,42,44  

E=11  

3. Uğur əldə etmə tələbatının yaratdığı  1,3,6,11,17,19,25,29,32,35,38,41,43  

frustrasiya  E= 13  

4. Özünüifadə qorxusu  27,31,34,37,40,45  

E=6  



5. Biliklərin yoxlanılması situasiyası ilə bağlı qorxu  2,7,12,16,21,26  

E=6  

6. Ətrafdakıların ümidlərini doğrulda bilməmək 

qorxusu  

3,8,13,17,22  

E=5  

7. Stressə qarşı zəif fizioloji müqavimət 

qabiliyyəti  

9,14,18,23,28  

E=5  

8.  Müəllimlərlə münasibətlərdə yaranan qorxu 

və problemlər  

2,6,11,32,35,41,44,47  

E=8  

  

 

 

Temperament tipinin müəyyən edilməsi Ayzenk sorğusu  
  

 Təlimat: Psixoloq şagirdlərə deyir ki, sizə 60 sualdan ibarət sorğu vərəqi veriləcək. Təklif 

olunan suallara tərəddüd etmədən “hə” və ya “yox” cavablarından birini verməlisiniz. 

Cavabları sorğu vərəqində uyğun sualların altında qeyd edə bilərsiniz.  

1. Sən öz ətrafında səs-küyü sevirsənmi?  

2. Səni müdafiə etməli olan dostlara tez-tezmi ehtiyac hiss edirsən?  

3. Sən nə isə barədə sual verildikdə, həmişə tez cavab verə bilirsənmi?  

4. Nəyə görə isə əsəbləşdiyin hallar olurmu?  

5. Sənin əhvalın tez-tez dəyişirmi?  

6. Kitab oxumağın sənin üçün uşaqlarla birgə olmaqdan daha xoşagələn olması 

doğrudurmu?  

7. Müxtəlif fikirlər sənin yuxuya getməyinə tez-tezmi mane olur?  

8. Sən həmişəmi deyildiyi kimi iş görürsən?  

9. Adamlarla zarafat etməyi sevirsənmi?  

10. Əsaslı səbəb olmadan nə vaxtsa özünü bədbəxt hesab etdiyin hallar olubmu?  

11. Özünü şən və diribaş adam hesab edirsənmi?  

12. Sən nə vaxtsa məktəbdə davranış qaydalarını pozmusanmı?  

13. Bu doğrudurmu ki, sən nəyə isə tez-tez hirslənirsən?  



14. Tapşırılan hər hansısa işi sürətli tempdə yerinə yetirmək sənin xoşuna gəlirmi?  

15. Baxmayaraq ki, hər şey axırda yaxşı sonluqla qurtarır, qorxulu hadisələrin 

təsiri ilə həyəcan keçirirsənmi?  

16. İstənilən sirri sənə etibar etmək olarmı?  

17. Öz yaşıdlarının darıxdırıcı kompaniyasında olarkən xüsusi zəhmət çəkmədən 

oraya canlanma gətirə blərsənmi?  

18. Hər hansı əsaslı səbəb olmadan ürəyinin sürətlə döyünməsi halları   olurmu?  

19. Kiminlə isə dostluq etməkdən ötrü adətən ilk addımı sən atırsanmı?  

20. Sən nə vaxtsa yalan danışmısanmı?  

21. Sən və gördüyün iş tənqid edilərkən dərhal pərt olursanmı?  

22. Sən dostlarınla tez-tez zarafat edir və onlara gülməli hadisələr haqqında 

danışırsanmı?  

23. Tez-tez özünü yorğun hiss edirsənmi?  

24. Sən əvvəlcə dərsləri hazırlayıb qalan bütün işləri sonra görürsənmi?  

25. Sən həmişə şən əhvallı və hər şeydən razısanmı?  

26. Sən tez inciyənsənmi?  

27. Sən başqa uşaqlarla ünsiyyət saxlamağı çox sevirsənmi?  

28. Təsərrüfat işlərində doğma adamların onlara kömək etmək xahişini həmişə 

yerinə yetirirsənmi?  

29. Səndə baş gicəllənmə halları olurmu?  

30. Elə hallar olubmu ki, sənin hərəkətlərin və əməlləri başqa adamları çıxılmaz 

vəziyyətə salmış  olsun?  

31. Tez-tez nəyin isə səni təngə gətirdiyini hiss edirsənmi?  

32. Hərdən təriflənməyi xoşlayırsanmı?  

33. Tanımadığın adamların əhatəsinə düşərkən susaraq oturmaqla   vaxtını 

keçirirsənmi?  

34. Bəzən olurmu ki, həyəcanlı olduğun halda, bir yerdə qərar tutub oturmağı 

bacarmayasan?  

35. Sən qərara gəlməkdə adətən tələsirsənmi?  



36. Sən müəllim olmadıqda belə, sinifdə həmişə səssiz oturursanmı?  

37. Sən tez-tez qorxulu yuxular görürsənmi?  

38. Sən dostların əhatəsində olarkən iradəni hisslərinə qurban verib onlarla 

şənlənməyi bacarırsanmı?  

39. Səni məyus, pərt etmək asandırmı?  

40. Nə vaxtsa kiminsə barədə pis sözlər danışmısanmı?  

41. Bu doğrudurmu ki, sən tez-tez danışır və cəld hərəkət edirsən, düşünməyə çox 

vaxt sərf etmirsən?  

42. Axmaq vəziyyətə düşdüyün hallarda sonradan bunun peşmançılığını çoxmu 

çəkirsən?  

43. Səs-küylü və şən mahnılar sənin çoxmu xoşuna gəlir?  

44. Yemək vaxtı sənə nə versələr onu yeməklə qane olursanmı?  

45. Nə isə xahiş etsələr “yox” cavabı vermək sənin üçün çətindirmi?  

46. Tez-tez qonaq getməyi sevirsənmi?  

47. Həyatdan, yaşamaqdan bezdiyin anlar olurmu?  

48. Sən nə vaxtsa valideynlərinə qarşı kobudluq etmisənmi?  

49. Tay-tuşların səni zirək və şən adam hesab edirlərmi?  

50. Dərslərini yerinə yetirərkən diqqətin tez-tez yayınırmı?  

51. Hamının şənləndiyi vaxt sən onlara qoşulmaq əvəzinə oturub tamaşa 

edirsənmi?  

52. Adətən müxtəlif fikirlərin təsirindən çıxmaq sənin üçün çətin olurmu?  

53. Yerinə yetirməli olduğun işin öhdəsindən gələ biləcəyinə həmişə qəti olaraq 

əmin olursanmı?  

54. Özünü tənha hiss etdiyin vaxtlar olurmu?  

55. Yeni adamlarla tanışlıq vaxtı söhbətə birinci olaraq başlamağa utanırsanmı?  

56. Nəyin isə düzəltməyin artıq gec olduğu tez-tezmi ağlına gəlir?  

57. Uşaqlardan hansısa sənin üstünə qışqıranda sən də onlara qışqırmırsanmı?  

58. Hər hansı bir səbəb olmadan özünü şən və ya qəmgin hiss etdiyin hallar 

olurmu?  



59. Sənin fikrincə, tay-tuşlarının canlı kompaniyasından həzz almaq çətindir?  

60. Düşünmədən nə isə  bir hərəkət edərkən tez-tez bunun təsirindən 

həyəcanlanırsanmı?  

  

Ayzenk sorğusuna açar  

1. Ekstravesiya  (xarici aləmin obyektlərinə yönəlişlik) (E):  

1,3,9,11,14,17,19, 22, 25, 27, 30, 35,38,41,43,46,49,53,57-ci suallara verilən 

“hə” cavablarına görə, 6,33,51,55,59-cu suallara verilən “yox” cavabına görə.  

2. Nevrotizm (Emesional-iradi dayanıqsızlıq, həyəcanlılıq) (N)  

       2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 47, 50,                52, 

54,56,58, 60-cı suallara verilən “hə” cavabına görə.  

3. “Yalan”  

       8,16,24,28,36,44-cü suallara “hə” cavabına. 4, 12, 20, 32, 40, 48-ci                süallara 

“yox” cavabına görə  

 12-17 yaşlı uşaqların müəyyən temperament tipinə aid edilməsi üçün normativlər aşağıdakı 

cədvəldə qeyd olunmuşdur: 11-14 bal-ekstraversiya (E), 10-15 bal nevrotizm (N), “yalan” 4-5 

bal.  

   Bu sorğu üzrə yeniyetmələrdə temperament fərqləndirilir.  

Temperamentin tipi  

  

S N  

Ayzenk testi üzrə göstəricilər    

S N  

Ayzenk testi üzrə göstəricilər  

E, ballar  N, ballar  E, ballar  N, ballar  

1  0-4  0-4  17  16-20  4-8  

2  20-24  0-4  18  4-8  16-20  

3  20-24  20-24  19  4-8  4-8  

4  0-4  20-24  20  16-20  16-20  

5  0-4  4-8  21  12-16  8-12  

6  0-4  16-20  22  8-12  8-12  

7  0-4  8-16  23  16-20  8-12  

8  4-8  0-4  24  12-16  4-8  



9  8-16  0-4  25  8-12  4-8  

10  16-20  0-4  26  4-8  8-12  

11  20-24  4-8  27  4-8  12-16  

12  20-24  8-16  28  8-12  16-20  

13  20-24  16-20  29  12-16  16-20  

14  16-20  20-24  30  16-20  12-16  

15  8-16  20-24  31  8-12  12-16  

16  4-8  20-24  32  12-16  12-16  

 

 

 

 

Siz ünsiyyətli adamsınızmı?  

        Uyğun suallara cavab verməklə siz özünüzün ünsiyyətliliyinizi nisbi olaraq   

aşkara çıxara bilərsiniz. Təklif olunan suallara aid cavablardan siz eləsini seçməlisiniz ki, o, 

sizin davranış tərzinizə daha uyğun gəlsin (Məsələn, 1a, 2b, 3c və s.) . Seçdiyiniz cavabların 

məcmuyu ilə siz özünüzdə müvafiq şəxsi keyfiyyətin inkişaf səviyyəsini qiymətləndirə 

bilərsiniz.  

        

Suallar və onlara cavabların variantları  

1. Əgər simpatiyanız olmayan bir adam sizi qonaq dəvət etsə, bu dəvəti       qəbul 

edərdinizmi? a) hə;  

b) yalnız müstəsna halda;  

c) yox.  

2. Təsəvvür edin ki, siz ziyafət məclisində özünüzə dost olmayan bir        adamla yanaşı 

oturmağa məcbur olmusunuz. Özünüzü necə         aparardınız?  

a) ona əhəmiyyət verməzdim;  

b) yalnız onun suallarına cavab verərdim;  

c) onunla əhəmiyyətsiz məzmunlu söhbətlə əlaqə yaratmağa cəhd  

edərdim.  



3. Siz bir mənzilin qapısında zəngi basmağa hazırlaşırsınız. Qəfildən       

eşidirsiniz ki, evdə ailədaxili münaqişə gedir. Siz nə edərdiniz? a) hər halda 

zəngi basardım;  

b) mübahisə qurtaranadək gözləyərdim;  

c) çıxıb gedərdim.  

4. Qonaqlıqda sizə sevmədiyiniz yemək təklif olunarsa, nə edərdiniz?  

a) nəfsim çəkməsə də yeyərdim;  

b) bu yeməyi yeyə bilmədiyimi ev sahibinə deyərdim;  

c) iştahamın ümumiyyətlə olmadığını bildirərdim.  

