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MÖVZU 1./ PSİXOLOGİYA ELMİNİN PREDMETİ VƏ VƏZİFƏLƏRİ 

PLAN: 

1. Психолоэийанын мювзусу 

      2. Психи щадисялярин тяснифи 

      3. Психолоэийанын вязифяляри 

 

1. Психолоэийа елми гядим тарихя малик бир елм сащясидир. Психолоjи 

анлайышлар систем шяклиндя илк дяфя йунан философу Аристотелин (ерамыздан 

яввял ЫВ яср)  «Рущ щаггында» мяшщур трактатында шярщ олунмушдур. 

Суал олунур? Нийя трактат психолоэийа дейил, «Рущ щаггында» адланыр. 

Она эюря ки, узун мцддят (ХЫХ ясрин сонларына гядяр) психолоэийа елми 

фялсяфяйя аид фянн щесаб олунмушдур. Авропа ядябиййатында бязян ону 

«ментал» («ментал» латын сюзц олуб, психи олан демякдир), фялсяфя, рущиййат 

вя с. адландырмышлар. 

ХВЫЫЫ ясрин сонларына гядяр психолоэийа сюзц ня инэилис, ня дя франсыз 

ядябиййатында ишлянилмямишдир. Алман ядябиййатында ися психолоэийа сюзц 

енсиклопедист алим Христиан Волфун 1732-cи илдя «Емпирик психолоэийа» вя 

1734-cц илдя йаздыьы «Расионал психолоэийа» китабларнын няшриндян сонра 

мялум олмушдур. 

ХВЫЫЫ ясрин сону ХЫХ ясрин яввялляриндян башлайараг психолоэийа 

термини Америка, Авропа вя рус ядябиййатында бюйцк еврестик ящямиййят 

кясб етмишдир. 

Азярбайcанда психолоэийа термини ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин 

яввялляриндя рус психологу вя педагогу К.Д.Ушинскинин ясярляри васитяси иля 

ишлянилмяйя башланылмыш вя эениш вцсят кясб етмишдир. Психолоэийа термини 2 

йунан сюзцндян-«псийухе»-«рущ», «рущи алям», «логос»-«билик, елм, 

юйрянмяк» сюзляриндян ямяля эялмишдир. Психолоэийа сюзцнцн щярфян 

тярcцмяси дя «рущ щаггында елм» демякдир. Дар мянада психолоэийа 

психика щаггында елмдир. 

 

2. Психолоэийада психиканы вя йа психи щадисяляри шярти олараг 3 група 

бюлцрляр: 1. Психи просесляр;  2. Психи щаллар; 3. Психи хассяляр (вя йа хцсусий- 

йятляр). 

1. Психи просесляр ясас категорийалардандыр. Идрак просесляри (дуйьу, 
гаврайыш, диггят, щафизя, тяфяккцр, нитг вя тяхяййцл), иради просесляр (ирадя) 
вя емосионал просесляр (щиссляр вя емосийалар) бирликдя психи просесляр 

адланыр. İdrak prosesləri gerçəkliyi dərk etmək, gerçək aləm haqqında 

məlumatların qavranılması və işlənməsi ilə bağlı olan psixi proseslərdir. 

Bunlara duyğular, qavrayış, hafizə, diqqət, nitq, təfəkkür, təxəyyülü aid 

etmək olar. 
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Emosional proseslərə insanların gerçəkliyə münasibətləri ilə bağlı olan 

hisslər daxildir. Gerçək aləmdə baş verən hər hansı bir hadisə insanda 

müsbət və mənfi emosiya yarada bilir ki, bu da onun fəaliyyətinə müvafiq 

təsir göstərir.  

İnsanın həyat və fəaliyyətində iradi proseslərin də rolu az deyildir. İradi 

proses özünü insanın qərar qəbulu, çətinlikləri aradan qaldırmaq, öz 

davranışını idarə etmə şəraitində aydın şəkildə göstərir. 

 

2. Психи щал вя йа вязиййятляр инсанын психи вязиййяти иля баьлыдыр. Бунлар 

ясасян бир-биринин якси олан ящвал, севинc, стресс, дальынлыг, инамсызлыг, шцбщя 

вя с. ибарятдир. Psixi hallara gəldikdə onlar bütövlükdə insanın psixi 

vəziyyətini xarakterizə edirlər. Onlar da psixi proseslər kimi özlərinin 

dinamikliyinə, istiqamətinə, nisbi davamlılığına, intensivliyinə görə 

fərqlənirlər. Bununla yanaşı olaraq psixi hallar psixi proseslərin gedişinə və 

nəticələrinə təsir göstərə, fəaliyyəti gücləndirə və ya ləngidə bilər. Психи щал 

вя йа вязиййят психи фактын нисби давамлылыьыны билдирир. Мясялян: 2 тялябя 

арха стулларда отуруб ширин сющбят едир. Онлара еля эялир ки, мцяллим онлары 

эюрмцр.Лакин онлар гяфилдян бцтцн груп тялябяляринин вя мцяллимин онлара 

бахдыьыны эюрцрляр. Онлар утаныр вя башларыны ашаьы саллайырлар. Бу вязиййят 

бир нечя эцн давам едир вя с. 

3. Психи хасся вя йа хцсуссиййятляря темперамент вя габилиййят дахилдир. 

Бура щямчинин ирадя, емосийа, мотивасийа вя мараглар да аид едилир. Бунлар 

юзцнцн яксини фяалиййят вя цнсиййятдя тапыр. Психи хассяляр шяхсиййятин 

структуруну тяшкил едян вя нисбятян давамлы яламятлярин гаршылыглы тясир вя 

ялагяляриндян ибарятдир. Мясялян: бир тялябя ямяксевярдир, диэяр тялябя ися 

тянбялдир вя с.  

Психи щадисяляр бир-бири иля сых сурятдя баьлы олуб гаршылыглы ялагя- 

дядирляр. Онлардан бири диэяринин ясасында ямяля эялир. 

«Просес» сюзц латын сюзц олуб, щяр щансы бир щадисянин башланмасы, 

эедиши вя инкишаф мярщялялярини якс етдирир. Идрак просесляри эерчяклийи дярк 

етмяк, эерчяк алям щаггында мялуматларын гавранылмасы вя ишлянилмяси иля 

баьлы олан психи просеслярдир. Емосионал просесляря инсанларын эерчяклийя 

мцнасибятляри иля баьлы олан щиссляр дахилдир. Эерчяк алямдя баш верян щяр 

щансы бир щадися инсанда мцсбят вя мянфи емосийа йарада билир ки, бу да 

онун фяалиййятиня мцвафиг тясир эюстярир. Иради просес юзцнц инсанын гярар 

гябулу, чятинликляри арадан галдырмаг, юз давранышыны идаря етмя шяраитиндя 

юзцнц эюстярир. 

Беляликля, психолоэийа психика щаггында елмдир. О, инсаны ящатя едян 

ятраф алямин дярк едилмясиндя психиканын ролуну, фяалиййят вя цнсиййят 

просесини, шяхсиййятин фярди-психолоjи хцсусиййятлярини юйрянир. Psixologiya 
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obyektiv gerçəkliyin beyində əks olunmasından ibarət psixi hadisələr, 

onların yaranma və inkişaf qanunları haqqında elmdir.    

Психолоэийа обйектив эерчяклийин бейиндя якс олунмасындан ибарят психи 

щадисяляр, онларын йаранма вя инкишаф ганунлары щаггында елмдир. 

Психолоэийа-бейиндя обйектив алямин субйектив суряти кими ямяля элян 

психиканын фактлары, ганунауйьунлуглары вя механизмляри щаггында елмдир. 

 1. Психолоэийа ня щаггында елмдир? 

   Психолоэийа психика щаггында елмдир. 

      2. Психика нядир? 

         Психика обйектив эерчяклийин (алямин) субйектив сурятидир. 

      3. Психолоэийа психиканын щансы cящятлярини юйрянир? 

         Психолоэийа психиканын фактларыны, ганунауйьунлугларыны вя механизм-      

         лярини юйрянир. 

 

 3. Психолоэийа щям инсанларын, щям дя щейванларын психикасыны, онун 

тязащцрцнц, дяйишмясини, тякамцлцнц, инсан психикасы иля щейван психика- 

сынын фяргини тядгиг едир. Психолоэийанын ясас вязифяси психи щадисялярин 

инкишафынын, дяйишилмясинин ганунларыны юйрянмякдян, психи хасся вя психи 

просеслярин ясас хцсусиййятлярини тятдгиг етмякля онларын идаряетмя йолларыны 

мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. Психолоэийанын вязифяси психи щадисялярин 

обйектив cящяти иля субйектив cящятляри арасында асылылыьы елми шякилдя юйрян- 

мякдян ибарятдир. 

 Психолоэийа обйектив алямля инсан арасындакы мцнасибятя диггят 

йетирир. Инсанын алями неcя дярк етмяси, информасийаны гябул едиб йенидян 

ишлямяси просесинин дахили механизмини юйрянир. Бурада юн плана субйект-

обйект мцнасибяти кечир. Психолоэийа бликляр системинин елми шякилдя 

юйрянилмясиня хидмят едир. О, ейни заманда инсана юз мягсядлярини, психи 

вязиййятини билдирмяйя, ону шцурлу шякилдя дяйишдирмяйя хидмят едир. 

Психолоjи биликляр валидейн вя педагоглара шаэирдлярин вя ювладларынын тялим-

тярбийя ишини гурмагда, цмуми вяпсихи инкишафыны мцяййянляшдирмякдя, 

давранышларында баш верян гцсурларыны арадан галдырмагда лазымдыр. 

Психолоjи биликляр айры-айры фяалиййят сащяляриндя уьур ялдя етмяк, йашыдлары 

вя бюйцклярин ряьбятини газанмаг цчцн дя ваcибдир. Халг тясяррцфаты, 

мядяниййятин инкишафы вя адамларын саьламлыьынын мцщафизяси цчцн дя 

психолоjи биликлярин бюйцк ящямиййяти вардыр. 

 

 

 

 

MÖVZU 2. PSİXİKA VƏ ŞÜUR 
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              ПЛАН: 
 

1. Психика щаггында анлайыш 
2. Шцур вя онун нювляри 
3. Шцурун функсийалары 
4. Шцурун ясас хцсусиййятляри 
5. Шцур вя шцурсузлуг 

 
1. Психика обйектив алямин субйектив сурятидир. Психика бейнин хасся- 

сидир. Мцхтялиф психи щадисяляр обйектив алямин мцхтялиф тяряфлярини, 
cящятлярини якс етдирир. Мясялян, бизим шцурумуз гаршымызда олан яшйаны якс 
етдирир. Яксетдирмянин даща мцряккяб формасы инсанын яввялляр растлашдыьы 
cисим вя щадисялярин, щятта щяйатда мювcуд олмайанларын беля инсан 
бейниндя тяхяййцл, фантазийа шяклиндя якс етдирилмяси иля баьлыдыр. 

Мадди алямин cисим вя щадисяляри инсан психикасында пассив шякилдя 
эцзэцдя якс олундуьу кими олмур. Бейиндя йаранан бу сурят дягиглик, 
тамлыг етибари иля cисим вя щадисяйя там охшамайа да биляр. Психи щадисяляр, 
шцур бизя мадди алями дярк етмяк, она фяал тясир эюстярмяк имканы верир. 
Психика инсан фяалиййяти вя цнсиййяти иля сых баьлыдыр. Фяалиййят инсанын дярк 
олунмуш мягсяди иля тянзим едилян дахили (психи) вя хариcи (физики) фяаллыьыдыр. 
Лакин инсан тякликдя йашамыр вя фяалиййят эюстярмир. О, cямиййятин цзвц 
олмагла даим башга адамларла цнсиййятя эирир.Цнсиййят инсана мяхсус олан 
фяалиййят нювляриндян биридир. Йалныз cямиййятдя йашамагла, башга адам- 
ларла цнсиййятя эирмякля инсан психикасыны мянимсямяк мцмкцндцр. 

 
2. Психиканын ян йцксяк сявиййясини шцур тяшкил едир. Шцур да психика 

кими бейнин функсийасыдыр. Шцур обйектив алямин инсана мяхсус иникасыдыр, 
шцур анжаг инсана мяхсусдур, щейванларда шцур йохдур. Шцур инсанын 
варлыьа мягсядяйюнялмиш мцнасибятляриндя ифадя олунур. Инсанын психикасыны 
шцурлу иникас, давранышыны ися шцурлу ямяк йаратдыьы кими, онун шцуруну да 
ямяк йаратмышдыр. Инсан шцуру инсана, варлыьа мягсядяйюнялдимиш мцна- 
сибяти, ямяк просесиндя йаранан зярурят нятижясиндя йаранмышдыр. 

Демяли, шцур обйектив эерчяклийин идеал иникасыдыр. Шцур иcтимаи мящсул- 
дур. Шцурун 2 нювц вардыр: иcтимаи вя фярди шцур.  

Иcтимаи шцур бцтювлцкдя мцяййян cямиййят цчцн вя йа мцяййян сосиал 
груп цчцн сяcиййяви олан бахышлар, идейалар нязярдя тутулур. Иcтимаи шцур 
варлыьын иникасындан ибарятдир. Иcтимаи шцур щадисяляриня-тябият, cямиййят, 
тясяввцрляр, мяфщумлар, бахышлар аиддир. Cямиййяти тяшкил едян инсанлар 
олмадан cямиййят дя мцмкцн дейилдир вя демяли, фярдлярин фяал шцуру 
олмадан иcтимаи шцурда мцмкцн дейилдир. 

Фярди шцурун юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. Фярди шцур адамын 
доьулмасы иля доьулур вя юлцмц иля дя юлцб эедир. Фярди шцур жямиййятин щяр 
бир шяхсинин шцурудур. Фярди шцур инсанын инкишаф сявиййяси, шяхси характери 
иля вя с. амиллярин тясири алтында олур. 
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Иcтимаи шцур иля фярди шцур даима бир-бириня гаршылыглы тясир эюстярир, 
гаршылыглы сурятдя бир-бирини зянэинляшдирир. Щяр бир инсан бцтцн щяйат бойу 
башга адамларла мцнасиятляри васитяси иля, тялим, тярбийя йолу иля иcтимаи шцур 
нормаларыны мянимсяйир. Бу диалектик просесдир. 

 
3. Шцурун 3 ясас функсийасы- когнитив (инэилисcя «когнитион»-«билик» 

демякдир), тянзиметмя вя коммуникатив (инэилисжя „«коммуникате»-«мялу- 
мат вермяк» демякдир) функсийалары вардыр. 