5. Stoldan siz hansı buterbrodu seçərdiniz?  

a) ən yaxşısını;  

b) ən kiçiyini;  

c) mənə ən yaxın olanını.  

6. Əgər ziyafətdə söhbət vaxtı qəflətən sükut yaranarsa, siz necə hərəkət      edərdiniz?  

a) kiminsə yenidən söhbəti başlamasını gözləyərdim;  

b) söhbəti davam etdirmək üçün özüm mövzu tapardım;  

c) susardım.  

7. Təsəvvür edin ki, siz xoşagəlməz vəziyyətə düşmüsünüz. Bu barədə        tanışlarınıza 

danışardınızmı?  

a) rastıma çıxan ilk tanışıma hökmən bu barədə danışardım;  

b) ən yaxın dostlarıma danışardım;  

c) heç kimə bir kəlmə də deməzdim.  

8. Başqa adamlardan eşitdiyiniz söhbətlərə özünüz müəyyən əlavələr      

edirsinizmi? a) hə;  

b) söhbəti yaxşılaşdırmaq üçün bir az əlavələr edərdim;  

c) demək olar ki, heç bir əlavə etməzdim.  

9. Siz aşiq olduğunuz (oğlanın; qızın) fotoşəklini özünüzlə gəzdirir və bunu        başqa 

adamlara həvəslə göstərirsinizmi? a) hə;  

b) bəzən;  



c) heç vaxt.  

10. Başqa adamların yanında danışılan lətifə və ya zarafatyana söhbəti         başa 

düşməmişsinizsə, nə edərdiniz?  

a) mahiyyətini başa düşərək gülən adamlara qoşulub gülərdim;  

b) ciddi dayanar və gülməzdim;  

c) kiminsə bu lətifənin mənasını mənə izah etməsini xahiş edərdim.  

11. Ziyafətdə olarkən qəflətən kəskin baş ağrısı duyarsınızsa, necə hərəkət   

      edərdiniz?  

a) bunu başqalarına hiss etdirməzdim;  

b) kimdənsə baş ağrısı dərmanı istəyərdim;  

c) ziyafəti tərk edib evə gedərdim.   

12. Qonaqlıqda olarkən eşitsəniz ki, tezliklə televizorda ancaq sizin üçün         maraqlı 

olan veriliş olacaq, bu halda nə edərsiniz?  

a) ev sahibindən xahiş edərdim ki, mənim üçün televizoru açsın;  

b) qonşu otağa keçib başqalarına mane olmadan  verilişə baxardım;  

c) maraqlı verilişdən imtina edərdim.  

13. Siz qonaqlıqdasınız. Özünüzü hansı halda daha yaxşı hiss edirsiniz?  

a) qonaqları özümə cəlb etdikdə;  

b) başqaları məni özünə cəlb etdikdə.  

14. Siz  irəlicədən uzun müddət qonaq qalmaq vərdişinə maliksinizmi? a) yox;  

b) bəzən bu barədə düşünürəm;  

c) həmişə bu barədə düşünürəm.  

15. Tutaq ki, hər hansı qəzetin müxbiri sizdən müsahibə götürür. Siz necə         

fikirləşərdiniz?  

a) məmnun olardım ki, bu müsahibə qəzetdə dərc olunacaq;  

b) çalışardım kiI söhbət qəzetə çıxmasın;  

c) müsahibənin çap olunub-olunmayacağının mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur.  

16. Siz adamların hərəkətlərinə daxilən dözə bilmədiyiniz halda, zahirən         buna 

əhəmiyyətsiz yanaşa bilərsinismi? a) hə;  



b) bəzən, müstəsna halda;  

c) bu məsələ barəsində düşünməmişəm.  

17. Adamların ədalətli, lakin sizin üçün münasib olmayan rəyi ilə        razılaşırsınızmı?  

a) həmişə;  

b) yalnız o halda ki, mənim şəxsi rəyimə uyğun gəlsin;  

c) heç vaxt.  

18. Siz mübahisəni nə vaxt dayandırırsınız?  

a) nə qədər mümkünsə, tez;  

b) mübahisə mənasız olduqda;   

c) öz opponentimi inandırdıqdan sonra.  

19. Əgər siz şer bilirsinizsə, bunu tanışlarınız olmayan ziyafətdə       oxuyardınızmı?  

a) məmnuniyyətlə;  

b) bu barədə xahişlər olsa, hə;  

c) heç vaxt.  

20. Təsəvvür edin ki, siz qraf Monte-Kristonun zamanında yaşayırsınız,        

həbsxanadasınız və qonşu kamerada sizin ən qəddar düşməniniz         oturur. 

Onunla ünsiyyət bağlayardınızmı? a) tədricən;  

b) yalnız tənhalığa dözə bilmədikdə;  

c) heç vaxt.  

21. Sizin Yeni ili insanların daha çox cəmləşdiyi şəhər meydanında        

qarşılamaq adətiniz varmı? a) hə;  

b) yox;  

c) Yeni ili mən adətən tək qarşılayır və yaxud yatıram.  

Cədvəl 10-da göstərilən sorğunun cavablarına aid açar verilmişdir. Şifrələr açıldıqdan 

sonra siz müəyyən bal qazanacaqsınız ki, bu da sizdə şəxsiyyətin mühüm keyfiyyətlərindən 

biri olan ünsiyyətliliyinizin inkişaf səviyyəsi haqqında müəyyən qənaətə gəlməyə imkan 

verəcəkdir.  

  

  



“Siz ünsiyyətli adamsınızmı?” sorğusundakı suallara cavabların açılması üçün 

açar  

Sualların nömrəsi  

Sualların bu və ya digər variantı üzrə cavablara görə 

toplanmış balların müqdarı  

a)  b)  c)  

1  20  5  0  

2  0  5  25  

3  5  10  0  

4  10  0  5  

5  0  5  10  

6  5  15  0  

7  30  5  0  

8  15  5  0  

9  0  5  10  

10  0  5  10  

11  5  10  0  

12  0  5  10  

13  20  5  0  

14  0  5  15  

15  10  0  5  

16  15  5  0  

17  25  5  0  

18  0  5  10  

19  0  5  10  

20  20  5  0  

21  5  0  10  

  

Nəticələrin işlənməsi və təhlili  
  

Əgər siz bu sorğuda 233 baldan 310 baladək toplamışsınızsa, onda sizdə 

“ünsiyyətlilik“ keyfiyyəti çox güclü inkişaf etmiş sayılır.   

78-232 bal toplamış şəxsdə bu keyfiyyət orta, 0-77 bal  intervalını toplamış şəxsdə 

isə “ünsiyyətlilik“ keyfiyyəti zəif inkişaf etmiş hesab olunur.  

  



Siz tənhalığa meylli adamsınızmı?  

  

12 sualdan ibarət bu qısa sorğu ilə sizin nə dərəcədə tənhalığa meylli və ya qapalı 

adam olduğunuzu müəyyən etmək mümkün olacaqdır. Hər bir sualın “hə“ və ya “yox“ 

olmaqla iki variantı vardır.  

  

S U A L L A R:  

1. İşdən sonra siz şəhər kənarına tənha olaraq gəzintiyə getməyə meyllisinizmi?  

a) hə;    b) yox.  

2. Şəhər ətrafına istirahətə getmək üçün özünüzə hər hansı bir adam tapa 

bilməsəniz, bunu özünüzə faciə hesab edərdinizmi?  

a) hə;    b) yox.  

3. Siz hər hansı bir adamla dörd saatdan sonra görüşmək üçün razılığa gəlmişsiniz. 

Bu müdət ərzində siz hər hansı bir başqa işlə məşğul ola bilərsinizmi?  

a) hə;    b) yox.  

4. Siz təklikdə tonqalın alovuna baxmağı xoşlayırsınızmı?  

a) hə;    b) yox.  

5. Hər hansı bir vacib işlə məşğul olarkən telefon zəngi və ya başqa adamların 

söhbəti sizi əsəbiləşdirirmi?  

a) hə;    b) yox.  

6.Siz piyada gəzməyi sevirsinizmi?  

   a) hə;    b) yox.  

7. Yeni ili tənha qarşılayarkən siz yaxşı əhvali-ruhiyyədə ola bilərsinizmi?  

a) hə;    b) yox.  

8. Siz ad gününüzə çoxmu qonaq dəvət edirsiniz?  

a) hə;    b) yoxç  

9. Tanış olmayan adamların məclisində siz özünüzü sərbəst hiss edirsinizmi?  

a) hə;    b) yox.  

10. Siz yad şəhərdə olarkən lazımi ünvanı tapa bilmədikdə necə hərəkət edərdiniz?  

a) küçədən keçən ixtiyari adamdan ünvanı öyrənərdim;  



b) şəhərdəki məlumat bürosuna müraciət edərdim;  

c) ünvanı müstəqil şəkildə axtarmaqda davam edərdim.  

11. Siz hədiyyə verməyi sevirsinizmi?  

a) hə;    b) yox.  

12. Siz aktyor olmağı arzu edərdinizmi?  

a) hə;    b) yox.  

  

Nəticələrin işlənməsi və təhlili  

1, 3, 4, 5, 6, 7, 10(b), 12-ci suallara “hə“ cavabı verməklə siz 1 bal, 2, 8, 9, 11, 12-ci 

suallara “yox“ cavabı verməklə də 1 bal qazanmış olursunuz? 10cu sualın (c) variantına görə 

isə 2 bal verilir.   

Əgər siz 8 baldan çox toplamışsınızsa, onda sizdə tənhalığa meyllilik kifayət qədər 

yüksəkdir. 4-8 bal həddi tənhalığa meylliliyin orta inkişaf səviyyəsini, 4 baldan aşağı göstərici 

isə tənhalığa meylliyin zəif inkişaf etdiyini əks etdirir.  

 

Şagirdlərin sinir sistemi tipinin xassələrinin öyrənilməsinə aid metodikanın 

mətni  

1.1. Əhvalınız sabit deyil, tez-tez dəyişir, coşğun, şən əhvalınızın enməsi halları baş 

verir.  

1.2. Əhvalınız həmişə sabit və sakitdir.  

1.3. Əhvalınız adətən yüksək, şən və həyatsevərlik ruhludur.  

1.4. Əhvalınız adətən məyusdur, tez-tez qəmgin olursunuz.  

2.1.   Fəal davranışa, yüksək mütəhərrikliyə və enerjiyə maliksiniz. 2.2.  

Davranışınız sakitdir, səsiniz sabit və təmkinlidir, nitqiniz və          jestləriniz yavaş 

tempdədir.  

2.3. Hərəkətləriniz sabit və inamsızdır, səsiniz zəif və sakitdir.  

2.4. Hərəkətləriniz təlaşlı və narahatdır, həmişə tələsirsiniz, jestləriniz kəskindir, tez-

tez hərisliyi ifadə edir.  

3.1. Uğursuzluq zamanı qarşıya qoyduğunuz məqsədə can atırsınız, başqa, daha asan 

yol axtarmırsınız.  



3.2. Uğursuzluq zamanı çox qəmgin olur,ruhdan düşür, yenidən başladığınız işə baş 

qoşmursunuz.  

3.3. Uğursuzluq zamanı problemin həlli üçün daha asan yol tapmağa cəhd 

göstərirsiniz.  

3.4. Çox keçmədən uğursuzluğunuzu unudur, yenidən istənilən başqa bir işə 

qoşulursunuz.  