Когнитив функсийа йалныз шцур сявиййясиндя биликлярин фяал, мягсядйюнлц 
мянимсянилмяси кими юзцнц эюстярир. Мянимсянилмиш биликлярин инсанын 
щяйат фяалиййятиндя истифадя олунмасы когнитив функсийанын ясасыны тяшкил едир. 
Когнитив функсийа фярди шцурун иcтимаи шцурла цзвц ялагясини билваситя ифадя 
едир. Инсанын мянимсядийи биликлярин- елми, идеолоъи нормаларын, принсиплярин 
вя с. юзц иcтимаи-тарихи характер дашыйыр, онар практиканын эедишиндя нечя-
нечя няслин сяйи нятижясиндя йаранмыш вя шцур фактына чеврилмишдир. Когнитив 
функсийа идрак просесляри васитяси иля щяйата кечирилир, инсан юз билийини 
зянэинляшдирир. Юзцнцн бу хцсусиййятляриня эюря идрак просесляри шцурун 
структуруна дахил олур. 

Тянзиметмя функсийасы шцур сявиййясиндя ихтийари характер дашыйыр. 
Фяалиййятин мягсядинин формалашмасы шцурун функсийасына дахилдир. Шяхсий- 
йятин тянзиметмя функсийасы мцхтялиф формаларда щяйата кечирилир. Бурада 
биз 2 cящятя хцсуси диггят йетирмялийик:  

 1/ шцурлу мягсяд фяалиййят просесиндя юзцнямяхсус еталон ролуну ифадя 
едир: инсан юз ишинин нятиcясинионунла тутушдурур, юз сящвлярини мцяййян едир 
вя онлары арадан галдырыр, йяни якс ялагя йарадыр. 2/ инсанын фяалиййяти онун 
ирадясинин тязащцрц кими щяйата кечирилир; о иради сяй эюстярярк гаршыйа 
чыхан чятинликляри арадан галдырыр. Юзцнцн билик вя истедадыны шцурлу мягся- 
дин щяйата кечирилмясиня табе едир. 

Инсанын юз давраныш вя фяалиййятини шцурлу сурятдя тянзим етмяк зяру- 
ряти онун сосиал варлыьы иля шяртлянир. О, иcтимаи мцнасибятляря дахил оларкян 
юз давраныш вя фяалиййятини тянзим етмялидир. Шцурун коммуникатив функси- 
йасы инсанларын бир-бири иля цнсиййяти просесиндя формалашыр. 

Коммуникатив функсийа инсанлар арасында билик мцбадиляси, онларын бир-
биринин тяcрцбясини мянимсямяси, диэяр тяряфдян ися бир-биринин давранышыны 
гаршылыглы сурятдя тянзим етмяси просеси кими щяйата кечирилир. Бу о демякдир 
ки, щяр бир адамын шцурунун формалашмасында онларла адам иштирак едир. 

 
4. Шцурун функсийаларында онун ясас хцсусиййятляри юз яксини тапыр. Бу 

хцсусиййятляр ашаьыдакылрадыр: 
1. Шцур хариcи алям щаггында биликлярин мяcмуйундан ибарятдир; 
2. Шцурун мцщцм бир cящяти мянлик шцуру иля баьлыдыр: инсан юзцнц 

дярк едир, юз «мян»ини «гейри-мян»дян айырыр, юз ямяллярини вя бцтювлцкдя 
юзцнц шцурлу сурятдя гиймятляндирир; 

3. Инсан гаршысына мягсяд гойур вя юз фяалиййятини щямин мягсяд яса- 
сында тянзим едир. 
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4. Инсанын мцнасибятляри шцурун мцщцм cящятини тяшкил едир. Мцна- 
сибятсиз шцур йохдур, ола да билмяз. Инсан мцнасибятляри тякжя интеллектуал 
характер дашымыр, онлар да инсанын щиссляр алямини ифадя едир. Шцурда 
интеллектуал олан аффектив оланла цзвц сурятдя бирляшир. Щяр щансы бир cисим вя 
щадися бу зяминдя инсан цчцн шяхси мяна кясб едир. Садаланаn бу 
кейфиййятляр шцурун ян башлыcа хцсусиййятляридир. 

 
5. Шцур психика кими бейнин функсийасыдыр. Шцур обйектив алямин инсана 

мяхсус иникасыдыр. Шцур иcтимаи мящсул кими анcаq инсана хасдыр. 
Шцурсузлуг-инсанын психи щяйатынын мцяййян бир сащясини тяшкил едир. 
Шцурсузлуг дедикдя, еля психи просес вя щалларын мяcмуйу нязярдя тутулур 
ки, онлар эерчяк щадисялярля шяртляширляр, лакин инсан онларын тясири щаггында 
юзцня щесабat вермир. Бу заман инсан cисим вя щадисяляря мцнасибятини, юз 
ямялляринин мотивини дярк етмир, онлары тящлил едиб гиймятляндиря билмир. 

Шцурсузлуг щаллары шцурдан мцхтялиф яламятляриня эюря фярглянир. Башлы- 
cа cящят ондан ибарятдир ки, cисим вя щадисяляр шцурсузлуг сащясиндя инсанын 
емосийалары, дцнйайа емосионал мцнасибятляри васитяси иля якс олунур. Шцур- 
сузлуг щалларынын юйрянилмяси психолоэийа иля баьлыдыр. 

Австрийа психиатры З.Фрейд шцурсузлуг дедикдя, инсанын щяйата кечирил- 
мяйян мейллярини нязярдя тутурду. Эуйа бу мейлляр сосиал нормалара 
уйьун эялмядийиня эюря шцур сащясиня бурахылмыр, шцурсузлуг сащясиня 
сыхышдырылыр. 

Шцурсузлуьа дихилдир: йухуэюрмя, щипноз, кцйлянмя, психолоjи сирайят, 
йорьунлуг вя с. Фяалиййятин дярк едилмяйян мотивляри, щявяс вя с. буна 
мисал ола биляр. Шцурсузлуг да шцур кими инсана мяхсус психи щадисядир. О 
да шцур кими инсанын иcтимаи щяйат шяраити иля шяртлянир. Лакин шцурдан фяргли 
олараг шцурсузлуг сащяси дцнйанын инсан бейниндя адекват олмайан иникасы 
кими мейдана чыхыр. Бу заман инсан юз щярякятляриня мягсядйюнлц нязарят 
едя билмир вя бунларын нятиcялярини адятян гиймятляндирмир.Демяли, инсанын 
психи щяйатынын ян башлыcа истигамяти мящз шцур сащяси иля баьлыдыр.  

Психолоjи тядгигатлар эюстярир ки, шцурсузлуг щадисяляри инсаны шяхсиййят 
кими дейил, фярд кими характеризя едирляр. Онлар инсанын психи щяйатында 
юзüнямяхсус рол ойнайырлар. Шцурсузлуг щадисяляринин юйрянилмяси инсанын 

бир фярд кими хцсусиййятлярини баша дəйшмяйя йахындан кюмяк эюстярир. 

 
 
 

 

 

 

 

MÖVZU 3. PSİXİKANIN FİLOGENEZDƏ İNKİŞAFI 
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Canlı orqanizmin - bitki və heyvanların biotik (bioloji cəhət-dən 

əhəmiyyətli) təsirlərə cavab vermə qabiliyyətinə qıсıqlanma deyilir. 

Qıcıqlanma elementar formada hələ birhüceyrəli orqanizmdo özünü 

göstərir: onlar mühitin təsirinə seçici səciyyə daşıyan hərəkətlə cavab 

verirlər.  

 Mühitin təsirinə seçici surətdə cavab vermək nə deməkdir? Tutaq ki, 

xarici aləm canlı orqanizmə biotik və abiotik (bioloji сəhətdon əhəmiyyətsiz 

və ya zərərli) təsir göstərə bilər. Birinci halda canlı orqanizm qıcığa 

yaxınlaşır, ikinci halda isə ondan uzaqlaşır. Bunu başa düşmək üçiin, gəlin, 

cansız təbiətdə inikasın xüsusiyyətlərini yada salaq.  

Cansız təbiətdə inikas yalnız xarici təsirlərin gücü və xarakterindən 

asılıdır. Məsələn, qayanın aşılanmasını xatırlaym: dəniz tərəfındən yuyulan 

qaya suya müəyyən müqavimət göstərir - dalğalar qayaya dəyib parçalanır, 

lakin tədricən qaya da dağılır. Cansız təbiətdəki inikasın bütün formalarında 

biz bu xüsusiyyəti görə bilərik. Halbuki canlı materiyada inikas keyfiyyətcə 

yeni xüsusiyyətlər kəsb cdir. O, yalnız xarici təsirlərin gücü və xarakterindən 

deyil, həm də orqanizmin daxili vəziyyətindən (tutaq ki, ас və tox 

olmasından) asılı olur. O, acdırsa, qidaya yaxınlaşır, toxdursa, yerindən 

tərpənmir vo ya ondan müxtəlif formalarda uzaqlaşır. Bu о deməkdir ki. 

Hər bir canlı orqanizm bütün xarici qıcıqlara seçici (fəal) münasibət 

bəsləyir. Onda yeni xassə:  

- özünütənzimetmə xassəsi nəzərə çarpır. Başqa sözlə, bioloji inikas özünün 

ilk sadə formalarından başlayaraq fəal xarakter daşıyır.  

Təkamül prosesində heyvanlarda qıcıqlanmanın yeni fonnası -həssas1ıq 

meydana çıxır. Heyvan biotik təsirləri daha adekvat surətdə, məsələn, iyinə, 

rənginə və ya formasına görə fərqləndirməyə başlayır. Bu, artıq sadə 

formada duyğunun əmələ gəlməsi deməkdir.  

Beləliklə, uzunmüddotli təkamül proscsində psixika əmələ gəlir və 

tədricən, o, müxtəlif fomıalarda - duyğu, qavrayış, hafızə və s. psixi 

proseslor kimi təzahür ctməyə başlayır. Psixikanın filogenezdə (yunanca 

phule - növ, genesis - doğulma, mənşə deməkdir), yəni təkamül prosesində 

əmələ gəl-məsi və inkişafı mürəkkəb və çoxcəhətli prosesdir. O, müxtəlif 

amillərlər, xüsusilə mühitin təsirləri və sinir sisteminin təkamül və inkişafı ilə 

bağlıdır.  

Canlı orqanizmin mövcudluğu mühitin, həyat şəraitinin təsirləri ilə 

şərtlənir, onunla təyın olunur. Sadə bir misal göstərək: mühitdə temperatur 

yüksəldıkdə, orqanizmin kimyəvi reaksiyalarının sürəti artır, aşağı düşdükdo 

isə azalır. Heyvanlann hamısı eyni cür hərəkət edirmi? Şübhəsiz ki, yox. 

Birhüceyrəli orqanizmlər bu zaman məhv olur. Halbuki Ш сох isti havada 
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xortumu ilə üstünə su çiləyir, ağacların kölgəsində gizlənən meymun hətta 

özü üçün sərin yer düzəldir. Bəs, bu nə ilə əlaqədardır?  

Gəlin bir məsələyə diqqət yctirək: ilk baxışda adama elə gəlir ki, eyni bir 

yerdə - Qızılağac qoruğunda vo ya Altıağac meşələrin-də yaşayan müxtəlif 

heyvanlann mühiti eynidir. Halbuki hcyvanla-rın növündon, cinsindon, 

inkişaf səviyyəsindon asılı olaraq eyni bir qıcıq biri üçün biotik ohəmiyyot 

kəsb cdir, о biri ьзьn isə tamamilə əhəmiyyotsizdir.  

Biz onların həyat şəraitində ciddi forqlərə rast gəlirik. Bu, birinci 

növbədə, ondan ırəli gəlir ki, hər hansı bir qıcıq heyvanlann hamısı üçün 

eyni dərəcədə biotik qıcıq deyildir. Tulaq ki, ət biri üçün biotik əhəmiyyət 

kəsb etdiyi halda, о biri ьзьn, tamanıilə əhəmiyyətsizdir. Onların yaşayış 

tərzi də bir-birindən forqlənir. Biri, məsələn, meymun ağacda yaşayır, 

başqasının, tutaq ki, quşların həyat tərzi isə tamam basqadır. Yaxud delfın 

suda yaşayır. Onların bədən quruluşunun da ohomiyyəti az deyildir. Burada 

başqa amillərin də rolunu qeyd ctmok olar. Lakin heyvanlann davranışının 

psixoloji baxımdan təhlili əsaslı surətdə göstərir ki, heyvanın mühitə 

uyğunlaşması bilavasitə onun sinir sisteminin xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. 

Həyat şəraiti mürəkkəb- ləşdikcə, sinir sistcmi daha yüksək səviyyədə inkişaf 

edir, sinir sistemi inkişaf etdikcə, heyvanın mühitlə əlaqəsi genişlənir, 

mürəkkəbləşir. "Sinir sistemi də təkamül prosesinin məhsuludur. Onun 

aşağıdakı növlərini fərqləndirirlər: a) torvari, yaxud səpgin sinir sistemi, b) 

düyünlü sinir sistemi, v) borulu sinir sistemi.  

Torvari sinir sistemi on bəsit sinir sistemidir. Hidropoliplərdə, 

meduzalarda və s. sinir hüceyroləri bədənin səthinə tor şəklindo səpələnərək 

bir-biri ilə çıxıntılar vasitəsilo birləşir. Hər hansı bir sinir hüceyrəsində 

əmələ gələn oyanma bütün hüceyrələrə yayılır və təsir edən qıcığa hidıopolip 

və ya meduza bütün bodənini yığmaqla cavab verir. Torvari sinir 

sistemindən fərqli olaraq düyünlü sinir sistemində sinir hüceyrələri 

qruplaşır, mərkəzi düyünlər əmələ gəlir: sinir hüceyrələri əsas etibarilə 

heyvanın mühitlə daha çox təmasda olan baş hissəsində toplaşır və sinir 

sisteminin aşağı ətraf hissəlori yuxan mərkəzi hissələrə tabe vəziyyətdə olur. 

Soxulcanların, həşəratların və s. sinir sistemi düyünlü sinir sisteminə misal 

ola bilər.  

Düyünlü sinir sistemi daha çox qıcıq qəbul etməyə və işləməyə imkan 

yaradır: baş düyün müxtəlif qıcıqları qəbul cdir və təhlildən keçirir. Medu- 

zalara nisbətən soxulcanlann və həşəratlann davranışı daha da 

mürəkkəbləşir.  Borulu sinir sistemi ali sinir sistemi tipidir. O, boruda 

yerləşən sinir hüceyrələrinin birləşməsindən ibarətdir (məsələn, 

xordalılarda). Təkamül nəticəsində onurğalı- larda onurğa beyni (haramilik) 
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və baş beyin (beyin) - mərkozi sinir sistemi meydana gəlmiş və inkişaf 

etmişdir. Sinir sisteminin inkişafı ilə yanaşı olaraq, heyvanlarda hiss üzvləri 

də inkişaf edir və təkmilləşir. Sinir sisteminin və reseptorların inkişafından 

asılı olaraq psixi inikas forması da mürəkkəbləşir. Heyvanlarda yeni psixi 

funksiyalar meydana gəlir və təkamülün nisbotən aşağı mərhələsində özünü 

göstərən psixi funksiyalar (duyğular, qavrayış, hafızə və s.) təkmilləşir. Sinir 

sistemi nə qədər mürəkkəbdirsə, psixika da bir о qədər təkmilləşmiş olur.  

Baş beynin inkişafı onurğalıların təkamülündə xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir Baş beyində müxtəlif funksiyaları yerinə yetirən lokallaşdılmış müəyyən 

sahələrdə yer tutan mərkəzlər yaranır. Bu məkəzlər xüsusi sinir törəmələri - 

assosiasiya zonaları vasitəsilə qarşılıqlı əlaqəyə girir, Heyvan nə qədər 

yüksək inkişaf etmiş olursa, həmin zonalar bir о qədər təkmilləşmiş olur. 

Mərkəzi sinir sisteminə malik heyvanlar  mühitin təsirlərini daha adekvat 

surətdə əks etdirirlor. Yüksək surətdə toşəkkül etmiş heyvanlarda sinir 

fəaliyyətinin əsas fondunu şərti reflekslərin məcmusuyu təşkil edir.  

Beləliklə, aydın olur ki, psixi funksiyalar heyvanın yaşayış şəraitindən 

və sinir sisteminin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq inkişaf cdir. Bos, bu 

xüsusiyyətlər onla-rın davranışında песə əks olunr? Torvari sinir sisteminə 

malik olan heyvanlar mühitin təsirlərinə əsasən tropizmlər formasında 

геaksiya göstərirlor. Düyünlü sınir sistemi səviyyəsində heyvanların 

davramşında tropizmlor müşahidə olunsa da, əsas yeri instınktıv davranış 

forması və ya instinktlər tutur. Onların davranışında vərdişlər də 

özünəməxsus rol oynamağa başlayır. Borulu sinir sistemi səviyyəsində isə 

qeyd olunan davranış formalan ilə yanaşı intellektual davranışa rast gəlirik.  

Tropizmlər nədir? Onlar песə təzahür edirlər?  

Trоpizm (yunanca tropos - dönmək, istiqamət deməkdir) termini ilk 

dəfə bitkilərin günəşə doğru hərəkətlərini təsvir etmək məqsədilə 

işlədilmişdir. (Azərbaycan dilində «günəbaxan» sözü bu cəhətdən 

maraqlıdır.) Fransız psixologiyasında tropizm tcrmininin sinonimi kimi 

«taksis» (yunanca taxis - qayda, uyğunlaşma deməkdir) terminindən istifadə 

olunur. Bizim ədəbiyyatda bitkilərin müvafiq reaksiyaları daha çox tropizm, 

heyvanlann reaksiyaları isə taksis sözlərilə ifädə olunur. Bəzən həmin 

sözlərdon sinonim sözlər kimi də istifadə olunur.  

Tropizm və ya taksisin iki mərhələsini fərqləndirirlər, birinci mərhələdə 

canlı orqanizm müvaflq qıcıq (işıq, kimyəvi, mexaniki və s.) istiqamətinə 

yönəlir, ikinci mərhəlodə həmin istiqamotdə yerini doyişir. Ali heyvanlarda 

hafızənin inkişafı zəmininde mnemotaksis (yunanca mnemotaxis - yadda 

saxlamaq deməkdir) müşa-hidə olunur: heyvan müəyyən ərazidə davranış 

üçün mühüm olan oriyentirləri yadında saxlayır. Heyvanın inkişaf 
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səviyyəsindən asılı olaraq tropizm və ya taksis müxtəlif formalarda özünü 

göstərir.  

I n s t i n к t1 ə r (latınca - instinktus - oyanma demokdir) genetik 

cəhətdən tropizmlərlə bağlı olsa da, mahiyyət etibarilə yeni davranış forması 

kimi mcydana çıxır. İnstinkt termini müxtəlif vaxtlarda müxtəlif məzmun 

ifadə etmişdir. Bir sıra hallarda şüurun əksini təşkil edən halları, bəzən 

insanın siv» hərəkətlərini, insan psixikasında «heyvani cəhətləri», bəzən isə 

mürəkkəb şərtsiz refleksləri ifadə etmək üçün instinkt terminindən istifadə 

olunmuşdur. Müasir psixologiyada terminin mənası dəqiqləşmişdir; o, elmi 

termin kimi «genetik cohətdən təsbit olun-muş», «irsən möhkəmlənmiş», 

«anadangəlmə davranış» mənasını ifado edir.  

İnstinktiv davranış forması zəncirvari xarakter daşıyır: o, hər hansı bir 

qıcığın (iy, səs, duruş, dəri reaksiyaları, rəng və s.) təsiri ilə əmələ gəlir və 

ardıcıl surətdə davam edir. Müxtəlif hallarda hörümçəyin tər toxumasını, 

bal ansının şan qayırmasını müşahidə etsəniz, bunu asanlıqla müəyyən edə 

bilərsiniz. İlk baxışdan bu hərəkotlər məqsodouyğun hərəkətlərə bənzəyir, 

əslində isə belə deyildir. Aşağıdakı misallar bu sahədən səciyyəvidir: - əgər 

bal üçün nəzərdə tutulmuş şanının arxa tərəfıni kəssək, arı yararsız şana 

mümafıq miqdarda bal doldurur vo balın о biri tərəfdən axmasına 

baxmayaraq şanın üzünü mumla suvayır.  

Zooparkda saxlanan Nero adlı şirə bədbəxlik üz vermişdi: xəstəlikdən 

sonra tükləri tökülmüşdü. Onunla bir qəfəsdə qalan digər vəhşilər keçəl şirə 

məhəl qoymayır və tez-tez ona hücum cdirdilər. Psixoloqlar Nero üçün süni 

yal düzəltməyi təklif etmişlər. Şir təklifın onun xcyrinə olduğunu hiss 

edibmiş kimi parikin geydirilməsinə mane olmamışdır. Pariki geydirəndən 

sonra şirlərin Neroya qarşı reaksiyası о dəqiqə dəyişmişdir.  

Bu cəhətdən aşağıdakı misal da maraqlıdır: qarışqada feromon adlı 

ifrazat hasil edən vəzilər vardır. Başqa qanşqalar bu feromonların kimyəvi 

tosirini duyur. Tozə ölmüş qarışqa müəyyən feromon ifraz edir. Onda bir-iki 

gündən sonra çürüntü iyi əmələ gəlir. Bu çürüntü iyini duyan qarışqalar 

ölünü yuvadan bayıra çıxarır. Bu instinktiv davranışdır. Qarışqaların ölü 

qanşqanı düşünmədən yuvadan kənara atdıqlarını sübut etməkdən ötrü belə 

bir təcrübə aparmışlar: ölü qarışqada hasil olan çürümə məhsulunu diri 

qarışqanın üstünü çəkirlər.  

Başqa qarışqalar iyin təsiri nəticəsində diri qarışqanı, onun müqavimət 

göstərmosinə baxmayaraq, ölü qarışqa kimi yuvadan bayıra atırlar. Diri 

qarışqa yuvadan uzaqda qalmayır və yenidən öz yuvasına qayıdır. Lakin 

üzərino sürtülmüş çürüntü məh-sulunun tosiri onu yenidən ölü kimi yuvadan 

uzağa apannağa vadar edir. Diri «meyitin» yuvadan uzağa daşınması 
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şəklində olan belə instinktiv hərəkət təcrübəni aparan şəxs tərəfındon 

qarışqanın üzərinə çəkilmiş məhlul öz təsirini itirənə qədər davam edir.  

Instinktiv davranış formalanna heyvanlann hamısında geniş təsadüf olunur. 

İnkişaf etmiş heyvanlarda onlar daha mürokkəb xarakter daşıyır.  

 Məsələn, yaşlı ali meymunlarda instinktiv davranış ibtidai heyvanlann 

instinktindon əsaslı surətdə fərqlənir. Ali meymunlarda (xüsusən şinpanzedə) 

anadangəlmə davranış forması olan yuva tikmək instinkti mövcuddur. Tobii 

şəraitdə onlar budaqlarda yuva qururlar. Müşahidələr göstərir ki, 

meymunlann yuva qurmaları onların materialı seçərkən praktik təhlildən 

istifadə etmələrinə, yəni onları yararhlığına görə ayırmalanna səbəb olur. 

Tədqiqatın gedişi prosesində meymunlann quruculuq «fəaliyyəti» 

gəmiricilərin (siçovulun) yuva qurması ilə müqayiso edilmişdir. Müxtəlif 

bərkliyə malik olan materialdan, məsələn, ağac budağın-dan və kağızdan 

həm şimpanze, həm də siçovul eyni tipli yuva qururlar: yuvanın əsasını 

nisbətən bərk materialdan, iç səthini isə daha yumşaq materialdan 

düzəldirlər. Əgər şimpanzeyə və siçovula yalnız yumşaq material versək, 

onlar homin matcrialdan yuva qurmağa başlayırlar.  

 Şimpanze daha bərk materialı alan kimi, dərhal yuvanı yenidən 

qurmağa başlayır. Əlinin bir hərəkəti ilo o, yumşaq materialdan düzəltdiyi 

yuvanı kənara itəloyir, bərk materialı götürür və ondan yuvanın bünövrosini 

qurmağa başlayır. O, yalnız bundan sonra yumşaq materialdan istifadə edir, 

onu yuvasının içərisinə» döşəyir. Bu cür şəraitdə siçovullar bork materialı 

yumşaq materialın üzərinə qoyaraq tikintini davam ctdirirlər. Beləliklə, 

siçovullardan fərqli olaraq meymunlar, hətta instinktiv surətdə hərəkət 

edəndə belə, xarici şəraiti nəzərə alırlar.  

İnstinktiv davranış anadangkəlmədir. Bu onun başlıca xüsusiyyətidir. 

Müvafıq qıcıq təsir göstərən kimi instinktiv davranış da bir növ öz-özünə 

yaranmağa başlayır. Lakin son zamanlar xüsusilə meymunlar üzərində 

aparılan müşahidəlor göstərdi ki, nisbətən mürəkkəb instinktiv davranış 

tormaları öz-özünə əmələ gəlmir. Onlar əsasən sürü şəraitindo formalaşır. 

Məsələn, müəyyən edil-mişdir ki, sürüdən təcrid cdilmiş meymun balalarında 

seksual davranış müşahidə olunmur.  

Təcrübə aşağıdakı kimi apanlmışdır: üzərində təcrübə aparılan cavan 

meymunlardan hər biri ayrıca qəfəsə salınmışdır. Onlar bir-birini görsə və 

eşitsə də, bir-biri ilə fıziki ünsiyyətə girmək imkanından məhrum idilər, 

başqa sözlə, seksual oyunların baş verməsi imkanı aradan qaldırılmışdı. 

Müəyyən vaxt keçdikdən sonra tədqiqatçılar həmin mcymunlardan nəsil 

almaq məqsədilə onları bir yerə buraxanda məlum oldu ki, seksual 

davranışm formalaşması bilavasitə qrup effekti ilə şərtlənir.  
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MÖVZU 4. PSİXOLOGİYA ELMİNİN İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ 
 

Psixologiya elmi öz inkişafında müxtəlif mərhələlərdən keçmişdir. 

Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: 

Elməqədərki I mərhələ. Qədim dövrdən başlayaraq bizim eradan 

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

haqqında təsəvvürlər çoxsaylı mif və əfsanələrdə, nağıl və ilkin dini 

inamlarda, totemlərdə öz əksini tapmışdır. 

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

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

dövrdə psixologiya elmi fəlsəfənin tərkibində inkişaf etmişdir. II mərhələnin 

başa çatması ilə bağlı psixoloji ədəbiyyatda fikir və mövqelər fərqlidir. Kimi 

ilk psixologiya məktəbinin  - assosionizmin yaranmasıyla (XVIII əsrin 

sonları), kimi də fəlsəfə və təbiət elmlərindən fərqli psixologiya terminlərinin 

yaranmasıyla (XIX əsrin ortaları) II mərhələnin başa çatdığını qəbul edir. 

Psixologiyanın inkişafının mərhələlərə ayrılması digər elmlərdə olduğu 

kimi şərti xarakter daşıyır. Bəzən psixologiya elminin müstəqil elm sahəsi 

kimi yaranmasını V.Vundtun eksperimental psixologiya laboratoriyasının 

yaranması tarixindən götürməyi təklif edənlər də var. Bunlarla yanaşı 

psixologiyanın müstəqil elm sahəsi kimi daha əvvəlki dövrlərdən meydana 

çıxdığını qəbul edənlər də olmuşdur. Bu, psixologiyanın müstəqil şəkildə 

predmetinin müəyyənləşməsi, humanitar və təbiət elmləri sistemində öz 

yerini tutması, psixikanın daxili və xarici təzahürlərinin eyni vaxtda 

öyrənilməsi ilə bağlıdır. Psixologiyanın müstəqil mövqeyi onun bir fənn kimi 

üniversitetlərdə tədris olunması ilə də əlaqələndirilir. Bu isə XVIII əsrin 

sonu, XIX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir.  

Psixoloqların böyük əksəriyyəti psixologiya elminin müstəqil elm sahəsi 

kimi meydana çıxmasının tarixini XIX əsrin ikinci yarısından, eksperimental 

psixologiyanın yaranması tarixindən götürməyi daha düzgün hesab edirlər.  

İstənilən halda qəbul etmək lazımdır ki, psixologiyanın müstəqil elm 

sahəsi kimi mövcudluğu tarixi onun fəlsəfənin tərkibində inkişafı tarixindən 

qat-qat azdır. Təbii ki, fəlsəfənin tərkibində olduqda belə bu elm inkişaf 

etmiş, onun predmeti, məzmunu təkmilləşmişdir. 

Uzun müddət psixologiyanın predmeti ruh olmuşdur. Lakin müxtəlif 

dövrlərdə ruh anlayışı müxtəlif məzmun, mahiyyət kəsb etmişdir. «Ruhi 

aləm» anlayışının əmələ gəlməsi ibtidai insanların animistik görüşləri ilə 

əlaqədardır. İbtidai insanların təsəvvürlərində ruh bədəndən aydın surətdə 

ayrılmır. Bu təsəvvürlər həyat fəaliyyəti və şüur, o cümlədən yuxu, ölüm, 

ürəkkeçmə və s. hadisələrin elməqədərki, primitiv „ materialist şərhi 

nəticəsində əmələ gəlmişdi. Belə hadisələrin səbəbini izah etməkdə çətinlik 

çəkən ibtidai insanlar onların bilavasitə qavranılan zahiri cəhətlərini onun 
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əsl mahiyyəti kimi qəbul edirlər. Qədim insanlara görə insanın ruhu „ onun 

bənzəridir. Onun tələbatı və adətləri, mövcudluq şəraiti canlı insanlarda 

olduğu kimidir.  