4.1.  Tez   yorulub   əldən   düşür,  xəyallara   dalmağı   və  arzu  etməyi            

xoşlayırsınız.   

4.2.  Ehtirasla  işləyir,  lakin çox  keçmədən əldən düşür, başladığınız işi           

yarımçıq qoyursunuz.   

4.3. İnadla işləyir, nəyin bahasına olursa, olsun başladığınız işi sona çatdırmağa 

çalışırsınız.  

4.4. İstənilən işi boynunuza götürür, eyni vaxtda bir neçə işdən yapışırsınız.  

5. 1.  Ünsiyyət zamanı özünüzü emosional aparır,  bərkdən gülür, əl-qol           

hərəkətləri edirsiniz.   

5.2. Daim ətrafdakı adamlarla ünsiyyətə  can atır, onları şənləndirmək;         

əhvallarını yüksəltmək istəyirsiniz.  

5.3. Adamlarla    ünsiyyətdə   olarkən   özünüzü   ciddi   və  nəzakətli           

aparırsınız.  

5.4. Ətrafınızdakı adamlarla ünsiyyətə can atmır, səs-küylü kompaniya-          

ları sevmirsiniz.  Lakin  hərdən  yaxın   dostlarınızla    ünsiyyətdə          olursunuz.  

6.1. Öz sevinc və kədərinizi başqa adamlarla bölürsünüz.   

6.2. Tanımadığınız adamların  əhatəsində açıq-saçıqlığa  yol  verilir, öz           

hisslərinizi ancaq ən doğma adamlarla bölüşürsünüz.  

6.3. Özünüzün   bütün   hisslərinizi   gizlədir,  onlarla təklikdə          yaşamağa cəhd 

göstərirsiniz.  

6.4. Hisslərinizi    coşqun   keçirirsiniz.   Onları   ətrafdakılarla,   hətta         

tanımadığınız adamlarla bölüşə bilərsiniz.Lakin buna heç də           həmişə cəhd 

etmirsiniz.  



7.1. Danlaq  və  göstərişləri sakitcə  dinləyir, mübahisə etmirsiniz. Lakin          eyni 

bir səhvi dəfələrlə təkrarlaya bilirsiniz.  

7.2. Məzəmmətə   qarşı   coşqun   reaksiya   göstərir,   mübahisə   edir,          özünüzə 

haqq qazandırmağa çalışırsınız.  

7.3. Bütün   nöqsanlarınızı   diqqətlə   dinləyir,     səhvlərinizi   dərhal          düzəltməyə 

çalışırsınız.  

7.4. İstənilən danlaq sizi məyus edir, belə hallarda qəmgin olursunuz.  

8.1. Bir   işi   sona   çatdırdıqdan   sonra   uzun   müddət   başqa   işə          başlamırsınız, 

özünüzü yorğun hiss edirsiniz.  

8.2. Nadir hallarda yorulursunuz. Yeni işə çox çətinliklə qoşulursunuz.  

8.3. Yeni  işə asanlıqla başlasanız da, onu başa çatdırmadan             uzaqlaşa, yarımçıq 

qoya bilərsiniz.  

8.4. Çətin bir işi başa çatdırdıqdan  sonra belə, başqa bir işdən yapışa          bilərsiniz.  

9.1. İnciklik  və məyusluğu  ağır  keçirsəniz   də,  çox  çəkmədən  onları           

unudursunuz.  

9.2. İnciklik və məyusluq sizə o qədər də təsir etmir, onları tez unudursunuz.  

9.3. İnciklik və məyusluq sizə güclü təsir edir, uzun müddət onları yadda 

saxlayırsınız.  

9.4. İnciklik və məyusluğu dərindən yaşasanız da, zahirən bunu biruzə 

vermirsiniz.  

10.1. Oyunda heç-heçə nəticə əldə etsəniz də, zarafat və yumoru           sevir, 

heç vaxt incimirsiniz.  

10.2. Nadir    hallarda   zarafat   edir,   başqalarının   zarafatlarından             

inciyirsiniz.  

10.3. Yaxşı zarafatları qiymətləndirir və sevirsiniz. Heç-heçə nəticə            əldə 

etdikdə, oyuna davam etmək istəmirsiniz.  

10.4. Düşünmədən adamlarla zarafatlar etməyi sevirsiniz. Lakin bunun             

onların xoşuna gəlib-gəlmədiyinin fərqinə varmırsınız.  

11.1. İşə   başlamazdan   əvvəl   hər   şeyi   götür–qoy edirsiniz. Planlar           

pozulduqda isə yenidən qura bilmirsiniz.  



11.2. Düşünmədən, “sonra necə olacaq?” demədən istənilən işi üzərinizə 

götürürsünüz. Situasiya dəyişdikdə isə asanlıqla yenidən uyğun yol tapa 

bilirsiniz.  

11.3. Cəld iş planı qurmağı bacarır, onu yerinə yetirir, iş şəraiti dəyişdikdə yeni 

yollar tapmağı bacarırsınız.  

11.4. Öz qətiyyətsizliyiniz ucbatından iş planı qurmaqda çətinlik çəkirsiniz. Hazır 

planlarla işləməyi üstün hesab edir, vəziyyət dəyişdikdə isə, sonra nə 

edəcəyinizi bilmirsiniz.  

12.1. Siz təəssüratlarınızın,  xüsusilə  estetik  təəssüratlarınızın  güclü            

olması ilə fərqlənirsiniz.  

12.2. Adət etdiyiniz sahədə özünüzü rahat və yaxşı hiss  edirsiniz. Yeni            

təəssüratlar almağa cəhd etmirsiniz.  

12.3. Zəngin təəssüratları çox sevir, onların tez-tez dəyişməsini istəyir-          

siniz. Ancaq bunun üçün xüsusi fəallıq və cəhd göstərmirsiniz.  

12.4. Təəssüratlarınızı   dəyişməyə   tez - tez  can  atırsınız.  Tez - tez           

qonaqlıqda və sərgilərdə olursunuz və s.   

       Cavablar blankı  

Davranışın 

variantı  

Sanqvinik  Xolerik  Fleqmatik  Meqanxelik  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

Yekunu:  

1.3 2.1.  
3.4  

4.4  

5.2  

6.1  

7.3  

8.4  

9.2  

10.1  

11.3  

12.4  

1.2  

2.2  

3.1  

4.3  

5.4  

6.3  

7.1  

8.2  

9.4  

10.3  

11.1  

12.2  

1.1  

2.4  

3.3  

4.2  

5.1  

6.4  

7.2  

8.3  

9.1  

10.4  

11.2  

12.3  

1.4  

2.3  

3.2  

4.1  

5.3  

6.2  

7.4  

8.1  

9.3  

10.2  

11.4  

12.1  

  

Əgər əsas suallara sizin cavablarınız arasında yuxarıda verilənlərlə 3 və daha az 

uyğunluq aşkar edilərsə,  bu əsasda sizin temperament xüsusiyyətlərinizi müəyyən etmək 

olar. Belə hesab edilir ki, əgər siz temperamentin uyğun xüsusiyyətinə görə 9 və daha çox  



bal toplamışsınızsa, temperamentin bu xüsusiyyəti sizdə güclü, 5-8 bal toplamışsınızsa orta, 

4 və daha az bal toplamışsınızsa, zəif inkişaf etmişdir.   

 

Valideynlərlə aparılan konsultasiya işləri 

Plan: 

1. Valideynlərlə aparılan pedaqoji-psixoloji konsultasiya işləri 

2. Aparılan konsultasiya işlərinin formaları  

3. Valideynlərlə konsultasiya zamanı praktik psixoloqa verilən tələblər  

 

1.Ailədə uşağa qulluq və onun tərbiyəsi hər bir valideyni düşündürən və qayğılandıran 

problemlərdən biridir. İlk tərbiyəçilər olan ata və anaların bir çoxu uşağın tərbiyəsi ilə bağlı 

meydana çıxan suallara cavabları özləri axtarıb tapdıqları halda, əksəriyyəti bu sahədə təcrübəsi 

olan yaşlılarla, tərbiyəçi və müəllimlərlə məsləhətləşməyə ehtiyyac duyurlar. Məktəb təhsilinin 

yaratdığı həm ötən əsrlərdə, həm də müasir dövrdə valideynlərlə aparılacaq konsultatik işin 

ağırlığı həmişə məktəb müəllimlərinin və sinif rəhbərlərinin üzərinə düşmüşdür. Təhsil 

sistemində psixoloji xidmət yarandıqdan sonra isə valideynlərə göstərilən konsultasiyaların 

təşkili və keçirilməsində praktik psixoloqun rolu artmaqdadır. Uşağın həyatda müşahidə olunan 

hər hansı normadan kənaraçıxma halları və patoloji təzahürləri,təlimə, yaşlılara və 

həmyaşıdlarla münasibətdəki anomaliyaların səbəblərini bilməyən valideynlər ixtisaslı yardıma 

ehtiyyac duyurlar. Uşağın anotomik-fiziki inkişafı gedişində meydana gələn normal yaş 

böhranlarının simptomları ailədə valideynlər və yaxın qohumlar arasında ağır emosional 

təəssüratların yaranmasına səbəb olur. Belə hallarda ailəyə kömək etmək üçün üçün praktik 

psixoloq valideynlərə onların müsbət və mənfi keyfiyyətləri, güclü və zəif tərəfləri haqda 

məlumat verir  

   Böyük məktəbəqədər yaşın sonunda uşağın məktəbə hazırlanması ailədə yeni qayğılara səbəb 

olur. Valideynlər ailədə uşaqlarına irəlicədən yazmaq, oxumaq və hesablamaq kimi təlim vərdiş 

və bacarıqları aşılamağa çalışaraq vaxtı qabaqlamaq istəyirlər. Qarşılaşdıqları ilk çətinliklər çox 

vaxt onların səbrini tükəndirir, ailədə əsəbi mühit yaradır, uşağın qabiliyyətsizliyi haqqında 

yalnış qənaətlərə səbəb olur. Bu zaman yenə də mütəxəssis rəyinə ehtiyyac duyulur. 

 



  Məktəbə qəbul ərəfəsində uşaqların təlimə hazırlığının diaqnostikasını keçirən psixoloq 

valideyərin müşahidəsi ilə müxtəlif metodikalardan istifadə etməklə, hər bir uşağın diferensial 

müayinəsini keçirir, uşağın intellektual inkişaf səviyyəsi,sensor funksiyaların vəziyyəti, bilik və 

bacarıqların səviyyəsi haqqında valideynlərə konkret məzmunlu tövsiyələr verir  

2. Valideynlər üçün təşkil edilən konsultasiyalar öz xarakterinə görə söhbətə yaxındır. Burada 

əsas fərq ondan ibarətdir ki, psixoloq valideynlərin suallarını dinlədikdən sonra onlara ixtisaslı 

məsləhətlər verir, bir tərəfdən uşağın tərbiyə olunduğu ailəni daha yaxından tanıyır,digər 

tərəfdən isə onları uşaqların tərbiyəsi məsələlərinə həssaslıqla yanaşmağa təhrik edir. Bu 

zaman psixoloq valideynlərlə aşağıdakı anketdə qeyd olunan suallara yazılı cavablar verməyi 

xahiş edir. 