Bununla yanaşı, hesab edilirdi ki, ruhun başlıca funksiyası bədəni 

fəallaşdırmaqdır. Qədim dövrün alimləri „ psixoloqlar hesab edirdilər ki, 

bədən ətalətdə olan kütlədir və onu məhz ruh hərəkətə gətirir. Ruh yalnız 

fəallıq üçün enerji vermir, eyni zamanda onu istiqamətləndirir, insanın 

davranışını tənzim edir.  

Tədricən ruhun funksiyasına idrak da əlavə olundu. Beləliklə, fəallığın 

mənbəyi kimi idrak, onun mərhələləri psixoloji tədqiqatların mühüm 

məsələlərinə çevrildi. 

Orta əsrlərdə ruhun öyrənilməsi ilə bağlı dini nəzəriyyələr meydana 

çıxdı və elmi araşdırmaları sıxışdırmağa başladı. Buna görə də formal 

olaraq psixologiyanın predmeti dəyişmədi, bədənin fəallığının növləri, 

idrakın xüsusiyyətləri, ilk növbədə hissi idrak tədqiq olunurdu. Tənzimedici 

funksiya, iradi davranış, məntiqi təfəkkür və s. ilahi iradə, allaha inam kimi 

təqdim olunmağa başlandı. 

Lakin dini ideologiya real aləmə neqativ münasibət formalaşdırmışdı, 

haqq-təalaya qovuşmaq istəyən insandan özü ilə tək qalmaq tələb olunurdu. 

Din xadimləri hesab edirdilər ki, mövcud olanlar artıq yaradılmışdır və 

əbədi olaraq dəyişməz qalacaqdır. Yeganə radikal dəyişiklik yalnız insanın 

«ikinci zühuru» zamanı baş verəcəkdir. O vaxta qədər isə heçnə 

dəyişməyəcəkdir.  

Lakin bu kimi təzyiqlərə baxmayaraq, artıq feodalizmin daxilində 

mütərəqqi psixoloji təlimlər meydana çıxır. Həmin dövrdə universitet 

tələbələri ilk mühazirədə professoru qiymətləndirmək istədikdə deyirdilər: 

«Bizə ruhi aləm haqqında danışın!». 

Digər elm sahələri kimi, psixologiya elmi də tədricən dinin 

təzyiqlərindən, buxovundan azad olmağa başladı. Antik dövrlərdə olduğu 

kimi, elm yenə də obyektiv, rasional düşüncəyə, yanaşmaya, ağıla, inama, 

real faktlara istinad etməyə başladı. Lakin bununla yanaşı, dini inamlardan 

hələ də tam imtina etmək mümkün deyildi. Buna görə də psixologiyanın 

predmeti dəyişdi. Onun predmeti ruh, ruhu aləm deyil, şüur, onun 

məzmunu, formalaşdırılması yolları oldu. 

Lakin bu dövr ona gətirib çıxardı ki, artıq XVIII əsrdə faktiki olaraq 

idrak prosesləri psixologiyanın predmetinə çevrildi. Eyni zamanda, davranış, 

emosional proseslər, eləcə də şəxsiyyət, onun inkişafı hələ də psixologiyanın 

predmetindən kənarda qalırdı. Tədqiqatların belə məhdud dairəsi ilk 

dövrlərdə həm də əhəmiyyətli idi. Belə ki, bu vəziyyət psixologiyaya dini 

mövqedən uzaqlaşmağa, sonra isə eksperimental elmə çevrilməyə imkan 

yaratdı. Bu həm də onun müstəqil elm sahəsinə çevrilməsinə, tədqiqat 

sahəsinin, predmetinin fəlsəfədən fərqlənməsinə, ayrılmasına təkan verdi. 

Digər tərəfdən isə belə yanaşma psixologiyanın inkişafına əngəl olurdu. Buna 

görə də XIX əsrin ikinci yarısında bu məsələlərə yenidən baxmaq zərurəti 
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yarandı. Biologiyanın inkişafı, o cümlədən Ç. Darvinin təkamül nəzəriyyəsi, 

H.Spenserin və digər tədqiqatçıların işlərinin nəticəsində psixologiya elmi 

fəlsəfədən tamamilə ayrıldı, təbiət elmlərinə yaxınlaşdı. Bununla yanaşı, öz 

predmetini genişləndirərək, İ.N.Seçenovun sözləri ilə desək «şüur sahəsindən 

davranış sahəsinə» keçirdi. Beləliklə idrak proseslərindən başqa, emosional 

proseslər və davranış psixologiyanın predmetinə daxil oldu. Daha mühümü 

isə ondan ibarətdir ki, psixologiyanın obyektiv elm sahəsi olmaq cəhdi 

psixikanın tədqiqində yeni metodların axtarışına səbəb olmadı. XIX əsrin 

80-cı illərinə qədər introspeksiya hələ də aparıcı metod olaraq qalırdı. 

Psixologiya elminin inkişafının III mərhələsi Almaniyanın Leypsiq 

şəhərində V.Vundtun ilk eksperimental psixologiya laboratoriyasının 

yaratması ilə başlayır.  

Eksperimental psixologiya laboratoriyasının yaranması ilə psixologiya 

müstəqil, obyektiv və eksperimental elm sahəsinə çevrildi. Lakin V.Vundt-un 

assosianist yanaşmanın əsasında qurduğu psixoloji model insanın ruhu 

aləmi, emosianal haləti, şəxsiyyətin strukturu, yaradıcı fəallığı ilə bağlı yeni 

faktlar verə bilmədi. 

Belə vəziyyət alimləri psixikanın tədqiqi ilə bağlı yeni metodlar 

axtarmağa sövq etdi. Həmin dövrdə yaranan ilk psixologiya məktəbləri 

(strukturalizm, funksionalizm, Vyursburq məktəbi) uzun müddət fəaliyyət 

göstərə bilmədi. Lakin onlar sübut etdilər ki, psixologiyanın predmeti, 

metodları ilə bağlı fərqli mövqelər, yanaşmalar mövcuddur. Beləliklə, 

zamanın tələblərinə uyğun yeni axtarışlar başladı. Bu dövrü psixoloqlar 

metodoloji böhran  dövrü adlandırırlar. 

 Vahid mövqeyə gələ bilməmələri nəticəsində XX əsrin əvvələrində 

psixologiyada bir neçə istiqamət meydana çıxdı. Onların hər birinin öz 

predmeti və tədqiqat metodları yarandı. Nəticədə psixologiyada psixoanaliz, 

biheviorizm, qeştalt psixologiya, marksist psixologiya istiqamətləri və mək-

təbləri yarandı.  

XX əsrin II yarısında yeni psixologiya məktəbləri və istiqamətləri: 
humanist psixologiya, genetik psixologiya, koqnitiv psixologiya meydana 

çıxdı. Beləliklə, demək olar ki, XX əsrin 60-cı illərindən başlayaraq 

psixologiya elmi özünün yeni inkişaf mərhələsinə daxil oldu. Bu mərhələnin 

xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, indi ayrılma, parçalanma yox, 

ayrı-ayrı məktəblərin, tədqiqat istiqamətlərinin birləşməsi prosesi gedir.  

 

2. Bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da psixoloji fikrin 

yaranması və inkişafını iki mərhələyə ayırmaq olar: elməqədərki və elmi 

psixologiyanın təşəkkülü və inkişafı. Əlbəttə, onların arasında kəskin sədd 

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

formalaşmış, biri digərinin inkişafına zəmin yaratmışdır. Elməqədərki 

psixoloji fikirlərin yaranması tarixi çox qədimdən, eramızdan əvvəldən 

başlanır. O, bir tərəfdən Şərq fəlsəfi fikrindən, digər tərəfdən xalq yara-
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dıcılığından bəhrələnmişdir. O bir tərəfdən həyatın özündən, ictimai-tarixi 

proseslərdən asılı olaraq inkişaf etmiş, digər tərəfdən baş verən proseslər 

psixoloji fikrə öz təsirini göstərmişdir. 

Azərbaycanda psixoloji fikrin, psixologiya elminin tarixinin araşdırıl-

masını dünya psixologiya elminin inkişafı kontekstindən ayırmamağı lazım 

bildik. 

Professorlar Ə.S.Bayramov və Ə.Ə.Əlizadə elməqədərki psixologiyanı 

eyni zamanda «güzəran psixologiyası» adlandırırlar. Onlar yazırlar: 

«Güzəran psixologiyasına aid biliklərin mənbəyini ictimai və şəxsi təcrübə 

təşkil edir. Hələ qədim zamanlardan başlayaraq bu biliklər nəsildən-nəslə 

verilmiş müxtəlif obrazlı ifadələrdə, atalar sözlərində, bayatılarda, 

nağıllarda, dastanlarda və s.-də özünün əksini tapmışdır. Bizim hər birimiz 

bu bilikləri ətraf adamlardan, eləcə də şifahi xalq ədəbiyyatı vasitəsilə 

mənimsəyirik. İnsanın şəxsi təcrübəsində həmin biliklər daha da dəqiqləşir, 

yeni məna çalarları kəsb edir». 

Onlar daha sonra yazırlar: «Güzəran psixologiyasına aid olan biliklərdə 

biz hətta müasir psixologiya üçün maraqlı olan müəyyən faktlara rast 

gəlirik. Lakin onların hamısı üçün bir cəhət səciyyəvidir „ güzəran 

psixologiyasında faktlar ardıcıl şəkildə izah edilmir, sübut olunmur». 

İnsanlar lap qədimlərdən qarşılıqlı münasibətlərdə olduqları, ünsiyyətə 

girdikləri insanları öyrənməyə, anlamağa, dərk etməyə çalışmış, bunun üçün 

müşahidələr aparmışlar. Tədricən toplanan biliklər ümumiləşdirilmiş, 

dildən-dilə, ağızdan-ağıza keçərək ümuminin, hamının qəbul etdiyi fikirlər 

olmuşdur. Bunlar bayatılar, nağıllar, atalar sözləri, nəğmələr, laylalar, mif-

lər, əfsanələr və s. şəklində, lakonik dillə çatdırılmışdır. Demək olar ki, elmi 

psixologiyanın tədqiq etdiyi sahələr içərisində elə bir problem yoxdur ki, 

xalq yaradıcılığında da ondan bəhs olunmasın, münasibət bildirilməsin. 

Xalq yaradıcılığında xalqın düşüncə və davranış tərzi, ayrı-ayrı 

dövrlərdə baş verən hadisələrə münasibəti öz əksini bariz şəkildə tapır. Yəni 

hadisələrə münasibət, onun təhlili, ümid və istəklər bu yaradıcılığın əsasını 

təşkil edir. 

Psixoloji fikrin yaranması və inşasının digər bir istiqaməti isə yazılı 

ədəbiyyat, filosof və yazıçıların, şairlərin yaradıcılığıdır. Bu mənada «Kitabi-

Dədə Qorqud» dastanı, S.Şirazi, Nizami, N.Tusi, Nəsimi, Füzuli, 

M.F.Axundov, Sabir, C.Məmmədquluzadə və digər mütəfəkkirlərin 

yaradıcılığı Azərbaycan psixoloji fikrinin yaranması, inkişafı və 

formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Onların yaradıcılıığı bir 

tərəfdən xalqın təfəkkür tərzinin inkişafına təkan vermiş, digər tərəfdən bu 

əsərlərin özündə həyat reallıqları əksini tapmışdır. Yəni Azərbaycan 



16 
 

xalqının keçdiyi inkişaf yolunun mərhələlərini müəyyənləşdirməkdə bu 

əsərlər gözəl bir mənbədir.  

Azərbaycan xalqının islam dininin Azərbaycana gəlişinə qədərki həyat, 

məişət və təfəkkür tərzi şifahi xalq ədəbiyyatında və «Kitabi-Dədə Qorqud» 

dastanında çox bariz şəkildə öz əksini tapmışdır. Psixoloji fikrin inkişaf 

mərhələlərinin müəyyənləşdirilməsində şifahi xalq ədəbiyyatının, 

klassiklərimizin yaratdıqları əvəzsiz xəzinədir. «Kitabi-Dədə Qorqud»da 

başlıca ideyalardan biri əsarətdən, mütilikdən, kökünə, soyuna dönük 

çıxmaqdan ölümün üstün tutulmasıdır. Etibar, inam, sədaqət, ləyaqət aparıcı 

xətlərdən birini təşkil edir. Beyrəyin nişanlısı yalnız onun dirisinə yox, ölü-

sünə də sadiq qalacağını bildirir: «Erkək sinəyi (milçəyi) üzərimə 

qondurmam», - deyir. 

Dastanda ən çox diqqəti cəlb edən azadlıq, azad fikir, qadın və kişi 

bərabərliyi, qadının uca, yüksək tutulmasıdır. Qanlı Qoca oğlu Qanturalı 

evləndirmək istəyir və ondan nə sayaq qız itsədiyini soruşur. Qantural deyir: 

«Baba, mən yerimdən durmadan ol durmuş ola, mən qanlı kafər əlinə 

varmadan ol varmış, mənə baş gətirmiş ola». 

Mərdlik, məğrurluq, qeyrət eynilə qıza, qadına da xas olub. Ərləriylə, 

sevgililəriylə bir meydanda döyüşən qadınlar eyni zamanda onların 

qürurunu sındırmamağa, kişilərin yanında qürrələnməməyə çalışıblar: 

«Öyünərsə ər öyünsün „ aslandı. Öyünməklik övrətlərə böhtandır. 

Öyünməklə övrət ər olmaz», - deyiblər. 

Dədə Qorqud dünyasının əxlaq qaydaları, mərdlik, ləyaqət, şərəf, 

nəciblik anlayışları azərbaycanlı psixologiyasının, xarakterinin təməlidir. 

Zaman-zaman dəyişən, zənginləşən, bəziləri itib-batan, bir çox keyfiyyətləri 

deformasiyaya uğrayan azərbaycanlı psixologiyasının etnogeni, nüvəsi Dədə 

Qorqud dövründə təşəkkül tapmış, formalaşmışdır. Dədə Qorqud fəlsəfəsi 

bəşəridir, ölməzdir, insanı saflaşdırandır. «Hanı dediyim bəy ərənlər? Dünya 

mənim deyənlər? Əcəl aldı, yer gizlədi, fani dünya kimə qaldı? Gəlimli, 

gedimli dünya. Son ucu ölümlü dünya». 