Sizin övladınızda hansı mənfi xüsusiyyətləri görürsünüz?.                                                                       

– Sizin övladınız üçün hansı müsbət keyfiyyətlər səciyyəvidir?                                                                    

- Övladınızda  hansı xüsusiyyətləri tərbiyə etməyə çalışırsınız?                                                               

- Övladınız ailədə özünəxidmət qabiliyyətini nümayiş etdirə bilirmi?  .                                             – 

Ailədə uşağınızın gün rejimi varmı, rejimə necə əməl edir?                                                             - 

Övladınız ailə işlərində və bayramlarda fəallıq və təşəbbüs göstərirmi?                                               

- Övladınız boş vaxtlarını harada keçirir?                                                                                                 - 

Övladınız evdə ayrıca otağı varmı, o, dərslərə, hazırlığa nə qədər vaxt ayırır? 

  Alınmış nəticələri təhlil etməklə növbəti görüşlərdə psixoloq hər bir valideynə zəruri 

məsləhətlər verir. P.k.t təşkili formalarına görə fərdi və qrup şəklində olur.   

3.Təhsil sistemində çalışan praktik psixoloq konsultasiyaların keçirilməsində aşağıdakı tələblərə 

əməl etməlidir. 

Konsultasiyanın keçirilməsi zamanı valideynlər hiss etməlidirlər ki, psixoloq onların övladlarının 

tərbiyəsində xeyirxah və səmimi mövqe tutmuşdur.                                                       – 

Valideynlərə verilən tövsiyələr konkret olmalı, ailənin həyat şəraiti, uşaqların fərdi 

xüsusiyyətləri nəzərə almalıdır.                                                                                                                  

– Hər bir konsultasiya valideynlərə faydalı bir şey verməli, onların pedaqoji və psixoloji 

biliklərini   genişləndirilməlidir.                                                                                                                    

– Konsultasiyanın uğurlu olması bir çox cəhətdən psixoloqun səriştəsindən, valideynlərə qarşı 

həssaslıqdan, onun təlqinetmə və inandırma məharətindən asılıdır;.                                                

– Konsultasiya hazırlıq tələb edir psixoloq valideyərin suallarına elmi cəhətdən əsaslandırılmış 

cavablar verməlidir;.                                                                                                        – Psixoloq ona 



müraciət edilən faktı ətraflı öyrənməli, elmi ədəbiyyatlara istinad edərək, həyati nümunələrə 

əsaslanaraq sübutlar gətirməyi bacarmalıdır. 

 Konsultasiya zamanı valideynlərə yaş böhranı anlayışı başa salınmalı və böhrandan uşağın 

cavabdeh olmadığı bildirilməlidir 

 Yeniyetmə dövrün yaş böhranı zamanı valideyn üçün uşaqla ümumi dil tapmaq sonuncu şans 

kimi qiymətləndirilir. Əgər uşaq görsə ki, o, başa düşülür, deməli gələcəkdə valideynlə birgə 

anlaşma təmin edilib, əks təqdirdə anlaşılmazlıq getdikcə dərinləşərək dəfedilməz maneəyə 

çevrilə bilər. Psixoloqun vəzifəsi məhz birincisini təmin etməkdə valideynlərə köməklik 

göstərməkdədir. 

  Psixoloqun ailə ilə işi ailəyə sistemli dinamik model kimi yanaşmağı tələb edir. O, valideynlərin 

mövqelərinə və problemlərinə həssaslıq və hörmətlə yanaşılmalı, müxtəlif söhbətlər və 

sorğular keçirməklə onların problemlərini öyrənməli, təhlil etməli, düzgün məsləhət və 

tövsiyələr verməlidir. Eyni zamanda psixoloq valideynlərin sorğuları əsasında uşaq-valideyn 

ünsiyyəti məsələləri ilə bağlı konsultasiyalar keçirməlidir. 

 

             Valideynlər arasında aparılan psixoloji maarifləndirmə işinin məzmunu və formaları 

Plan: 

1) Valideynlər arasında aparılan psixoloji maarifləndirmə işinin məzmunu 

2) Valideynlərlə məlumatverici -maarifləndirmə işləri 

3) Ailədaxili münasibətlərin aparılmasının səbəbləri 

1.Məktəb psixoloqunun valideynlərə işi bir neçə istiqaməti əhatə edir. Şagirdlərin ailələri ilə ilə 

sıx əməkdaşlıq və qarşılıqlı inam şəraitində işləmək üçün praktik psixoloq ilk növbədə xeyirxah 

məsləhətçi rolunda çıxış etməli, ailənin daxili işlərinə fəal müdaxilə etmək cəhdlərindən uzaq 

olmalıdır. Psixoloq valideyn yığıncaqları və ailələrə getmək yolu ilə uşaqların aktual 

problemlərinin həll edilməsində , maarifləndirmə sahəsində görəcəyi işləri konkret olaraq 

əvvəlcədən planlaşdırmalıdır. Məktəb psixoloqu özünün peşəkar fəaliyyətinin bütün 

istiqamətlərində valideynlərlə birgə fəaliyyətin zəruriliyini daim diqqət mərkəzində 

saxlamalıdır. Bu zərurət ilk növbədə inkişafın sosial situasiyanın formalaşdırılmasında 

valideynlərin rolu ilə bağlı meydana çıxır. Uşağın lap kiçik yaşlarından əhatə olunduğu yaşlılarla 

ünsiyyət onun normal inkişafının zəruri şərtidir.    Ailə mühitinin mənəvi-psixoloji cəhətdən 

qeyri-sağlam olması, ailə üzvləri arasında qarşılıqlı münasibətlərin qeyri-.             Uşağın koqnitiv 



sferası ilə yanaşı, ünsiyyət sferasının formalaşmasına da mənfi təsir göstərir. Çox vaxt qeyri-

sağlam təsirlər və həyat tərzi müxtəlif psixi pozğunluqlararın, normadan kənaraçıxma hallarının 

və şəxsiyyətin disharmoniyasına səbəb olur, aşağı özünüqiymətləndirmənin və aqressivliyin 

yaranma səbəbi kimi yanaşma tərzi, onların şəxsiyyət keyfiyyətlərindəki əlverişsiz əlamətləri: 

prinsipiallıq, hədsiz tələbkarlıq, səbirsizlik, yüksək iddialılıq, eqoizm, tez-tez təkrarlanan 

nevrotik hallar, affektivlik (qışqırmaq, hədə-qorxu, söyüş, və.s) , uşaqlara qarşı inamsızlıq 

onlarla valideynlər arasında qarşılıqlı sevgi və etibarın itməsinə gətirib çıxarır. Bu baxımdan 

psixoloq valideynlərlə psixoprofilaktika və korreksiya məqsədilə apardığı işlərdə aşağıdakı 

cəhətlərə xüsusi diqqət yetirməlidir: 

- Ailə münasibətlərindəki disharmoniyanın və ailə tərbiyəsindəki qüsurların aradan 

qaldırılmasının profilaktikası məqsədilə maarifləndirici işin həyata keçirilməsi; 

- Ailə tərbiyəsi tipinin müəyyənləşdirilməsi və ailədaxili münasibətlərin öyrənilməsi 

məqsədilə diaqnostik işlərin həyata keçirilməsi; 

- Ailə üzvləri arasında sağlam qarşılıqlı münasibətlərin bərpa edilməsi məqsədilə 

korreksiyaedici tədbirlərin həyata keçirilməsi 

2. Valideynlərlə məlumatverici-maarifləndirmə işləri ailə tərbiyəsində və ailədaxili 

münasibətlərdə yol verilmiş mümkün qüsurların profilaktikası məqsədilə həyata keçirilir. Bu 

məqsədlə valideynləri uşaq və yeniyetmələrin rəftar və davranışında pozğunluqlara səbəb olan 

ailə münasibətləri tipləri ilə tanış etmək lazımdır. Ailədaxili münasibətlərdəki qüsurların əsas 

mənbəyi ailə cütlüyü adlanan ərlə-arvad arasındakı disharmoniya və onu şərtləndirən ailə 

münaqişələridir. Ailə münaqişələri mürəkkəb sosial hadisədir. Bu münaqişələrə səbəb bir 

tərəfdən ərlə arvadın münasibətlərindəki soyuqluq, yadlaşma , digər tərəfdən rol 

gözləmələrinin təhrif olunmasıdır. 

Sağlam ailədə hər bir ailə üzvünün psixoloji rolu olur. Ailədaxili münasibətlərdə yarana biləcək 

ziddiyyətləri və münaqişələri ailənin hər bir üzvü sərbəst aradan qaldırmaq istəyi olur 

Ər-arvad cütlüyü arasındakı disharmoniya uşağın emosional və şəxsi inkişafına mənfi təsir 

göstərir ki, bu da uşaq və yeniyetmələrin davranışında normadan kənaraçıxma hallarının əsas 

mənbələrindən biridir. Korlanmış ər-arvad münasibətləri dolayı yolla valideyn-övlad 

münasibətlərinə , bununla da uşaq və yeniyetmələrin davranış və tərbiyəsində qüsurların 

yaranmasına güclü təsir göstərmiş olur . Buna görə də psixoloqun valideynlərlə apardığı 

maarifləndirmə işləri ər-arvad cütlüyü arasındakı münasibətlərin uşaqların tərbiyəsinə təsirinin 

izahına yönəlməlidir. Belə iş formaları mühazirələrdən , seminarlardan, söhbətlərdən, 

mütəxəssislərin də cəlb edildiyi valideyn yığıncaqlarından ibarət ola bilər. 



 

3.Psixoloji tədqiqatlar müəyyən etmişdir ki, ailədaxili münasibətlərin pozulmasının əsas 

səbəbləri aşağıdakılardır: 

- Ailənin saxlanılması və uşaqların sağlamlığının qorunmasında valideynlərin məsuliyyəti 

öz üzərinə götürmək istəməməsi; 

- Uşaqlarda valideynlərdən birinin temperament xüsusiyyətləri və xarakter əlamətlərinin 

olmasının digər valideyn tərəfindən qəbul edilməməsi və qarşılıqlı isti münasibətlərin 

olmaması; 

- ər-arvadlıq münasibətlərində uzunmüddətli stressi nəticəsi olaraq valideynlərdən 

birində və ya hər ikisində ümumi energetik potensialın zəifləməsi; 

- valideynlərin qeyri-ixtiyarı olaraq keçmişdə baş vermiş günah, qorxu və inciklikləri tez-

tez xatırlaması; 

- dalğınlıq, depressiya və nevrozların nəticəsində sinir proseslərində yaranan çətinliklər; 

- valideynlərdən birinin nevrotik pozğunluğa düçar olması nəticəsində ailədə emosional 

əlaqələrin itirilməsi və tez-tez baş verən münaqişələr 

   Çətin və ya mürəkkəb davranışlı uşaqlarla aparılan profilaktika və korreksiya işləri, ailə və 

valideynlərlə iş çox mühüm, mürəkkəb və zəruri fəaliyyət sahəsidir. Bu istiqamətdə aparılan 

işlər həm pedaqoq, həm də psixoloqun xidmət sahələrini əhatə edir. Psixoloqun valideynlərlə 

apardığı psixoloji maarifləndirmə işində uşaqların bağçaya adaptasiyası və məktəbə 

hazırlanması, eyni zamanda onların texniki informasiya mənbələrindən (televizor, video, 

kompüter, mobil telefon) istifadə ilə əlaqədar məsələlər üstünlük təşkil edir. Psixoloq uşaqların 

hüquqlarının müdafiəçisi olsa da, övlad-valideyn ünsiyyəti ilə bağlı yaranan problemlərin 

həllində fəal iştirak etməli, zəruri hallarda valideynlərə psixoloji dəstək göstərməlidir. 