Azərbaycanda psixoloji fikrin birinci mərhələsi eramızdan əvvəl 

başlayıb, islam dininin Azərbaycana gəlişiylə başa çatır. 

 Lakin ikinci dövr asanlıqla, birdən-birə yaranmadı. Neçə əsrlər boyu 

paralel yaşadı. Elə bugünkü günümüzdə də bu paralelliyin bir çox cəhətləri 

davam edir, yaşayır: adət-ənənələrimizdə, andımızda, xarakterimizdə. 

«İslamiyyətdə milli mənsubiyyət yoxdur» şüarı ilə Azəbaycan dünyasına 

daxil olan islam dini millətlərin, xalqların müxtəlifliyini, 

özünəməxsusluğunu, milli simasını dini biliklərlə əvəz etməyə çalışdı. Bu isə 

təfəkkürdə, düşüncədə inam və əqidədə yeniləşmə demək idi. İslam dini təkcə 
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qılıncla yox, siyasətlə, ideologiya ilə, şüurlara təsirlə, inandırma yolu ilə 

yayıldı. Bu yayılma müəyyən müddət türk dilinin sıxışdırılması, fars və ərəb 

dilinin yayılması idi. Yalnız XV-XVI əsrlərdən başlayaraq yenidən türk dili 

ədəbiyyata, mədəniyyətə qayıtmağa başladı. Xətai, Füzuli kimi böyük şairlər 

yetişdi. Aşıq şeri inkişaf etdi. Bu, xalqın təfəkkürünün, oyanışının, şüurunun 

yeni dövrü idi. Xalq fars, ərəb təsirindən qurtulub, kökünə qayıtmaq 

istəyirdi. Bu, yeni qayıdış idi. Artıq bu dövrdə qədim türklərdəki adət-

ənənələr, qadın sərbəstliyi, inamlar dəyişmişdi. Əgər islam dini ərəblərə 

inkişaf, qadın hüququ, cəhalətdən qurtarmaq imkanı vermişdisə, qədim 

türklərin bir çox sərbəstliyi, azadlığı buxovlanmışdı. 

İslam dininin Azərbaycana gəlişi ilə burada ərəb, fars, türk və digər 

etnos və xalqların dünyagörüşü, mədəniyyəti, adət-ənənələrinin sintezindən 

yeni mədəniyyət, yeni təfəkkür yaranmağa başladı. Farsların ədəbiyyatı, 

ərəblərin fəlsəfəsi, türklərin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi təfəkküründən, 

adət-ənənələrindən yeni dünyagörüşü yarandı.  Şəxsiyyətin formalaşmasında 

orta əsrlərdən başlayaraq tərbiyə ön plana keçdi. Şair, filosof, 

mütəfəkkirlərin əsərlərində nəsihətçilik əsas yer tutdu. Mənəviyyat 

məsələləri önə keçdi. Yalnız mənəviyyat, maddidən imtina çağırışları öz 

təsirini göstərdi. Maddiliyin ikinci olması maddiyə maraq və tələbatı artırdı. 

Lakin bu, aşkar deyil, gizli mahiyyət daşıdı. Ona görə də deyilirdi: «Vaiz 

özü lüm-lüm udur batində, ancaq zahirdə dediyi mənaya bir bax». 

Müxtəlif dövrləri, ictimai tarixi şəraiti öyrənən əksər tədqiqatçılar 

konkret tarixi şəraitdə yaşayan insanların dünyagörüşü, şəxsiyyəti və 

mənəviyyatını tədqiq edərkən həmin dövrün insanlarının psixologiyasının 

öyrənilməsini vacib şərt kimi irəli sürmüşlər. Belə yanaşmanın səmərəliliyi 

bir də ondadır ki, hər bir konkret dövr həyat tərzi, mənəvi dəyərləri 

baxımından bənzərsiz, təkrarolunmazdır. Bütün bunlar isə insana özünün 

təsirini göstərir, ictimai-tarixi şəraitə uyğun şəxsiyyətlər formalaşdırır.  

Məlumdur ki, qədim dövrün insanlarının daxili dünyası, xarakteri, 

maraqları, tələbatı orta əsrlərin və müasir dövrün adamlarından fərqli 

olmuşdur.  Əlbəttə, biz bu fərqləri heç də bütləşdirmək istəmirik. Bu fikri 

qəbul edirik ki, adət-ənənə, tarixi və mədəni nailiyyətlər nəsildən-nəslə 

keçərək eyni millətə, xalqa, coğrafi məkana məxsus insanlarda əsrlər boyu 

davam edən oxşar xarakterli, dünyagörüşlü, uyğun psixoloji tipli şəxsiyyətlər 

də formalaşdırır. 

Nizami, Xəqani, Nəsimi, Füzuli və digər mütəfəkkirlərin yaradıcılığında 

həm qədim türk, həm də islam dəyərləri bir tərəfdən qovuşmuş, vəhdətdə 

götürülmüş, digər tərəfdən ziddiyət təşkil etmişdir.Nizami şeyxdir, islamın 

tədqiqatçısıdır. Əsərlərini fars dilində yazıb. Amma mənşəcə, xaraktercə 
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türkdür. O, əsərlərində 350-dən artıq türk adı işlədib. Türkə xas olan 

keyfiyyətləri onun kimi dəqiq heç kim göstərə bilməyib. O, türkçülüyün əsl 

təbliğatçısı olub, bütün yaxşı keyfiyətləri onun adı ilə bağlayıb. Lakin onun 

özü də etiraf edir ki, bir çox hallarda nə qədər axtarsa da, müəyyən qənaətə 

gəlməkdə çətinlik çəkib: 

Nə qədər oraya at çapsam da mən, 

Bir xəbər gətirmək gəlmir əlimdən. 

deyir. 

Orta əsrlərdə, o cümlədən 1613-cü ildə Şah Abbasın (1587-1629) 

Osmanlılara qalib gəlməsindən sonra Qafqazdan İrana xeyli əhali köçürüldü. 

Təbrizdən xeyli əhali İsfahana gətirildi. Belə yerdəyişmələr, təbii ki, o 

dövrün adamlarının dünyagörüşünə təsir edir, adət-ənənələri dəyişdirirdi.  

Orta əsrləri Şərqin intibah dövrü də adlandırırlar. Bu dövrdə 

Bağdadda, Dəməşqdə, Qahirədə və digər şəhərlərdə yeni-yeni elm ocaqları 

yaradıldı. Elmin müxtəlif sahələrində nailiyyətlər qazanıldı, görkəmli 

şəxsiyyətlər yetişdi. Bu dövrdə ərəb və fars dili, adət-ənənəsi yuxarı dairələr-

də, ədəbiyyatda geniş yayılsa da, sadə xalq arasında türk dili, türk ənənəsi 

qorunub saxlanılırdı. Azərbaycan xalqının psixologiyası da məhz bu zəmində 

formalaşırdı.  

XVIII əsrin sonları „ XIX əsrin əvvəllərində belə mürəkkəblik, 

ziddiyyət, dolaşıqlıq azmış kimi, dini, düşüncəsi, həyat tərzi tamamilə fərqli 

olan ruslar Azərbaycana daxil olur. Psixoloji fikrin ikinci mərhələsi başa 
çatır, üçüncü mərhələ başlayır. Formalaşmış bir çox keyfiyyətlər, 

xüsusiyyətlər dəyişir. Yeni tip məktəblər açılır. Bir çox mütəfəkkirlər yeni 

mühitin yaratdığı adamlar oldu. Formalaşmış xüsusiyyətlərlə yeni arasındakı 

ziddiyyət tədricən yeninin yayılması, güclənməsi ilə nəticələndi. 

XIX əsrin sonlarına doğru Azərbaycanda maarif, mədəniyyət inkişaf 

edir, ziyalılar nəsli yetişirdi. Çar Rusiyasından Azərbaycana sürgünlər edilir, 

vəzifə borcu ilə bağlı çinovniklər gəlir, digər tərəfdən Rusiyada təhsil alanlar, 

qulluq edənlərin sayı artırdı. A.Bakıxanov, M.F.Axundov, N.Vəzirov, 

H.Zərdabi və başqaları elmə, mədəniyyətə, dövrə, zamana uyğun, əvvəl-

kilərdən fərqli, həm də köhnəliyi, fanatizmi tənqid edən əsərlər yaratmaqla 

bərabər milli, bəşəri hisslərin formalaşması üçün əllərindən gələni edirdilər. 

M.F.Axundovun 1850-1855-ci illər arasında yazdığı pyeslər nəinki 

Azərbaycanda, bütövlükdə Şərqdə yeni bir hadisə idi. Orta əsrlərdə qəzəl 

janrı necə məşhur idisə, geniş yayılmışdısa, Axundovdan sonra dram 

janrları da XIX əsrin ikinci yarısında eləcə geniş yayılmışdı, xalqın 

maariflənməsində əvəzsiz rol oynamışdı. 

XIX əsrin ikinci yarısında - 1875-ci ildə «Əkinçi» qəzetinin nəşrinə 

başlanması böyük, əhəmiyyətli hadisə idi. Bu qəzet Azərbaycanda maarifin, 

mədəniyyətin, elmin inkişafında önəmli yer tutur. Qəzetin yaradıcısı Həsən 

bəy Zərdabi nəinki həmin dövrün, eləcə də sonrakı dövrlərin, bundan 

sonrakı zamanın ən böyük maarifçisi, ziyalısı olaraq qalacaq.  
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Bu dövrdə diqqəti cəlb edən digər bir məsələ isə teatr tamaşalarının 

göstərilməsi ilə bağlıdır. Oxumağı, yazmağı bacarmayan xalq məhz bu 

tamaşalar vasitəsilə öz hüquq və azadlıqlarını başa düşür, tədricən onun 

uğrunda mubarizəyə hazırlaşırdılar. 

Azərbaycanda neft sənayesinin sürətli inkişafı da psixoloji fikrin 

inkişafına öz təsirini göstərirdi. Bakı Şərqlə Qərbin, şərq mədəniyyəti ilə 

qərb mədəniyyətinin qovuşduğu mərkəzə çevrilirdi. Bura həm Şərqdən, həm 

Rusiyadan, həm də Avropadan insanlar gəlir, iş qurur, işləyir, yaşayır, 

şəhəri zənginləşdirirdilər.  

Bir tərəfdən sənayenin tələbatını ödəyən işçilərin hazırlanması üçün 

məktəblər açılır, təhsil almaq üçün başqa ölkələrə tələbələr göndərilir, 

mətbuat yaranır, digər tərəfdən qadın hüquqları, şəxsiyyət azadlıqları 

tapdanırdı. Ona görə də Azərbaycanda maarifçilik hərəkatı genişlənməyə 

başladı. Bir tərəfdə xalqın inkişafını həyat tərzinin kəskin şəkildə 

dəyişməsində görənlər, cəhaləti, avamlığı tənqid edənlər, digər tərəfdə isə 

təkamülü, tədrici inkişafı, maariflənməni çıxış yolu kimi görənlər, bu yolda 

çalışanlar meydana gəldi.  

Elə buna görə də XX əsrin əvvəllərini Azərbaycanın yeni bir intibah 

dövrü hesab edirlər. Məhz bu dövrdə çoxsaylı mətbuat orqanı, Şərqdə ilk 

teatr, opera sənəti yarandı. Xalqın həyat tərzi, düşüncə və təfəkküründə, 

adət-ənənələrində böyük dəyişiklik baş verdi.  

XIX əsrin sonuna yaxın köhnəlik tədricən özünün süqutuna yaxınlaşdı. 

Məişətdən tutmuş həyat və fəaliyyətin bütün sahələrində əvvəlki davranış 

formaları nadanlıq hesab edilməyə, tifaqlar dağılmağa, münasibətlər başqa 

şəkil almağa başladı, adət-ənənələr dəyişdi. Hacı həsən ağalar, şeyx nəsrul-

lahlar, xudayar bəylər, məşədi ibadlar sırasından fəxrəddinlər, kefli isgən-

dərlər, şamxallar ayrılmağa başladılar. İsmayıl Şıxlının «Dəli Kür» əsərində 

bu dövrün bütün çalarları, ziddiyyətləri əks olunub. Məhz bu dövrdən 

başlayaraq özündə qədim türklərin qanını, mərdliyini, kişiliyini daşıyan 

cahandar ağaların da məhvi başladı.  

Böyük Oktyabrın qələbəsindən sonra SSRİ adlanan məkanda bir sistem 

yarandı. «Öyünərsə, ər öyünsün, aslandı, öyünmək qadınlara böhtandı» 

deyən qədim türk qadınlarını sevillər, almazlar, həyatlar əvəz etdi. Bu, 

Azərbaycanda psixoloji fikrin dördüncü mərhələsi idi. Doğrudur, beyrəklər, 

qaraca çobanlar da balaşlarla, məmmədəlilərlə əvəz olunmuşdu. 

Elə buradaca qeyd etmək istərdik ki, görkəmli dramaturq Cəfər 

Cabbarlı bu dəyişikliyi dahiyanə bir şəkildə təsvir etmişdi. Baş verən 

dəyişiklikdə nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu söyləmək də çətindir. Banıçiçək 

də, Burla xatun da, Selcan xatun da azaddır, sərbəstdir. Almaz da, Həyat 

da, Şərəbanı da azaddır, sərbəstdir. Lakin bu, tamamilə bir-birinə yad, 

fərqli azadlıqlardır.  

Beləliklə, yeni insanlar, yeni həyat, yeni düşüncə tərzi yarandı. Yeniləşə 

bilməyənlər məhv oldu, həbs edildi. Elə bu səbəbdən də 50-ci illərdən sonra 

həyatın bütün sahələrində öz sözü olmayan, laqeyd insanların sayı artdı. 
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Hətta elçi gedəndə də, qız istəyəndə də, işə götürəndə də belə dedilər: 

«Üzüyola, sakit, quzu kimidir». 

Əlbəttə, sovet sistemi yalnız  mənfiliklərdən ibarət deyil. Ölkədə 

savadsızlıq kütləvi şəkildə ləğv edildi, savadsız insan qalmadı. Məktəblər, 

xəstəxanalar, klublar, kitabxanalar açıldı. Elm və təhsil sürətlə inkişaf 

etməyə başladı.  

Milli Konservatoriya fəaliyyətə başladı. Q.Qarayev, C.Hacıyev, 

F.Əmirov, S.Hacıbəyov, A.Məlikov, T.Quliyev və digər dünya şöhrətli 

bəstəkarlarımız yetişdi. Niyazi kimi dünyanın ən tanınmış dirijorlarından 

biri yaşadı, yaratdı. M.Abdullayev, S.Bəhlulzadə, T.Nərimanbəyov və digər 

rəssamlarımız fəaliyyət göstərdi. Kino sənəti yarandı və inkişaf etdi. Üzeyir 

Hacıbəyov, Müslüm Moqamayev dünya şöhrətli əsərləri yaratmaqda davam 

etdilər. Yeni şair və yazaçılar, dramaturqlar: S.Vurğun, S.Rüstəm, 

M.İbrahimov, S.Rəhimov, İ.Əfəndiyev, S.Rəhman, R.Rza, M.Hüseyn və 

onlarla digərləri yazıb yaratdılar. 