 

         Müəllimlər arasında aparılan psixoloji maarifləndirmə işi 

Plan: 

1. Müəllimlər arasında aparılan psixoloji maarifləndirmə işinin məzmunu 

2. Müəllimlər arasında aparılan psixoloji maarifləndirmə işinin formaları 

3. Müəllimlərlə aparılan maarifləndirmə işində psixoloqun vəzifələri. 

 Müəllim və tərbiyəçinin peşəkar fəaliyyətinin səmərəliliyi onların peşə mühiti ilə yanaşı, 

pedaqoji ünsiyyət bacarıqlarından, şagirdlərin yaş və psixoloji xüsusiyyətləri haqqında 



biliklərinin səviyyəsindən, başqa sözlə desək peşə səriştəliliyindən əhəmiyyətli dərəcədə 

asılıdır. Müasir dövrdə milli təhsil sistemimiz nəticəyönümlü və şəxsiyyətyönümlü strategiya 

üzrə inkişaf etməkdir. Bu prosesdə psixoloji komponent vacib amillərdən biri kimi ciddi nəzərə 

alınmalıdır. Hələ 19-cu əsrdə təhsildə bu amilin rolunu yüksək qiymətləndirən rus ədibi, 

tənqidçisi Belinski yazırdı: “ psixologiya əsaslanmayan pedaqogika anotomiyanın 

mövcudluğundan xəbəri olmayan fiziologiya kimi yoxsuldur”. Təhsil sistemində praktik psixoloji 

xidmət şəbəkəsinin genişlənməsi zəruriliyini həyatı tələbat və reallıqdır. Uzun müddət peşəkar 

pedaqoji fəaliyyət sahəsində çalışan müəllimlər ixtisasartırma və təkmilləşdirmə kursları 

vasitəsilə psixologiya elmində ki yeniliklərlə tanış olsalar da, indi bu sahədə işin ağırlığı 

əhəmiyyətli şəkildə məktəb psixoloqunun üzərinə düşür. Onun iş sistemində müəllimlər 

arasında aparılan psixoloji maarifləndirmə üzrə işlər müəyyən yer tutur. Bu istiqamətdə 

aparılacaq işlərin sistemində aşağıdakı məsələlər diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır; 

- Müəllimlərin ümumi psixoloji savadının yüksəldilməsinə kimlə etmək  

- Şəxsiyyətin inkişaf prosesini öyrənmək üçün aaa diaqnostik metodikaları 

mənimsəməkdə onlara kömək göstərmək 

- Şagirdlərin və şagird kollektivinin psixi inkişafında müşahidə olunan qüsurların aradan 

qaldırılmasında psixoloji biliklərə istinad edilməsini təmin etmək.  

Psixoloqun müəllimlərlə işi o halda səmərə verə bilər ki, müəllimlər öz peşə fəaliyyətinin 

mahiyyətini dərk edərək özünütəhsil və özünü inkişafın zəruriliyini anlamış olsunlar. 

 

Pedaqoji  konsiliumların təşkili və keçirilməsində psixoloq öz mütəxəssis mövqeyini ortaya 

qoymağa bacarmalı, şagirdlər haqqında məlumatların yalnız müəllimlərdən deyil, müxtəlif 

mənbələrdən əldə edilməsinin mümkünlüyünü və zəruriliyini əsaslandırmağı bacarmalıdır, 

psixoloqun müəllimlərlə işinin əsas məqsədi pedaqoji prosesin hər bir uşağın azad inkişafı 

mühitinə çevrilməsinə yardım göstərməkdən, təlim-tərbiyə prosesində hər bir uşağın 

fəaliyyətinin, maraq və meyillərinin formalaşmasına əlverişli zəmin yaratmaqdan ibarətdir. Bu 

məqsədlə nail olmaq üçün psixoloq ilk növbədə müəllimlər arasında müasir pedaqoji-psixoloji 

nəzəriyyələrin  fəal təbliğinə nail olmalıdır 

 Psixoloq müəllimlərlə şagirdlər arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin öyrənilməsinə, bu 

münasibətlərin humanist, demokratik, qarşılıqlı əməkdaşlıq ,uşaq şəxsiyyətinə hörmət 

prinsipləri əsasında qurulmasına həssaslıqla yanaşmalıdır. 

 



  Psixoloqun biri onun müəllimlərin daimi fəaliyyət göstərən seminarın təşkil etməsidir. Burada 

müəllimlərin peşə fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif pedaqoji-  psixoloji problemlərin müzakirələri 

yanaşı,sinif rəhbərləri, uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri və məktəb rəhbərləri də iştirak etməlidir. 

  Məktəbdə təşəkkül tapmış ənənələrin daha da möhkəmləndirilməsi, şagird özünüidarəsinin 

müxtəlif formalarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində apardığı səmərəli fəaliyyətinin nəticələri 

heç şübhəsiz psixoloqun məktəbin pedaqoji və şagird kollektivi arasında mərkəzi və nüfuzlu bir 

sima kimi mövqelərinin möhkəmlənməsinə etibarlı təminat yaratmış olur.   Müasir dövrdə 

müəllimin pedaqoji şüuruna, yeni pedaqoji təfəkkürə əsaslanan təhsil quruculuğu prosesində 

hər bir psixoloji bilik və bacarıqlara böyük tələbat hiss edir. Ona görə də bu sahədəki mövcud 

boşluğu doldurmaq üçün psixoloji xidmət sisteminin və onu həyata keçirən əsas şəxs kimi 

praktik məktəb psixoloqunun üzərinə bir sıra vəzifələr düşür 

 

1. Müəllimlər arasında maarifləndirmə işinin və psixoloji biliklərini təbliğini forma və 

metodlarının müəyyənləşdirilməsi. 

 

Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin təşkilində yaş və pedaqoji psixologiya kursu üzrə 

tematik mühazirə və seminarların, pedaqoji Psixologiyanın aktual məsələlərinin müzakirəsinə 

həsr olunmuş”dəyirmi masa”dan istifadə etmək  mümkündür. Müəllimlər arasında psixoloji 

biliklərin təbliğinin və onlar arasında maarifləndirmə işinin əsas mərkəzi kimi psixoloji xidmət 

kabinetindəki psixoloji ədəbiyyatlardan, respublikamızda çap olunan “ Məktəb psixoloqu “ 

qəzetindəki materiallardan, şagirdlərin öyrənilməsi üçün müxtəlif metodikalardan istifadə 

etmək məqsədəuyğundur. 

2. Müəllimlərin şagirdlərin öyrənilməsi metodları ilə tanış edilməsi. 

Hər bir müəllim gündəlik peşəkar fəaliyyətində rastlaşdığı pedaqoji situasiyaların həllində 

şübhəsiz ki, psixoloji biliklərə bu və ya digər səviyyədə istinad etməli olur. Lakin bütün 

müəllimlər heç də həmişə lazımi psixoloji səriştə nümayiş etdirə bilmir, böhranlı situasiyalarda 

çaşıb qalır. Şagirdlərin öyrənmə metodları haqqında kifayət qədər nəzəri biliyə, tədqiqat 

metodikaların bələd olmayan müəllimlər onların maraq və meyillərini , təlimdə geridə 

qalmanın, ayrı-ayrı şagirdlərin qüsurlu davranışının səbəblərini öyrənmək də, belə halların 

aradan qaldırılması yollarını müəyyənləşdirə bilmirlər. Məktəb psixoloqu müəllimlərə 

şagirdlərin davranış motivlərini, həyat planlarını, idrak maraqlarını, ünsiyyət dairəsini, 



sinifdəkimivəetini müəyyənləşdirməyə imkan verən tədqiqat metodları ilə tanış etməli, ayrı-

ayrı metodikaların tətbiqi xüsusiyyətləri haqqında məlumat verməli, tematik konsiliumlar, 

sosial-psixoloji treninqlər keçirməlidir. 

3. Müəllimlərin korreksiya metodları ilə tanış edilməsi 

Psixoloqun müəllimlər arasında apardığı maarifləndirmə işinin sistemində onların müxtəlif 

korreksion metodikalarla tanış edilməsi mühüm yer tutur.Psixokorreksiya üzrə işlər şagirdlərin 

idrak proseslərini, şəxsiyyət keyfiyyətlərini, onların yaşlılar və ya və yaşıdları ilə qarşılıqlı 

münasibətlərini, davranış patologiyaları da daxil olmaqla çox böyük fəaliyyət zonasını əhatə 

edir. 

 Müəllimlərin qeyd olunan sahələrdə fəaliyyət uzun zəruri metodikalarla və iş üsulları ilə tanış 

edən psixoloq onlarla işin xüsusiyyətləri ilə məlumatlandırır. 

  Psixokorreksion metodikalarla müəllimlərin taksi edilməsi məqsədilə psixoloq tematik 

seminarlar təşkil edir. 

 

           Psixoloji xidmət kabinetinin təşkili 

Plan: 

1) Psixoloji xidmət kabinəsinin zonaları 

2) Psixoloji xəritənin tərtibi  

3) Fərdi- psixolojı xəritə 

  Praktik psixoloqun fəaliyyətində işin məzmunu və texnoloji komponentlə yanaşı, təşkilatı 

parametrlərin də özünəməxsus rolu və əhəmiyyəti vardır. Aydındır ki, peşəkar psixoloji 

xidmətin təşkilində zəruri şərtlərdən biridə təhsil müəssisələrində psixoloq üçün normal iş 

şəraitinin olmasıdır. Bunlar peşə səriştəliliyinin anlayışı ilə bağlı olub, praktik psixoloqun iş 

yerində öz vəzifələrini səmərəli şəkildə yerinə yetirməsini şərtləndirir. 

Məktəbdə pr.psixoloq üçün mütənasib ölçülü 10-12 nəfərin yerləşə biləcəyi, təxminən 25-30 

kv-metr sahəsi, həm təbii, həm də süni işıqlandırılmasi normal olan kabinet olmalıdır. Kabinet 

uşaqlarla fərdi və qrup halında söhbətlərin aparılması, diaqnostika və korreksiya üzrə işlərin 

yerinə yetirilməsinə xidmət etməlidir. Psixologiya kabinəti məktəb binasının 1-ci mərtəbəsində 

təsərüfat, idman və musiqi otaqlarından aralıda, səs-küysüz bir yerdə olmalıdır. Otağın rəngləri 



sakitləşdirici mavi, yaşıl, sarı rəng çalarlarına uyğun olmalıdır. Otaqda canlı otaq bitkilərinin 

olması, heç də az əhəmiyyətə malik deyildir. Psixoloqun iş yerində 3 zona olmalıdır. 

1-zona uşaqlarla iş zonasıdır. Burada müvafiq mebel və avadanlıqlar, stimul yaratmaq üçün 

yaşamüvafiq diaqnostik, korreksiya edici materialların ( test və sorğu dəstələri ), köməkçi 

materialların ( həndəsi fiqur dəstələri, oyuncaqlar,uşaq kitabları) həmçinin texniki materialların 

(rəngli kağızlar, qayçı, adı və rəngli qələmlər , flomasterlər, ağ kağız dəsti, plastilin, karton və.s ) 

olması vacib şərtlərdən biridir. 

2-zona yaşlılarla (valideyn və müəllimlər) qarşılıqlı fəaliyyət zonası adlanır. Burada komnukativ 

fəaliyyət üçün zəruri olan vasitələr, yumşaq divan və kreslolar, diaqnostik- korreksiya-edici 

metodiklar və testlər, psixologiya aid müxtəlif ədəbiyyatlar və informasiya materialları ( 

psixonevroloq, psixiatr, laqopedik rəyləri, xəstəxanadan verilmiş arayış və rəylər və.s) 

yerləşdirilir. 

3-zona psixoloqun təşkilati- planlaşdırma işinin təşkilinə xidmət edən vasitələrlə təchiz edilir. 

Bu zonada mebel və avadanlıqlar, kompüter və çap vasitələri, yazı stolu və stullar, əsasnamə, 

təşkilatı-metodik sənədlər , psixoloji ədəbiyyatlar və dövrü çap məhsulları (qəzet və jurnallar) 

müxtəlif proqramlar, psixoloji testlər, psixoloji xəritələr, illik və aylıq iş planları , yekun 

hesabatlar və.s saxlanılır. 

 

                 Müəllimlərlə aparılan konsultasiya işləri 

Plan: 

1. Müəllimlərlə aparılan konsultasiya işlərinin mahiyyəti 

2. Konsultasiya zamanı müəllim və şəxsiyyətinin əsas cəhətləri və pedaqoji taktın vacib 

şərtləri 

   Psixoloqun müəllimlərlə apardığı psixoloji konsultasiya işlərinin sistemində əsas vəzifə hər bir 

şagirdin şəxsiyyət kimi inkişafı üçün inkişafetdirici optimal mühitin yaradılmasına kömək 

göstərməkdən ibarətdir. 

Təlim-tərbiyə prosesində, şəxsiyyətyönümlü və pedaqoji əməkdaşlıq şəraitinin  yaradılmasında 

ixtisaslı mütəxəssis kimi məktəb psixoloqunun rolu böyükdür. Psixoloqdan ixtisaslı məsləhət və   

yardım alan müəllimlər özlərinin gündəlik peşəkar fəaliyyətində hər bir şagirdə fərdi 

yanaşmanın priyomlarını öyrənir, onların konkret psixoloji xarakteristikaları haqqında etibarlı 

məlumatlar əldə etmək imkanı qazanır. Onlar arasındakı peşə əməkdaşlığı ümumi və ortaq 



vəzifələrin birgə həllinə yönəlmişdir. Psixoloq müəllimlər arasında pedaqoji -psixoloji təlim 

nəzəriyyələrini yenj, fəal və interaktiv texnologiyaya və innovasiyalara təbliğ edir, onları təlim 

prosesində şagirdlərin motivləri,təlim- tərbiyə proseslərinin idarə olunmasının texnologiyası və 

şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi metodikalarıilə tanış edir. Müəllimlərlə keçirilən 

konsultasiyalar zamanı psixoloq müəllimlər tərəfindən tətbiq edilən təlim metodları və 

metodiklarına qarışmır və müdaxilə etmək hüququna malik deyildir. Müasir pedaqoji- psixoloji 

biliklərin fəal təbliğatçısı olan psixoloq müəllimlərlə şagirdlər və şagirdlərin özləri arasındakı 

qarşılıqlı münasibətlərin xarakterinin öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirir. O, bu münasibətlərin 

humanist və demokratik olmasına, mənəvi və işgüzar dəyərlər arasında qurulmasında fəal 

yardımçı rolunda çıxış edir. 

Psixoloqun konsultativ işinin sistemində müəllimlərin pedaqoji-psixoloji mədəniyyətinin 

yüksəldilməsi, peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsi, onlarda mənəvi və peşə şüurunun, yeni 

pedaqoji və metodik təfəkkürün formalaşdırılması məsələləri mərkəzi yer tutur. Bu məqsədlə 

psixoloq müəllimlərin daimi fəaliyyət göstərən seminar fəaliyyəti prosesində meydana çıxan 

müxtəlif pedaqoji-psixoloji problemlərin işgüzar müzakirələrini keçirir 

Psixoloq məktəb rəhbərliyinin və yuxarı təhsil orqanlarının göstərişi ilə müəllimlərin peşəkarlıq 

səviyyəsinin qiymətləndirilməsində fəal iştirak edir, öz rəyini bildirir. 

 

 Plan 2 

Belə qiymətləndirmə zamanı psixoloq pedaqoji fəaliyyətin və müəllim şəxsiyyətinin aşağıdakı 

əsas cəhətlərinə xüsusi diqqət yetirməlidir 

- Müəllimin ixtisas-peşə hazırlığı və təlim-tərbiyə işindəki uğurları. 

- Müəllim şəxsiyyətinin tipoloji xüsusiyyətləri, kollektivdə və şagirdlər arasında reytinqi 

- Müəllimin aqressivliyinin qiymətləndirilməsi. 

- Onun ünsiyyətlilik səviyyəsi və şagirdlərlə qarşılıqlı münasibətlərin tərzi. 

- Konfiliktli situasiyalarda davranışı 

- Müəllimin peşə fəaliyyətində mövcud mane və əngəllər  

- Müəllimin mühüm şəxsi peşəkar keyfiyyətləri. Pedaqoji taktın vacib şərtləri 

- Uşaqları  yaxşı  tanımaq, onların davranış motivlərini öyrənmək 

 

 



- Tələbkarlıq da və məhəbbətdə ölçü hissini gözləmək 

- Uşaqlarla münasibətdə özünün hər bir hərəkətinin mümkün nəticələrinin irəlidə 

görməyi bacarmaq  

- Müəllimlərin tələblərinin uşaqların yaş və fərdi xüsusiyyətlərine , onların hərəkətlərinin 

mümkün nəticələrini irəlidən görməyi bacarmaq  

- Müəllimlərin tələblərinin uşaqların yaş və fərdi xüsusiyyətlərinə , onların hərəkətlərinin 

tonuna və xarakterrinə uyğunluğu 

- Tərbiyənin müxtəlif metodlarının ( rəğbətləndirmə və cəzalandırma ) tətbiqi zamanı 

pedaqoji taktın gözlənilməsi 

 

                                               Psixoloji maarifləndirmə 

Plan: 

1. Psixoloji maarifləndirmənin mövzusu 

2. Psixoloji maarifləndirmənin vəzifələri 

3. Psixoloji maarifləndirmə işində verbal və qeyri verbal vasitələrdən istifadə  

Təhsil sistemində praktik psixoloji xidmətin strukturunda psixoloji maarifləndirmə işi 

özünəməxsus yer tutur. Onun əsas məqsədi təhsil sisteminə daxil olan müxtəlif tipli 

müəssisələrdə çalışan müəllim və tərbiyəçiləri psixologiya elminin son nailiyyətləri ilə tanış 

etməkdən, pedaqoq və valideynləri uşaqların inkişafında və davranışında müşahidə olunan 

normadan kənaraçıxma halları haqqında məlumatlandırmaqdan ibarətdir. Deməli, təhsil 

müəssisələrində psixoloji maarifləndirmə işi təhsilləndirici və profilaktik məqsəd daşıyır. 

  Praktik psixoloq müəllim, tərbiyəçi və valideynlər arasında müxtəlif formada maarifləndirmə 

işi aparmaqla onların “ Uşaq psixologiyası “ “Ailə psixologiyası” “ Şəxsiyyət psixologiyası” və.s 

kimi konkret bilik sahələri ilə tanış edir, uşaqların psixologiyasında meydana çıxan böhranların 

psixoloji təbiəti ilə tanış edir, yaranan münaqişələrin həlli yolları haqqında məsləhətlər verir. 

  Maarifləndirmə sahəsində görülən işlərin əsas təşkilat forması qrup şəklində aparılan işlərdir. 

Bunların sırasında mühazirələr, söhbətlər,diskussiya xarakterli disputlar, seminarlar, treninqlər, 

zəruri ədəbiyyatın seçilməsi və.s əsas yer tutur. Qeyd olunan maarifləndirici tədbirlərin həyata 

keçirilməsinin əsas vasitəsi verbal kommunikativ vasitələrdir. Bu cür təsir formaları  monoloji 

(mühazirə) , dialoji(diskussiya) və qrup (disputlar) ünsiyyətinin imkanları nəzərə alınmaqla təşkil 



olunur. Maarifləndirmə işinin tematik məzmunu müəllim, tərbiyəçi və valideynlərin sorğuları və 

psixoloqun təşəbbüsləri müəyyənləşdirilir. 

Psixoloji maarifləndirmədə praktik psixoloqun ən mühüm vəzifələrindən biri başqalarında 

özünə qarşı inam yaratmaqdır. Bunun üçün psixoloq Azərbaycanlı mentalitetində “ağıllı insan” 

“ ağsaqqal”, “ağbirçək” obrazlarına şamil edilən bütün keyfiyyətləri mənimsəməli, onun xarici 

və daxili şərtlərini gözləməlidir . Bununla  yanaşı, öz kliyentlərinin şəxsiyyətinə hörmətlə 

yanaşmalı, situasiyanı hərtərəfli təhlil etməli, obyektiv nəticə çıxarmalıdır. 

İkinci mühüm vəzifə cəmiyyətdə psixoloji xidmətin mahiyyətini aydınlaşdırmaq, nəticələr 

haqqında faktlarla çıxış etmək, onun əhəmiyyətini izah etməkdən ibarətdir. Eyni zamanda 

psixoloji problemlərin güzəran psixologiyası kontekstindən deyil, elmi aspektdən həllinin 

səmərəliliyinə inanmaqdır. 

 Üçüncü vəzifə ayrı-ayrı insan qrupları və fərdlərdə psixoloji mədəniyyətin yüksəldilməsinə nail 

olmaqdır. Beləliklə, psixoloji maarifləndirmənin vəzifələrini aşağıdakı kimi konkretləşdirə 

bilərik: 

- İnsanların vacib informasiyalarla təmin etmək;.                                                     

- Bu informasiyalardan istifadə edərək psixoloji problemlərin nizama salınması yollarını 

göstərmək; 

- Özünümüdafiənin təşkilində insanlara  kömək etmək 

Psixoloji maarifləndirmənin vəzifəsi insanların  psixoloji problemlərdən çıxış yollarının 

mövcudluğuna inandırmaqdır. Psixoloji maarifləndirmə işini aktuallaşıdıran səbəb cəmiyyətdə 

psixoloji mədəniyyətin yüksəldilməsi zəruridir. 

Bu yolla psixoloji maarifləndirmə işi aşağıdakı məsələlərin həllini təmin edir; 

- Cəmiyyətdə sabit, etibarlı psixoloji xidmət ənənəsi yaranır; 

- Cəmiyyət praktik psixoloqun funksiyası, fəaliyyəti, vəzifələri haqqında məlumatdırılır ; 

- Hər bir insanın psixoloji xidmətə ehtiyacının olmasının mümkünlüyü izah edilir; 

- Uşaqların psixoloji problemləri və onların bir çoxunu həll etməyin mümkünlüyü barədə 

valideynlərdə inam yaradılır; 

- Cəmiyyətdə psixoloji xidmətin uğurlu nəticələri ilə tanış edilir; 

- Cəmiyyətdə praktik psixoloji xidmət mədəniyyəti inkişaf edir. 