Onlarla teatr fəaliyyət göstərdi. Elmlər Akademiyası yaradıldı. Ölkə 

başdanbaşa elektrikləşdirildi və s. 

Bütün bunlar məhz sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanın, 

Azərbaycan xalqının böyük, tarixi uğurları idi. 

XX əsrin sonlarında „ 1991-ci ildə SSRİ dağıldı. Yeni müstəqil dövlətlər 

yarandı. Azərbaycan xalqı da əsrlər boyu arzuladığı, uğrunda mübarizə 

apardığı müstəqilliyi 1991-ci il oktyabr ayının 18-də elan etdi. Bununla da 

ölkəmizin, xalqımızın həyatında yeni bir mərhələ „ müstəqillik, suverenlik 

mərhələsi başladı. 

Azərbaycanda psixoloji fikrin beşinci mərhələsi də bu illərdən başlanır. 

Müstəqillik sevinc və arzuların reallaşmasıdır. Lakin bu sevinc digər 

tərəfdən də qəm-kədər, ümidsizlik, çaşqınlıqla birlikdə gəldi. 

Torpaqlarımızın bir hissəsini müvəqqəti də olsa itirdik. Bir milyona yaxın 

qaçqın və köçkünümüz var. Qaçqın və köçkün düşdüyümüz torpaqlarla 

yanaşı o yerlərin mədəniyyət abidələrini də itirdik. O yerlərdə yaşayan 

insanların özünəməxsus adət-ənənələri, həyata baxışları, həyat tərzi də 

deformasiyaya uğradı. İdeoloji, iqtisadi sistem dəyişdi. İnsanlar həyat və dü-

şüncə tərzini dəyişməli oldu. Ümumi mülkiyyəti xüsusi mülkiyyət, ümumi 

bərabərliyi, sosial bərabərsizlik əvəz etdi. Varlılar və kasıblar təbəqəsi 

yarandı. Bir tərəfdən keçmişimizə, soykökümüzə qayıdış, digər tərəfdən 

müasirləşmə, Qərbə inteqrasiya etməyin zəruriliyi səsləndi. 

MÖVZU 5. PSİXOLOGİYANIN TƏDQİQAT METODLARI 
 
PLAN: 
 
1. Психолоjи тядгиqаt методларынын тяснифаты 

2. Мцшащидя və eксперимент методу 

3. Анкет  və  mцсащибя методу 

4. Сосиометрийа методу 
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5. Фяалиййят мящсулларынын тящлили 

6.Тест və rийази методлар 

 

1. Психолоjи тядгигатын методлары дедикдя, бу елмин юз предметини, 

мювзусуну тядгиг етмяк цчцн истифадя етдийи йол вя васитялярин мяcмуйу 

нязярдя тутулур. Психолоэийанын  тядгигат методлары онун методолоэийасы иля 

баьлыдыр. Методолоэийа конкрет методик прийомларын мяжмуйудур. 

Психолоэийа елминин тядгигат методлары мцхтялифдир. Онлары Б.Г.Ананйев 

тяряфиндян тяклиф едилмиш тяснифата мцвафиг олараг ашаьыдакы 4 група бюля 

билярик: Ы груп методлара: мцгайисяли, узунмцддятли вя комплекс методлар 

дахилдир. Онлар тяшкилати методлар адланыр.  

ЫЫ груп методлар групу: елми материаллар, фактлар, ялдя етмяйин емпирик 

цсулларындан ибарятдир. Бу група дахилдир:   

a/// мцшащидя вя юзцнцмцшащидя;  

б/ експериментал методлар: тябии, лаборатор; психодиагностик методлар: 

тест, анкет, сосиометрийа, интервйц вяс.;  

c/ фяалиййят просесляри вя мящсулларынын тящлили вя праксиметрик метод- 

лар: хронометрийа,шаэирдлярин ишляринин, ясярляринин гиймятляндирилмяси;    

д// //моделляшдирмя: рийази, кибернетик; е/ биографик методлар (сянядлярин 

тящлили) вя с. 

 ЫЫЫ груп методлар: материлларын ишлянилмяси цсулларыны ящатя едир. 

Щямин методлар бунлардыр:  

 а/ /кямиййят (рийази статистик) тящлили;  

 б/// кейфиййят (материаллар тип, груп вариантларына эюря тясниф олунур) 

тящлили. 

 ЫВ груп методлар: шярщ методлары адланыр. Бу методлар психолоэийанын 

мцхтялиф сащяляриндя тятбиг олунур. 

 

 2. Мцшащидя инсанын хариcи яламятляриня, давраныш вя ряфтар вя ряфтар 

тярзиня, мцщакимя габилиййятиня вя нитг мядяниййятиня эюря тязащцр  едян, 

психи хцсусиййятлярини цзя чыхармагдан ибарят олан тядгигат цсулудур. Психи 

щадисялярин эедишиня гарышмадан, онларын хариcи ифадясини мягсядяуйьун вя 

планлы шякилдя излямякля психи щадисялярин юйрянилмяси методуна мцшащидя 

методу дейилир. Мцшащидя методу мящсулдар метод олуб, психи просесляри вя 

щадисяляри няинки тясвир етмяк, онлары щям дя изащ етмяйя имкан верир. 

Мцшащидя мцтяшяккил вя ардыcыл сурятдя тяшкил едилмялидир. Мцшащидя вя 

онун нятиcяляринин тящлили мцшащидячидян обйективлик тяляб едир. Мцшащи- 

дянин етибарлы нятиcя вермяси цчцн гаршыйа дягиг вя айдын мягсяд гоймагла 

йанашы, мцяййян схемдян дя истифадя етмяк лазымдыр. Мцшащидячи ушаьын 
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ряфтар вя щярякятлярини, кечирдийи щисси щаллары ятрафлы юйряндикдян сонра 

онун психи вязиййяти щаггында нятиcя чыхармалыдыр. 

Мцшащидя гысамцддятли, узунмцддятли вя систематик olur. Гысамцд- 

дятли мцшащидя дягигяляр ярзиндя инсан психикасы вя давранышын тязащцрцнц 

излямякля щяйата кечирилир. Мясялян; мцяллимин изащына шаэирдлярин 

мцнасибятини ашкара чыхармаг  цчцн щямин  анда онларын цзяриндя апарылан 

мцшащидя мисал ола биляр. Узунмцддятли мцшащидяйя бцтцн дярс ярзиндя 

апарылан мцшащидяляр аиддир. Дюврц мцшащидя мцяййян дюврдя психи 

щадисянин тязащцрцнц излямякдян ибарятдир. Систематик мцшащидя инкишаф 

динамикасыны ашкара чыхармаьа хидмят едир. Юзцнцмцшащидя инсанын юзц 

цзяриндя, юз дахили аляминдя баш верян дяйишикликляри юйрянмяк мягсядиля 

апарылан мцшащидядир. Дахили мцшащидя заманы инсан юз дахили аляминдя баш 

верян дяйишикликляри вя онлары тюрядян сябябляри мцяййянляшдирмяйя чалышыр. 

Експеримент психи щадисялярин эедишиня мцдахиля едяряк хцсуси 

шяраитдя тязащцр едян, психи щадисяляри юйрянмякдян ибарят олан тядгигат 

методудур. Експериментин кюмяйи иля гисмян гыса вахт ярзиндя мцяййян 

психи щадисянин хцсусиййятлярини дягиг юйрянмяк мцмкцн олур. Експери- 

ментдя мцхтялиф cищазлардан, техники васитялярдян, шякиллярдян истифадя 

олунур. Експеримент вя йа тяcрцбя цсулунун бир сыра нювляри вардыр.  

Тябии експеримент 1910-cу илdя А.Ф.Лазурски тяряфиндян тятбиг едил- 

мишдир. Тябии експеримент ади, тябии шяраитдя апарылыр. Мясялян: тябии експери- 

мент синифдя дярс формасында апарылыр. Шаэирд еля билир ки, дярс кечир. Даща 

онун цзяриндя тяcрцбя апарылдыьыны тясяввцр етмир. Беля тяcрцбяляр ирялиcя- 

дян щазырланмыш план вя методика ясасында апарылыр. Бу тяcрцбя заманы 

мцасир техникадан да эениш истифадя олунур.  

Лаборатор експеримети лабораторийа шяраитдя мцхтялиф психолоjи апарат- 

ларын кюмяйи апарылыр. Бу цсулу илк дяфя алман физиологлары: Е.Щ.Вебер вя 

Щ.З.Фехнер тяряфиндян дуйьуларын юйрянилмяси иля ялагядар олараг тятбиг 

едилмишдир. В.Вунд бу цсулдан эениш истифадя етмишдир. Експериментин даща 2 

нювцнц гейд едирляр. Мцяййянедиcи експеримент  психи щадисялярин фярдлярдя 

инкишаф сявиййясини ашкара чыхармаг цчцн истифадя олунур. Бурада експери- 

ментатор психи щадисялярин эедишиня тясир етмир. Юйрядиcи експеримент 

експериментаторун фяал, мягсядяйюнялмиш тясири просесиндя йохланыланларда 

психиканын инкишаф хцсусиййятлярини ашкара чыхар- магдан ибарятдир. 

 

3. Анкет методу мцяййян психолоjи мясяляни юйрянмяк вя йа 

дягигляшдирмяк мягсяди иля апарылыр. Бундан ютрц мцхтялиф вариантлы  

анкетляр тяртиб едиля биляр. Бязи анкетляр йалныз мцяййян психолоjи мясяля- 

лярля ялагядар суаллардан ибарят олур. Респондент (цзяриндя тядгигат 

апарылан шяхс) щямин суаллара cаваб верир. Респондент суаллары охуйур вя 
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тяртиб едилмиш анкетин тялябляриня ясасян йа лазым олан cавабын алытындан 

хятт чякир, йа ону позур, йа дя щямин суаллара «щя» вя йа «йох» cаваб- 

ларындан бирини верир. Анкетляря верилян cаваблар йазылы формада олмалыдыр. 

Анкет аноним вя гейри-аноним формада апарыла биляр. Анкет биткин вя 

дольун шякилдя тяртиб олунмалыдыр. Анкет васитяси иля групун психолоjи 

характеристикасыны, коллективдя симпатийа вя антипатийаны вя с. юйрянмяк 

мцмкцндцр. 

Мцсащибя методундан да эениш истифадя олунур. Суал-cаваб йолу иля 

психолог она лазым факты ялдя едир. Суаллар дцшцнцлмцш вя бирмяналы 

олмалыдыр. Мцсащибя методуну чох вахт сорьу методу кими дя гейд едирляр. 

Сорьунун шифащи, йазылы вя сярбяст сорьу нювляри вардыр. Шифащи сорьу йохла- 

нанын реаксийа вя давранышы цзяриндя мцшащидя апармаг тяляб олундугда 

щяйата кечирилир. Бу сорьу заманы cавабларын обйективлик дяряcяси чох вахт 

тядгигатчынын юзцнцн давраныш вя шяхси хцсусиййятляриндян асылы олур. Йазылы 

сорьу даща чох адамы ящатя етмяйя вя буна аз вахт сярф етмяйя имкан 

верир. Бу сорьунун гцсурлу cящяти ондан ибарятдир ки, бу замн йохлананын 

суаллара реаксийасыны эюрмяк мцмкцн дейилдир. Сярбяст сорьу заманы вери- 

ляcəк суаллар габагcадан мцяййянляшдирилмир. Бу сорьу заманы тядгигатын 

тактика вя мязмунуну асанлыгла дяйишмяк мцмкцндцр. Бу ися йохланан- 

лардан мцхтялиф мялуматлары ялдя етмяйя имкан верир. 

 

4. Сосиoмеtрийа методу кюмякчи методлардандыр. Бу метод груп вя 

коллективдя шяхсиййятлярарасы мцнасибятляри юйрянмяк мягсяди иля апарылыр. 

Бу цсулдан илк дяфя Америка психологу C.Морено истифадя етмишдир. Щям- 

чинин синиф коллективинин вя йа тялябя групларынын комплектляшдирилмясиндя, 

групун интеллектуал сявиййясинин мцяййянляшдирилмясиндя, психи просеслярин 

вя шяхсиййятин фярди-психи хцсусиййятляринин юйрянилмясиндя сосиметрийа 

цсулундан истифадя етмяк олар. Сосиометрийа щансы формада тятбиг едилирся, 

едилсин, онун нятиcялярини мцшащидя, експеримент вя с. йолу иля дягигляш- 

дирмяк зяруридир. Мялуматлар хцсуси сосиометрик cядвяллярдя якс етдирилир. 

 

5. Психолоэийада йардымчы метод кими фяалиййят мящсулларынын тящлили 

методундан истифадя олунур. Фяалиййят мящсулу кими шаэирдлярин иcра 

етдикляри йазы ишлярини, онларын бядии йарадыcылыг мящсулларынa: йаздыглары 

шеирляри, щекайяляри, ял ишлярини, чякдикляри шякилляри вя с. аид етмяк олар. Беля 

шаэирдлярин йазы ишлярини йохламаг вя тящлил етмякля онларда йазы вярдиш- 

ляринин инкишаф хцсусиййятлярини, диэяр фяалиййят мящсулларыны тящлил етмякля 

щямин сащядя баcарыг вя габилиййятляринин хцсусиййятлярини ашкара чыхарт- 

маг мцмкцндцр. Фяалиййят мящсулларынын тящлили даща чох йохлананы ящатя 

етмяйя имкан верир. 
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6. Психодиагностик методлардан бири дя тестлярдир. Тест гыса мцддятли 

стандартлашдырылмыш психолоjи сынагдыр. Тестин кюмяйи иля инсанын психолоэийасы 

вя давранышынын кямиййят вя кейфиййятcя дягиг гиймятляндирилмяси бир сыра 

яввялcядян верилмиш стандартлара-тест нормаларына ня дяряcядя уйьун 

олмасынын мцгайисяси ясасында щяйата кечирилир. Тестлярин мцхтялиф нювляри: 

мцвяффягиййят тестляри, интеллект тестляри, креатив тестляр, шяхсиййят тестляри, 

пройектив тестляр вя с. Мцвяффягиййят тестляринин кюмяйи иля йохлананларын 

конкрет билик баcарыг вя вярдишляря йийялянмя дяряcяси ашкара зыхарылыр. 

Интеллект тестляри йохлананларын ягли инкишаф сявиййясини ашкар чыхармаьа 

хидмят едир. Интеллект тестляри щаггында илк фикир Ф.Галтон тяряфтндян иряли 

сцрцлмцшдцр. 