 

 



Burada psixoloji mədəniyyət dedikdə onun 3 əsas komponenti nəzərdə tutulur: 

1. Özünü dərketmə və özünü qiymətləndirmə 

2. Başqalarını dərk etmə 

3. Öz hərəkətlərini, hissə emosiyalarını, ünsiyyətini idərə etmək, münasibətlərini 

tənzimləmək 

  Psixoloji maarifləndirmə işində verbal kommunikativ vasitələrdən istifadə olunur. Bu zaman 

maarifləndirmə işi bir neçə formada aparılır; 

- Fərdi maarifləndirmə 

- Qruplar və yarım qruplarla iş (ailə, mikroqruplar)  

- İctima maarifləndirmə: elmi və ictimai mətbuat, elmi kütləvi, ictimai tədbirlər 

Psixoloji maarifləndirmə işində verbal- kommunikativ vasitələrlə yanaşı, qeyri-verbal (əyani) 

vasitələrdən də geniş istifadə olunur. Məktəbəqədər müəssisələrdə və məktəbdə stendlərdən, 

xüsusi mətnlərdən, illüstrativ materiallardan, kitab və broşüralardan, test və anket 

nümunələrindən ibarət guşələrin hazırlanması məqsədəuyğundur. Müəllim və tərbiyəçilər üçün 

guşədə pedaqoji-psixoloji ədəbiyyatlar saxlanılır 

 Məktəbəqədər uşaq tərbiyə müəssisələrində və məktəbdə psixoloqun yardıma ehtiyacı olan 

şəxslərə göstərdiyi kömək əsasən kommunikativ təsirə əsaslanmaqla tövsiyə xarakteri daşıyır. 

Bu həmçinin valideyn və uşaqların sorğuları əsasında həyata keçirilir. Praktik psixoloqun 

tövsiyyələri mümkün münaqişələrin yumşaldılması, dramatikləşməsinin qarşının alınması 

strategiyasına yönəlməli və bu məqsədə xidmət etməlidir. 

 Təhsil müəssisəsinə cəlb edilmiş uşaqların davranış qüsurlarına görə onların günahlandırılması 

halları baş verdikdə asosial davranışının motivlərini müəyyənləşdirmək, onun təzahürlərini 

aradan qaldırmaq məqsədilə əlaqədar şəxslərə məsləhət və tövsiyələr verilir. Psixoloq ona 

ünvanlanan sorğuların təhlili əsasında yaşlıların uşaqla qarşılıqlı münasibətində yaranan real 

çətinliklərin aradan qaldırılması üçün elmi cəhətdən əsaslandırılmış psixoloji təsir 

strategiyasınaı qürur, taktiki variantlarını müəyyənləşdirir. 

 

 

 

 



Mövzu 11 :Psixoloji konsultasiyanın əsas istiqamətləri. 

Plan: 

1. Psixoloji konsultasiyanın elmi –nəzəri əsasları. 

2. Psixoloji konsultasiyanın məqsədi və vəzifələri. 

3. Psixoloji konsultasiyanın prinsipləri. 

4. Valideynlərlə aparılan konsultasiya işinin məzmunu və formaları. 

5. Müəllimlərlə aparılan konsultasiya işləri. 

Ədəbiyyat. 
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2009. 

2. Əmrahlı L.Ş.  Psixoloji  xidmətin əsasları. Bakı, 2008 
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1.Psixoloji konsultasiyanın elmi –nəzəri əsasları. 

      Psixoloji yardımın strukturunda psixoloji konsultasiyalar ( məsləhətlər) mühüm yer tutur. 

“Psixoloji  yardım”   öz mahiyyətinə görə, psixoloji xidmət sistemində geniş işlədilən tutumlu 

anlayışlardan biridir. O, özündə nəzəri və praktik əhəmiyyətli, çoxcəhətli, geniş bilikləri əks 

etdirir. “Psixoloji yardım” anlayışı insanın psixi həyatına aid çətinliklərlə bağlı problemlərin, 

məsələlərin həll edilməsi, aradan qaldırılması ilə əlaqədar fəaliyyət sahəsini, psixososial 

praktikanı əhatə edir. 

      XX əsrdə insanların psixoloji yardıma olan təlabatı sosial işçi, psixoloq- məsləhətçi, psixoloq-

psixoterapevt kimi bir sıra yeni peşələrin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Çoxsaylı elmi 

ədəbiyyatların təhlili göstərir ki, insan fəaliyyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki, o, şəxsi və ictimai 

həyatda qarşılaşdığı problemlərin həllində, çətinliklərin aradan qaldırılmasında başqa 

adamların köməyinndən istifadəyə ehtiyac duymasın.  

      Müasir  psixoloji ədəbiyyatlarda psixoloji yardımın  aşağıdakı tətbiqi  sahələrinin adları qeyd 

olunur: 

 



1. Uşağın psixi-ruhi inkişafına yardım (“Edip, kompleksi”nin aradan qaldırılması, 

emosional tələbatların təmin edilməsi, dayanıqlı əxlaq normalarının qazanılması və s.; 

2.  Yeniyetmənin ekzistensial və şəxsi problemlərinin həllinə yönəldilən yardım; 

3.  Ailə və nigah problemi ilə bağlı psixoloji yardım; 

4.  Psixi və şəxsi sağlamlıq problemlərinin həlli; 

5.  Ölməkdə olan adama psixoloji yardım və kədərin psixoterapiyası; 

6.  Qocalıq dövrünü keçirən adamlara psixoloji yardım; 

7.  Kazarma, xəstəxana, həbsxana rejiminə rejimində, tələbə şəhərciyində yaşayan 

şəxslərə psixoloji yardım; 

8.  Böhranlı vəziyyətlərdə (qəfil ölüm, zorlanma, xəyanət, məhəbbətin itirilməsi və s.) 

insanlara göstərilən psixoloji yardım; 

9. Məktəblilərə psixoloji yardım; 

10.  Mühacirlərə, etnik azlıqlara yeni həyat şəraitinə uyğunlaşma ilə əlaqədar göstərilən 

psixoloji yardım; 

11.  Peşəkar məsləhətvermə;  

12. İdarəetmə sahəsində psixoloji yardım. 

    Müasir psixoloji ədəbiyyatlar da psixoloji yardımın formaları müxtəlif göstəricilər əsasında 

təsnif edilir: 

1. Təsir müddətinə görə: təxirəsalınmaz, təcili psixoloji yardım. Psixoloji  yardımın bu 

forması mürəkkəb psixoloji vəziyyətlərdə zəruridir. Məsələn, təqib, intihar cəhdi, 

zorlanma zamanı və s. Belə yardımları inam xidməti, inam telefonları vasitəsilə 

göstərilir, anonimliyə zəmanət verir. Çətin həyatı situasiyalarda, psixoloji böhran, 

münaqişələr zamanı psixoloji yardım məsləhətvermə şəklində həyata keçirilir. 

 

2. İstiqamətinə görə: birbaşa psixoloji yardım. Belə yardım müştərinin müraciətinə əsasən 

ona bilavasitə göstərilən yardımı nəzərdə tutur. Burada həmrəylik və qabaqlayıcı 

xarakterli yardım formalarına da  rast gəlinir ki, bu da adətən ailə xidmətində səciyyəvi 

olan yardım formaları  hesab olunur; 

 

 



3. Təşkil olunma yerinə görə: kontakt (bu zaman psixoloq müştəri ilə üz-üzə söhbət 

aparır) və distant psixoloji yardım. (bu zaman müştəri yardım telefonla və yazılı şəkildə 

göstərilir); 

4.  Psixoloq yerinə yetirdiyi funksiyalara görə: diaqnostik (psixoloji diaqnozun qoyulması, 

fərdiliyin psixoloji portretinin təsdiq edilməsi), dispetçer (lazımı mütəxəssisin 

göndərilməsi),  informativ ( müştəri, onun ailəsi, sosial əhatəsi, vəziyyəti haqqında 

məlumatların toplanması,) korreksion, konsultativ, terapevtik xarakterli psixoloji 

yardım; 

5. Iştirakçıların sayına görə: fərdi və qrup formalı psixoloji yardım; 

6. Psixoloqun müdaxiləsinə görə; direktiv (məsləhət vermənim icbariliyi) və qeyri-direktiv 

(müştərinin istəyinə uyğunlaşan). 

    İctimai təcrübənin müxtəlif sahələrində geniş tətbiq olunan psixoloji xidmətin zəruri 

komponentlərindən biri olan psixoloji yardımın ən geniş forması psixoloji məsləhətvermədir. 

Psixoloq – məsləhətçinin fəaliyyət semini şərti olaraq aşağıdakı kimi göstərmək olar: 

     Problemin aşkar edilməsi diaqnoz faktların təhlilinə müdaxilə planı məsləhətvermə şəklində 

müdaxilə müştəri ilə məsləhətçinin birgə fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi.  

2.Psixoloji konsultasiyanın məqsədi və vəzifələri. 

    Psixoloji konsultasiya psixoloji praktikanın  terapiyadan ayrılmış nisbətən yeni və müstəqil 

sahələrindən biridir. Bu sahə klinik qüsurları olmayan, lakin psixoloji yardıma ehtiyacı olan 

insanların həyati tələbatlarından yaranmışdır. Psixoloqlar  psixoloji konsultasiyanın  predmetini 

müxtəlif nöqteyi -nəzərdən izah edirlər. Məsələn, ABŞ psixoloqları H.Burks  və  B. Steffirin 

fikrincə, “konsultasiya ixtisaslı  konsultantın və müştəriyə  “şəxsiyyət-şəxsiyyət”  tipli 

münasibətlər çərçivəsində göstərdiyi peşəkar yardımdır”.   

     Psixoloji konsultasiyanın məqsədi müştərinin gündəlik həyatda qarşılaşdığı şəxsiyyətlərarası 

və emosional xarakterli çətinliklərə anlamaqda və onların həll edilməsinə kömək göstərməkdən 

ibarətdir.  Konsultasiya hər bir insana öz şəxsi istəklərinə uyğun davranış proqramı seçməkdə 

və ona müvafiq hərəkət etməkdə, yeni şəraitə uyğunlaşmaqda, şəxsiyyətin iradi, intellektual və 

emosional sahədə  yaranan problemlərin həllində kömək göstərmək məqsədi daşıyır. 

     Müasir psixoloji konsultasiya praktikasında aşağıdakı istiqamətlər geniş yayılmışdır: 

 

• Psixoanalitik istiqamət; 



 

• Adler istiqamət; 

•  Davranış terapiyası; 

• Rasional-emosional terapiya (A.Ellis); 

• Müştəriyə yönəlmiş  terapiya ( K.Rocers); 

• Ekzisteksial terapiya. 

    Psixoloji yardımın konsultasiya  psixoterapiya olmaqla 2 əsas sahəsi vardır. Çox vaxt isə 

bunları bir birindən qəti şəkildə ayırmaq mümkün olmur. 

  Abş psixoloqlar Gelso, Fretz və Bloşer  psixoloji konsultasiyanın və psixoterapiyadan 

fərqləndirən aşağıdakı əlamətlərini göstərmişlər: 

• Konsultasiya kliniki baxımdan sağlam olan insanlara yönəlmişdir; Bu adamlar 

gündəlik həyatda nevrotik xarakterli şikayətləri və psixoloji çətinlik problemləri 

olan adamlardır; 

•  Konsultasiya psixi qüsurların  səviyyəsindən asılı olmayaraq sağlam adamlara 

yönəlmişdir. Bu təmayül  ona əsaslanır ki, hər bir insan, hətta maliyyə 

vəsaitinin çatmadığına, xəstəliyə, əlilliyə, qocalığa görə sosial deprivasiyaya 

məruz qalsa belə, öz həyatını və özünü dəyişdirə bilər. Bu  isə onun həyatının 

yaxşılaşmasına gətirib çıxarmış olar 

• Konsultasiya müştərinin bu günü və gələcəyi ilə bağlı narahatlıq doğuran 

problemlərin həllinə yönəlməlidir;  

• Konsulatasiya adətən qısamüddətli köməkdir (ən çox 15 görüş ); 

• Konsultasiya şəxsiyyət və mühit arasında qarşılıqlı təsir zamanı yaranan 

problemlərin həllinə yönəlmişdir; 

• Konsultasiya müştərilərin şəxsiyyətinin inkişafına və onların davranış və 

davranışının dəyişdirilməsinə yönəlmişdir.  

4. Psixoloji konsultasiyanın prinsipləri. 

   Təhsil  müəssisələrində praktiki istiqamətdə iş aparan psixoloq konsultasiya sahəsində 

fəaliyyətində aşağıdakı prinsiplərə əməl etməlidir. 

 



• Humanizm prinsipi- “ziyan vurma!”. Bu prinsipə görə, psixoloqun apardığı iş 

uşağın psixi imkanlarının öyrənilməsinə, onun inkişafına kömək göstərməyə 

xidmət etməlidir; 

•  Obyektivlik prinsipi – uşağın psixologiyasının inkişaf xüsusiyyətlərinin nəzərə 

alınmasını nəzərdə tutur. 

•  Sistemlilik prinsipi-  vəzifələrin müəyyənləşdirilməsində ardıcıllığın 

gözlənilməsini, hərtərəfliliyi  və proqramlaşdırmanın zəruriliyi əks etdirir. 

• Determinizm prinsipi-  bu prinsip uşağın  inkişaf xüsusiyyətləri arasında səbəb-

nəticə  əlaqələrinin aşkara çıxarılmasının ( həyat şəraiti, tərbiyə və s.) vacibliyini 

ifadə edir 

•  İnkişaf prinsipinə görə, uşaq yalnız fəaliyyətdə inkişaf etmir. Fəaliyyət həm də  

uşağın öyrənilməsinin və onun aşkar edilmiş qüsurlarının korreksiya edilməsi 

vasitəsidir. 

•  Fərdi yanaşma prinsipi- konsultasiya prosesində hər bir uşağın  fəaliyyətinin, 

özünəməxsus inkişaf tempinin nəzərə alınması əks etdirir. 

• Şüurla davranışın vəhdəti prinsipi- şüurun fəaliyyət vasitəsilə öyrənilməsinin  

zəruriliyini ifadə edir. 

•  Könüllülük və anonimlik prinsipi-  konsultasiya prosesinə cəlb edilənlərin 

könüllülüyünü və aparılan işin mahiyyətini gizli saxlanılmasını nəzərdə tutur.  

5. Valideynlərlə aparılan konsultasiya işinin məzmunu və formaları. 

   Ailədə  uşağa qulluq onun tərbiyəsi hər bir valideyni düşündürən və qayğılandıran 

problemlərdən biridir. Ilk tərbiyəçiləri olan ata anaların bir çoxu uşağın tərbiyəsi ilə bağlı 

meydana çıxan suallara cavabları  özləri axtarıb tapdıqları halda əksəriyyəti bu sahədə təcrübəsi 

olan yaşlılarla,  hörmətli və nüfuzlu adamlarla, tərbiyəçi və müəllimlərlə  məsləhətləşməyə 

ehtiyac duyurlar. Ona görə də təhsil sistemində psixoloji xidmət işində pedaqoji-psixoloji 

konsultasiyalar mühüm istiqamətlərdən biri kimi nəzərdə tutulmuşdur. Məktəb təhsilinin 

yarandığı həm ötən əsrlərdə, həm də müasir dövrdə valideynlərlə aparılacaq, konsultativ işin 

ağırlığı  həmişə məktəb müəllimlərinin üzərinə düşmüşdür və bu gün də bu işdə müəllimlərin və 

sinif rəhbərlərinin rolu böyükdür.   

    Psixoloji konsultasiyalar özlərinin təşkili formalarına görə fərd və qrup olmaqla 2 yerə ayrılır. 

Psixoloqun təşkil  etdiyi fərdi konsultasiyalar ayrı-ayrı valideynlərlə təklikdə, qrup 

konsultasiyaları isə bir neçə valideynin birgə iştirakı ilə keçirilir.  

 



Konsultasiyalar aşağıdakı konkret mövzular üzrə də keçirilə bilər.  

1. Uşaqların tərbiyəsində valideyn nüfuzu. 

2. Uşağın inkişafında fəaliyyətin rolu. 

3. Ailədə yeganə ərköyün uşaq. 

4. Natamam ailədə uşağın tərbiyəsi xüsusiyyətləri. 

5. Fiziki cəhətdən zəif və xəstə uşaqların ailədə tərbiyəsi. 

6. Uşağın geyimində gigiyenik tələblər. 

7.  Ailədə uşağın təlim əməyinin təşkili. 

8.  Uşaqlar və virtual məkan. 

9.  Mobil telefonlar uşaq üçün əyləncə və ünsiyyət vasitəsidirmi?  

10. Yeniyetmələrin problemləri və s. 

Təhsil sistemində çalışan praktik psixoloq konsultasiya alaraq keçirilməsində aşağıdakı tələblərə 

əməl etməlidir.  

• Konsultasiyanın keçirilməsi zamanı valideynlər hiss etməlidirlər ki, psixoloq 

onların və övladlarının tərbiyəsində xeyirxah və səmimi mövqe tutmuşdur, o,  

bu tədbirləri görüntü xatirinə keçirmir, əksinə, valideynlərə uşağın tərbiyəsində 

əməli kömək göstərmək istəyir. 

• Valideynlərə verilən tövsiyələr, konkret olmalı, ailənin həyat şəraitini, uşaqların 

fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. 

•  Hər bir konsultasiya valideynlərə nə isə yeni, faydalı bir şey verməli,  onların 

pedaqoji və psixoloji biliklərini genişləndirməlidir. 

•  Konsultasiyanın uğurlu olması bir çox cəhətdən psixoloqun səriştəsindən, 

valideynlərə qarşı həssaslıqdan, onun təqlidetmə və inandırma məharətindən 

asılıdır. 

•  Konsultasiya hazırlıq tələb edir. Psixoloq valideynlərin sualları elmi cəhətdən 

əsaslandırılmış cavablar verməlidir. 

•  Valideynlərə tövsiyyələr verməzdən əvvəl psixoloq valideyni ona müraciət 

etməyə məcbur edən faktı ətraflı öyrənməli, elmi ədəbiyyatlara istinad edərək, 

həyati nümunələrə əsaslanaraq sübutlar gətirməyi bacarmalıdır. 

 

      Məktəb psixoloqunun valideynlərlə işi bir neçə istiqaməti əhatə edir; 

 



• Ailə situasiyasına müdaxilə etmədən uşağın tərbiyəsində ailənin təsirini 

artırmaq üçün  əməkdaşlıq mühitinin yaradılması; 

•  Uşaqların aktual həyat problemləri ilə əlaqədar maarifləndirmə və 

konsultasiya işləri; 

•  Valideynlərin sorğuları əsasında uşaq-valideyn ünsiyyəti məsələləri ilə bağlı 

konsultasiyaların keçirilməsi; 

• Valideynlərin psixoloji cəhətdən himayə edilməsi. 

6. Müəllimlərlə aparılan konsultasiya işləri. 

    Psixoloqun müəllimlərlə apardığı psixoloji konsultasiya işlərinin sistemində əsas vəzifəsi hər 

bir şagirdin şəxsiyyət kimi inkişafı üçün bu inkişafetdirici optimal mühitin yaradılmasına kömək 

göstərməkdən ibarətdir. 

    Təlim-tərbiyə prosesində, şəxsiyyətyönümlü və nəticəyönümlü pedaqoji əməkdaşlıq 

şəraitinin yaradılmasında ixtisaslı mütəxəssis kimi məktəb psixoloqunun rolu böyükdür. 

Psixoloqdan ixtisaslı məsləhət və yardım alan müəllimlər özlərinin gündəlik peşəkar 

fəaliyyətində hər bir şagirdə fərdi yanaşmanın priyomlarını öyrənir, onların konkret psixoloji 

xarakteristikaları haqqında etibarlı məlumatlar əldə etmək imkanı qazanır. Onlar arasındakı 

peşə əməkdaşlığı, ümumi və ortaq vəzifələrin  birgə həllinə yönəlmişdir. Psixoloq müəllimlər 

arasında müasir pedaqoji psixoloji təlimi nəzəriyyələrinə, yeni, fəal və interaktiv texnologiya və 

innovasiyaları təbliğ edir, onları təlim prosesində şagirdlərin fəaliyyətinin motivləri, təlim-

tərbiyə proseslərinin idarə olunmasının texnologiyası və şagird nailiyyətlərinin 

qiymətləndirilməsi metodikaları ilə tanış edir. Müəllimlərlə keçirilən konsultasiyalar zamanı 

psixoloq müəllimlər tərəfindən tətbiq edilən təlim metodları və metodikalarının qarışmır və 

onlara müdaxilə etmək hüququna malik deyildir.  

     Müasir pedaqoji psixoloji biliklərin fəal təbliğatçısı olan psixoloq müəllimlərlə şagirdlər və 

şagirdlərin özləri arasında qarşılıqlı münasibətlərin xarakterinin öyrənilməsi xüsusi diqqət 

yetirir. O, bu münasibətlərin humanist və demokratik olmasına, mənəvi və işgüzar dəyərlər  

əsasında qurulmasında fəal yardımçı rolunda çıxış edir. 

      Psixoloqun  konsultativ işinin sistemində müəllimlərin pedaqoji psixoloji mədəniyyətinin 

yüksəldilməsi, peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsi, onlarda mənəvi və peşə şüurunun,  yeni 

pedaqoji və metodik təfəkkürün formalaşdırılması məsələləri mərkəzi yer tutur. Bu məqsədlə 

psixoloq müəllimlərin daimi fəaliyyət göstərən seminarını təşkil edir və burada onların peşəkar 

fəaliyyəti prosesində meydana çıxan müxtəlif pedaqoji psixoloji problemlərin işgüzar 

müzakirələrini keçirir. 



 

      Psixoloq məktəb rəhbərliyinin və yuxarı təhsil orqanlarının göstərişi ilə müəllimlərin 

peşəkarlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsində fəal iştirak edir, öz rəyini bildirir. Belə 

qiymətləndirmə zamanı psixoloq pedaqoji fəaliyyətin və müəllim şəxsiyyətinin aşağıdakı əsas 

cəhətlərinə xüsusi diqqət yetirməlidir: 

• Müəllimin ixtisas -peşə hazırlığı və təlim tərbiyə işindəki uğurları; 

•  Müəllim şəxsiyyətinin tipoloji xüsusiyyətləri, kollektivdə və şagirdlər arasında 

reytinqi; 

• Müəllimin aqressivliyinin qiymətləndirilməsi; 

• Onun ünsiyyətlilik səviyyəsi və şagirdlərlə qarşılıqlı münasibətlərinin tərzi; 

•  Konfliktli situasiyalarda davranışı; 

•  Müəllimin peşə fəaliyyətində mövcud maneə və əngəllər; 

•  Müəllimin mühüm şəxsi peşəkar keyfiyyətləri.     
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