Тядгигат нятиcясинин обйектив олмасы цчцн ялдя едилмиш материал- лары 

кямиййят бахымындан ишлямяк мягсяди иля статистик (рийази) методлардан 

истифадя олунур. Психолоjи тестлярин кейфиййятини йохламаг вя онлары пешя 

сечиминдя тятбиг етмяк цчцн бир сыра хцсуси статистик (рийази) методлар 

йарадылмышдыр. Психолоэийада рийази методларын тятбиги сащясиндя ашаьыдакы 

истига- мятляри фяргляндирирляр: 

1.Тясвири статистика. Бу юзцня ялдя едилмиш материалын груплашдырыл- 

масыны, кямиййят тясивирини дахил едир; 2/. Статистик нятиcя нязяриййяси. Бундан 

психолоjи тядгигатда сечилмиш cящятлярин йохланмасы нятиcялярини мцяййян- 

ляшдирмяк цчцн истифадя едилир. 

Психолоэийада истифадя олунан алтернатив анализ методу мцхтялиф психи 

хассялярин олмасы вя йа олмамасы кямиййят бахымындан гиймятляндирилир. 

Асылылыьы мцяййян етмяк цчцн коррелйасийа анализи методундан да истифадя 

едилир. Вариасийа анализи методу характерик яламятляри фяргляндирмяк имканы 

vерир. 

 

 

 

 

MÖVZU 6. FƏALİYYƏT VƏ ONUN NÖVLƏRİ 
 

   ПЛАН: 
 
1. Фяалиййят щаггында анлайыш 

2. Интериоризасийа вя екстериоризасийa 

3. Апарыcы фяалиййят типляри 

  4. Фяалиййятин ясас нювляри 
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1. Инсан фяал варлыгдыр. О, ятраф алямя, тябиятя фяал тясир эюстярир, ону 

дяйишдирмякля юзц дя дяйишир. Инсанла тябият арасындакы бу cцр фяал гаршылыглы 

тясир просеси фяалиййят адландырылыр. Бу просесдя инсан субйект кими чыхыш 

едир, обйектя мягсядяйюнялмиш шякилдя тясир эюстярмякля юзцнцн тялябат- 

ларыны юдяйир.Мящз буна эюря дя,фяалиййят щямишя инсанын шцурлу мягсядляри 

ясасында, щямин мягсядлярля тянзим олунараг щяйата кечир.  

Демяли, фяалиййят эерчяклийя еля фяал йанашма формасыдыр ки, онун 

васитяси иля инсанла ону ящатя едян алям арасында реал ялагя йараныр. Инсанын 

фяаллыьы мцхтялиф формаларда юзцнц эюстярир. Фяалиййят эенетик cящятдян 

яввялcя практик фяалиййят кими формалашмышдыр, онун ясасында тядриcян 

нязяри фяалиййят тяшяккцл етмишдир. 

Фяалиййят нядир? Фяалиййят-инсанын дярк олунмуш мягсядляри иля 

тянзим олунан дахили (психи) вя хариcи (физики) фяаллыьыдыр. 

Тярифдян эюрцндцйц кими, фяалиййят заманы щям психи, щям дя физики 

фяаллыьы баш веря билир. Бунларын щяр икисиндя инсанын фяаллыьы онун юз 

гаршысына гойдуьу дярк олунмуш мягсядляри иля тянзим едилир. Фяалиййят вя 

шцур гаршылыглы диалектик вящдят тяшкил едирляр. Фяалиййят просесиндя инсан ону 

ящатя едян алямин cисим вя щадисяляри иля бяляд олур, онлара гаршы инсанда 

мцяййян мцнасибятляр системи формалафшыр. Фяалиййят просесиндя субйектин 

билик сявиййяси эенишлянир, психикасы инкишаф едир вя шцурлулуг сявиййяси эцcля- 

нир. Шцурун инкишафы ися юз нювбясиндя фяалиййятин мягсядяуйьунлуг 

сявиййясини, онун дягиглик дяряcясини инкишаф етдирир. 

 

2. Интериоризасийа хариcи, реал ишдян дахили психи ишя кечид просесидир. 

(Щярфян «дахили олана чеврилмя» демякдир). Мадди (яшйави) ямялиййатларын 

фикри ямялиййатлара чеврилмясидир. 

Беля бир мисал: ушаглар чюплярля саймаьы юйрянирляр. Йяни чюплярля, 

бармагларла вя с. мадди (яшйави) ямялиййатлар апарырлар. Бу ямялиййатлар 

яшйаларла давам етдикcя, ушагларда ядядляр щаггында тясяввцрляр формалаш- 

маьа башлайыр, эетдикcя ушаг щеч бир cисимдян истифадя етмядян фикриндя 

саймаьы юйрянир. Бу о демякдир ки, ушаглда артыг ядядляр щаггында тясяв- 

вцрляр ямяля эялмишдир, йяни cисимляр васитяси иля ижра едилян сай ямялиййат- 

лары фикри ямялиййатлара чеврилмишдир. 

Интериоризасийа термини франсыз психологлары (Ъ.Пйаjе, А.Валлон вя б.) 

тяряфиндян тяклиф олунмуш вя мцхтялиф материаллар ясасында юйрянилмишдир. 

Екстериоризасийа дахили, реал ишдян хариcи психи ишя кечид просесидир. Бу 

заман хариcи ямялиййатлар дахили ямялиййатлара чеврилирляр. Ушаг чюплярин 

васитяси иля фикрян саймаьы юйрянир. Ушаьа мисал вя мясяля веряк: о, фикри 

ямялиййатлардан истифадя едяряк мясяляни дяфтяриндя щялл едир. Йяни форма- 

лашмыш фикри ямялиййатлар йенидян ушаьын тялим фяалиййятиндя тязащцр етмяйя 
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башлайыр. Инсанын йарадыcылыг ниййятляринин щяйата кечирилмяси екстериоризасийа 

просесляри цчцн сяcиййявидир. Бу просесляр гаршылыглы ялагядядир. Йяни инсанын 

яшйави (хариcи) фяалиййяти иля дахили фяалиййяти гаршылыглы вящдятдядир. Екстерио- 

ризасийа просесляри вярдиш вя баcарыглар васитяси иля щяйата кечирилир. 

 

3. Адятян, инсан бцтцн щяйат бойу юзцнцн тялябатларыны юдямяк цчцн 

бир чох фяалиййят нювляриндян истифадя едир. Лакин мцяййян йаш дюврцндя 

щямин фяалиййят нювляриндян бири диэяриня нисбятян ясас «апарыcы» фяалиййят 

нювц щесаб олунур. Ясас фяалиййят нювц ушаьын мцяййян инкишаф мярщяля- 

синдя онун тялябатларыны юдюйян, онун психи просесляринин вя шяхсиййятинин 

фярди-психи хассяляринин инкишафыны шяртляндирян фяалиййят нювцдцр. 

Д.В.Елкониня эюря, ушаг анадан оландан 17 йаша гядяр олан дюврдя 

ардыcыл олараг ашаьыдакы апарыcы фяалиййят типляриндян истифадя едир вя 

мцвафиг олараг йаш дюврляри мцяййянляшдирилир: 

1. Билаваситя-емосионал цнсиййят 

2. Яшйави-манипулйатив фяалиййят 

3. Роллу ойунлар 

4. Тялим фяалиййяти 

5. Интим-шяхси цнсиййят 

6. Тялим-пешя фяалиййяти 

1. Кюрпялик йаш дюврц „ анадан оландан 1 йаша гядяр олан дюврц 

ящатя едир. Бу дюврдя билаваситя-емосионал цнсиййят апарыcы фяалиййят ролуну 

ойнайыр. Икинcи айда мейдана эялян комплекс cанланма ушаьын бюйцклярля 

цнсиййятинин мцряккяб формасы кими юзцнц эюстярир. Бу cцр емосионал 

цнсиййят ушаьын яшйаларла мцстягил олараг манипулйасийа апармаьа башладыьы 

дювря гядяр давам едир. 

2. Еркян ушаглыг дюврц „ 1 йашдан 3 йаша гядяр олан дюврц ящатя 

едир. Бу дюврдя яшйави-манипулйатив фяалиййят апарыcы фяалиййят олур. Бу 

заман бир нюв хцсуси яшйави фяалиййятя кечид баш верир. Ейни заманда 

ушаьын бюйцклярля вербал цнсиййят формасы инкишаф едир. Бу дюврдя ушаглар 

нитгдян тяфяккцр аляти кими дейил, инсанларла бирэя фяалиййят заманы 

ямякдашлыьы тямин етмяк цчцн ялагя васитяси кими истифадя едирляр. 

3. Баьча йаш дюврц „ 3 йашдан 6-7 йаша гядяр олан дюврц ящатя едир. 

Бу дюврдя ойун апарыcы фяалиййят ролуну ойнайыр, ушаьын психика вя 

давранышынын бцтцн cящятляринин инкишафы цчцн шяраит йарадыр. Хцсуси ойун 

тярзляриндян истифадя етмякля ушаг бир нюв бюйцклярин ролуну юз ойун- 

ларында тякрар едир, инсанлар арасындакы гаршылыглы мцнасибятляри юзцня- 

мяхсус шякилдя мянимсяйир. Бу заман роллу ойунлар фяаллыьын нювц кими 

юзцнц эюстярир. 
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4. Кичик мяктяб йашы дюврц „ 6-7 йашдан 10-11 йаша гядяр олан  дюврц 

ящатя едир. Бу дюврдя ушагларын психи инкишафында тялим апарыcы фяалиййят 

кими юзцнц эюстярир. Тялим просесиндя ягли вя идрак габилиййятляри формалаш- 

магла, тялимин кюмяйи иля ушаьы ящатя едян адамларла онун мцнасибятляр 

системи шяртлянир. 

5. Йенийетмялик йаш дюврц „ 10-11 йашдан 14-15 йаша гядяр олан дюврц 

ящатя едир. Бу дюврдя ямяк фяалиййяти, еляcя дя хцсуси цнсиййят формасы олан 

интим-шяхси цнсиййят формасы мейдана эялир вя инкишаф едяряк апарыcы 

фяалиййят ролуну ойнайыр. Цнсиййятин башлыcа мягсяди йолдашлыг вя достлуьун 

елементар нормаларынын ашкара чыхарылмасы вя мянимсянилмясиндян ибарят 

олур. 

6. Илк эянcлик йаш дюврц „ 14-15 йашдан 17 йаша гядяр олан бир дюврц 

ящатя едир. Бу дюврдя тялим-пешя фяалиййяти апарыcы рол ойнайыр. Йенийетмялик 

дюврцндя мейдана эялян интим-шяхси цнсиййят инкишафда мцщцм ящямиййят 

кясб едир. Бу дюврдя бахышлар, пешя вя шяхси юзцнцтясдиг инкишаф едир. 

 

4. Фяалиййятин ясас нювляриня: oйун, тялим вя ямяк дахилдир. 

Мяктябягядяр йаш дюврцндя ойун апарыcы фяалиййятдир. Бу дюврдя ушаглар 

тялябатларыны ойунун кюмяйи иля ядяйирляр. Бу дюврдя ушаглар щям юйрянир, 

щям дя садя юзцняхидмят ямяйиндян истифадя едирляр. Ойун ушаьын илк 

фяалиййят нювцдцр. Онун тящрикедиcиси фяаллыьа тялябат, мянбяйи ися тяглид вя 

тяcрцбядир. Ойунун мцхтялиф типляри мювcуддур: яшйави вя сцjетли, щяряки вя 

дидактик, фярди вя груп щалында, роллу вя гайдалы ойунлар вя с. 

Яшйави ойунлар инсанын ойун фяалиййятиня щяр щансы бир яшйаны дахил 

етмяси иля баьлыдыр. Сцjетли ойунлар мцяййян ссенари цзря апарылыр вя бу 

заман щямин ссенаринин ясас деталлары якс етдирилир. Щяряки ойунлар билава- 

ситя щярякятлярля иcра олунур. Бу cцр ойунлар щяряки вярдишлярин инкишафына 

кюмяк едир.  

Дидактик ойунлар юйрятмя характери дашыйыр. Ойунлар фярди вя груп 

щалында да апарылыр. Фярди ойунлар анcаг бир няфяр тяряфиндян щяйата 

кечирилир. Груп щалында ойунларда бир нечя няфяр иштирак едир.  

Роллу ойун ойнайан ушаг ойун заманы мцяййян ролу юз цзяриня 

эютцрцр вя щямин рола уйьун щярякят едир. Юз ойунcагларына «дярс»дейир.  

Тялим фяалиййяти  мяктяблилярин вя тялябялярин нязяри биликляри вя онлар- 

ла баьлы баcарыг вя вярдишляри мянимсямяляриня йюнялдилмиш фяалиййят 

нювляриндян бири, апарыcы фяалиййятдир. Йашлы адамларда тялим юзцнцтящсил 

характери дашыйа биляр.Тялим инсанын фяалиййят вя давранышыны бяшяриййятин 

иcтимаи тяcрцбясини мянимсямясиня йюнялдилян фяал бир просесдир.  

Тялим фяалиййяти тякcя мяктяблилярдя вя тялябялярдя билик, баcарыг вя 

вярдишлярин формалашмасыны тямин етмякля кифайятлянмир. Tялим фяалиййятинин 
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башлыcа хцсусийяти ондан ибарятдир ки, о, фярдин бирбаша психи инкишафы васитяси 

кими хидмяти щяйата кечирир. Ушаьын фяалиййят вя давранышыны бяшяриййятин 

иcтимаи тяcрцбясини мянимсямяйя йюнялдян фяал просес тялим адланыр. Тяли- 

мин ясас васитяляри: нцмайишетдирмя вя изащат, ряьбятляндирмя вя с.-дян 

ибарятдир. 

Тялим-субйектин юйрянмя мягсядиня малик олан спесифик фяалиййятидир. 

Бу просесин мящсулу-билик, баcарыг вя вярдишлярдир. 

Инсан фяалиййяти системиндя ямяк фяалиййяти хцсуси йер тутур. Ямяк- 

мцяййян иcтимаи-файдалы, мадди вя йа идеал мящсуллар истещсалына 

йюнялдилмиш фяалиййятдян ибарятдир. Ямяк фяалиййяти инсанын ясас апарыcы 

фяалиййятидир. Ямяк фяалиййяти сон нятиcядя юзцнцн мящсулдарлыьы иля 

фярглянир. 

 Мящз буна эюря дя, ямяйи мцяййян иcтимаи вя файдалы мящсуллар 

истещсалына йюnялдилмиш фяалиййят кими гябул едирляр. Инсанын ямяк просе- 

синдя йериня йетирдийи ишляр истяр биолоjи тялябатларла, истярся дя гаршыйа гойул- 

муш мягсядлярля вя щямин мягсяди йериня йетиряркян онун башга адамлара 

мцнасибяти иля мцяййян едилир. Ямяк фяалиййяти щямишя бирэя фяалиййят олуб, 

коллектив характер дашымыш вя даим тякмилляшяряк щазырки тяряггийя чатмыш- 

дыр. Ямяк фяалиййяти тякcя инсанын мадди вя мяняви тялябатларыны юдямяйя 

хидмят етмир, о, ейни заманда инсанын шяхсиййят кими формалашмасында 

апарыcы рол ойнайыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MÖVZU 7. ÜNSİYYƏT VƏ ONUN NÖVLƏRİ 
 
       PLAN: 
 

1. Цнсиййятин психолоjи сяжиййяси 

2. Цнсиййятин ясас аспектляри və ya tərəfləri 

3. Цнсиййятин нювляри 

4. Цнсиййятин функсийалары 
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1. Инсанлар бирэя йашайыш вя бирэя фяалиййят заманы даима бир-бири иля 

информасийа мцбадиляси апарыр, бир-бириня гаршылыглы тясир эюстярир вя бир-

бирини гаврайыр вя анлайырлар. Бир сюзля, цнсиййятя эирирляр. Цнсиййят олмадан 

инсанларын бирэя фяалиййяти щяйата кечирмяси мцмкцн дейилдир. Цнсиййят 

инсанлар арасында тямасын йаранмасы вя инкишафы просеси кими мейдана чыхыр. 

Щяр бир инсан бирлийи орадакы адамлар арасында тямас йарадылмадан бирэя 

фяалиййяти щяйата кечиря билмяз вя онларын арасында гаршылыглы анлама баш 

вермяз. 

 Цнсиййят инсанлар арасында бирэя фяалиййят тялябатындан иряли эялян 

тямасын чохпланлы инкишаф просесидир. Бу cцр бирэя фяалиййят просесиндя 

инсанлар фикир, информасийа мцбадиляси апармалы олур, бир-бириня гаршылыглы 

тясир эюстярир, бир-бирини анлайыр, баша дцшцрляр. 

 Цнсиййят инсанларын юз мцнастбятлярини айдынлашдырмаг вя цмуми 

нятиcя ялдя етмяк мягсядиля юз сяйлярини ялагяляндирмяйя вя бирляшдирмяйя 

йюнялдилмиш гаршылыглы тясиря дейилир. Цнсиййят  ики даща чох шяхс арасында баш 

верир. Бу просес дярк едилмиш олур. Цнсиййят инсанлар арасында информасийа 

мцбадиляси олмагла бярабяр, гаршылыглы тясир просеси, реал эерчяклийи якс 

етдирмяк васитясидир.  

 Цнсиййят динамик просесдир, онун мцхтялиф форма вя васитяляри вардыр. 

Цнсиййят фяалиййятин хцсуси бир нювцдцр. Цнсиййят просесиндя инсанлар 

арасында кир, ряй, тяcрцбя вя щиссляр мцбадиляси эедир. Инсанлар юз билик вя 

тясяввцрлярини башгаларына ашылайыр. Цнсиййят просесиндя инсанлар няинки 

мцхтялиф мцщит щаггында мялумат ялдя едир, щям дя адят вя вярдишляря 

йийялянир ки, бунлар да реал варлыьын дярк едилмясиня хцсуси истигамят верир. 

 Демяли, цнсиййят психи просеслярин динамикасына, тязащцрцня тясир 

эюстярир вя онлары да мцтящяррик едир. Цнсиййят шяхсиййятин формалашмасына 

да мцяййян тярздя истигамят верир. Шяхсиййятин тяшяккцлц мцяййян мянада 

цнсиййят просесинин мящсулудур. Одур ки, инсанын юзцнц дярк етмяси, юз 

мяниня нязяр салмасы, юзцнц башгалары иля мцгайися едяряк гиймят- 

ляндирмяси йалныз цнсиййят просесиндя баш верир. 

 

2. Мцасир психолоэийада цнсиййятин 3 мцщцм тяряфини, йяни аспектини 

фярнляндирирляр: 

1./Цнсиййят информасийа мцбадиляси кими вя йахуд цнсиййятин комму-

никатив тяряфи. Цнсиййят просесиндя биринcи адам коммуникатор, икинcи адам 

ися ресипиент адланыр. Цнсиййят просеси няинки коммуникаторун, щям дя 

ресипиентин фяаллыьы шяратиндя баш верир. Цнсиййят просесиндя коммуникатор 

ресипиентя тясир эюстярдийи кими, ресипиент дя коммуникатора тясир эюстярир. 

2/. Цнсиййят гаршылыглы тясир просеси кими вя йа цнсиййятин интеректив 

тяряфи. Инсанлар бирэя фяалиййят просесиндя мцхтялиф формаларда ялагя вя 
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мцнасибятляря дахил олур, ямякдашлыг едирляр. Гаршылыглы тясир просесиндя сюз, 

щисс вя щярякят юзцнямяхсус шякилдя бирляшир. Бу заман цнсиййят бирэя 

фяалиййятин тяшкилиня хидмят едир. 

3/. Цнсиййят инсанларын бир-бирини гаврамасы, анламасы кими вя йахуд 

цнсиййятин персептив тяряфи. Цнсиййят просесиндя инсанлар бир-бирини гаврайыр, 

анлайыр вя бир-бириня гаршылыглы тясир эюстярирляр. 

Цнсиййятин щяр цч тяряфи бир-бири иля вящдятдя олуб, бири диэярини 

шяртляндирир. 

 

3. Цнсиййят чохcящятли, чохпланлы бир просесдир. Онун юзцнямяхсус 

нювляри вардыр. Щяр шейдян яввял психолоjи ядябиййатда мязмуну, мягсяди 

вя васитяляриндян асылы олараг цнсиййятин бир сыра нювляри гейд олунур. 

Мязмунундан асылы олараг цнсиййятин ашаьыдакы нювлярини эюстяря 

билярик: мадди цнсиййят (яшйалар вя фяалиййят мящсулларынын мцбадиляси йолу 

иля); когнитив цнсиййят (билик мцбадиляси); кондисион цнсиййят (психи вя 

физиолоjи вязиййятин мцбадиляси); мотивлярля баьлы цнсиййят (тящриклярин, 

марагларын, тялябатларын мцбадиляси); ишэцзар фяалиййятля баьлы цнсиййят (иш, 

ямялиййат, баcарыг вя вярдишлярин мцбадиляси). 

Мягсяддян асылы олараг психологлар цнсиййятин биолоjи вя сосиал нювля- 

рини гейд едирляр. Биолоjи цнсиййят организими мцщафизя етмяк, горумаг, 

сахламаг вя инкишаф етдирмякля баьлы цнсиййятдир. Сосиал цнсиййятя эялдикдя 

о, шяхсиййятлярарасы тямасы, мцнасибятляри йаратмаг вя инкишаф етдирмяк, 

фярдин шяхси йцксялишини эенишляндирмяк вя мювкямляндирмяк мягсяди 

эцдцр. 

Цнсиййятин васитяляриндян асылы олараг васитясиз вя васитяли нювлярини 

гейд етмяк олар. Васитясиз цнсиййят щеч бир кянар тящрик вя истигамят 

олмадан шяхси тямасы вя цнсиййятдя олан адамларын бир-бирини билаваситя 

цнсиййят актында гаврамасыны нязярдя тутур.  

Васитяли цнсиййятя эялдикдя о, васитячилярин кюмяйи иля щяйата кечирилян 

цнсиййятдир. Бу заман цнсиййят аляти кими ямякдашлар арасында онлары бир-

бири иля ялагяляндирян васитячидян истифадя олунур. Бунлара яшйалары, китаблары, 

телефону, телевизору, компйутери вя с. аид етмяк олар. 

Цнсиййят васитяляриндян асылы олараг цнсиййятин вербал вя гейри-вербал 

нювляри хцсусиля диггяти жялб едир. Вербал (шифащи) цнсиййят нитг васитяси иля 

щяйата кечирилир. Дил цнсиййяти щяйата кечирмяк цчцн васитяляр системидир. 

Нитг вербал коммуникасийадыр. Вербал олмайан коммуникасийа васитя- 

ляриня мимика, jест, информасийа, фасиля, эцлмя вя с. аиддир. Бунлар бирликдя 

ишаряляр системини йарадыр. Цнсиййятин експрессив-мимик васитяляриня: тябяс- 

сцм, сярт бахыш, мимика вя с. аиддир. 
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 4. Цнсиййят инсанлар арасында бирэя фяалиййят тялябатындан иряли эялян 

тямасын чохпланлы инкишаф просеси олдуьуна эюря юзцнямяхсус мцщцм вя 

эениш вязифяляри, функсийалары щяйата кечирир.Цнсиййятин функсийаларына: 

1.//бирэя фяалиййяти тяшкил етмяк; 2.// инсанларын бир-бирини дярк етмяси, анла- 

масы; 3. //гаршылыглы мцнасибятляри формалашдырмаг вя инкишаф етдирмяк функ- 

сийаларыны аид етмяк олар. 

 Бирэя фяалиййяти тяшкил етмяк бахымындан бирэя ямяк фяалиййятинин 

планлашдырылмасывя тянзим едилмясини тямин етмяк цнсиййятин йериня йетирдийи 

ян башлыcа сосиал функсийадыр. Мящз цнсиййят просесиндя бирэя фяалиййят планы 

формалашыр. Бирэя фяалиййятдя гаршылыглы информасийа мцбадилясинин, ишляря 

нязарят вя онларын тянзиминин щяйата кечирилмяси просеси баш верир.  

 Цнсиййят фярди фяалиййяти тяшкил етмяк функсийасыны да щяйата кечирир. 

Бурада цнсиййят идаряетмя вя иcтимаи нязарят функсийасыны щяйата кечирмя- 

йя хидмят едир. Цнсиййятин диэяр функсийасы инсанларын бир-бирини дярк етмяси 

функсийасыдыр. Бу заман ейниляшдирмя (идентификасийа) механизминдян 

истифадя инсанларын кюмяйиня чатыр. Гаршылыглы мцнасибятляри формалашдырмаг 

вя инкишаф етдирмяк функсийасы мцряккяб функсийадыр. Бу сащядя позитив 

ишэцзар мцнасибятлярин формалашдырылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. 

 В.Ф.Ломов цнсиййятин функсийаларыны 3 групда бирляшдирир: мялумати-

коммуникатив, тянзимедиcи-коммуникатив, аффектив-коммуникатив. Алимя 

эюря, цнсиййят мялуматын, информасийанын верилмяси вя гябул олунмасы 

вязифясини, информасийа мцбадиляси функсийасыны йериня йетирир. Цнсиййят 

шяраитиндя психиканын тянзимедиcи функсийасы да тязащцр едир. Цнсиййят бу 

функсийаны йериня йетирмякля инсанлар арасында сямяряли гаршылыглы мцнаси- 

бятлярин йаранмасына, гаршылыглы мцнасибятляри тянзим етмяйя хидмят едир. 

Цнсиййятин аффектив-коммуникатив функсийасынын да бюйцк ящямиййяти 

вардыр. Цнсиййят инсанларда емосионал цнсиййятин шярти кими юзцнц эюстярир. 

Емосионал эярэинлийин сявиййяси щямин шяраитля шяртлянмякля, щямин 

емосионал эярэинлийин арадан галдырылмасы да бу шяраитдя щяйата кечир. 

 

MÖVZU 8. DUYĞULARIN PSİXOLOJİ SƏCİYYƏSİ 
 

  PLAN: 
 
 1. Дуйьуларын психолоjи сяcиййяси 

 2. Дуйьуларын тяснифаты 

 3. Дуйьуларын нювляри 

 4. Адаптасийа щадисяси 

 5. Сензибилизасийа вя синезтезийа щадисяси 
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1. Дуйьу бир психи просес олмаг етибари иля cисимлярин, щадисялярин 

билаваситя дуйьу цзвляримизя тясири заманы йараныр. Дуйьу цзвляримизя тясир 

едян ня варса, бунларын щамысы гыcыгландырыжы адланыр. Гыcыгландырыcыларын 

йаратдыьы ойанма щисси синирляр васитяси иля бейня нягл олунур вя нятиcядя биз 

cисимлярин рянэини, дадыны, ятрини, сясини вя с. кейфиййятини щисс едирик. 

Беляликля, дуйьулар обйектив реаллыьын щисси иникасы олуб, щал-щазырда щисс 

цзвляримизя тясир едян cисим вя щадисялярин айры-айры хассяляринин, яламят- 

ляринин бейиндя иникасындан ибарят олан садя психи просеся дейилир. 

Дуйьулар щям хариcи алям щадисяляри, щям дя организмин дахилиндя баш 

верян просесляр барядя бизя информасийа верир. Дуйьунун физиолоjи ясасыны 

акад.И.П.Павловун дедийи кими, комплекс анатомик структурдан ибарят олан 

анализаторлар тяшкил едир. И.П.Павлов анализаторлары дуйьу алмаг цчцн лазым 

олан анатомик физиолоjи cищаз адландырмышдыр.  Щяр бир анализатор 3 щиссядян 

ибарят олур:  1./ Периферик шюбя. Бу щисся ресептор адланыр. Ресепторун функси- 

йасы хариcи гыcыьы гябулетмяк, хариcи енерjини синир просесиня чевирмякдян 

ибарятдир. 2./ Öтцрцcц синир лифляри. Бунлара афферент (мяркязягачан) вя еффе- 

рент (мяркяздянгачан) синирляр дахилдир. 3/. Aнализаторун бейин габыьы 

шюбяси. Буну анализаторун мяркязи шюбяси, нцвяси дя адландырырлар. Бу 

шюбянин функсийасы периферик шюбядян эялян импулслары тящлил етмякдян 

ибарятдир. Дуйьунун ямяля эялмяси цчцн анлизаторун бцтцн щиссяляринин 

тамлыьы зяру- ридир. Анализатор фяал бир органдыр. О, гыcыгландырыcынын тясири 

алтында даима юзцнц йенидян гурур.  

 

2. Мцасир психолоэийада дуйьуларын тяснифатыны мцхтялиф принсипляр 

ясасында апарырлар: 1.// Ресепторларын гыcыгландырыcыларла билаваситя ялагясинин 

олуб-олмамасы иля йаранан дуйьулар; 2.// Ресепторларын йерляшмя йери; 3/. /Тя- 

камцл просесиндя дуйьуларын ямяля эялмяси; 4//. Гыcыгландырыcынын модаллыьы. 

Инэилис психологу И.Шеррингтон тяряфиндян дуйьуларын системляшдирилян вя иряли 

сцрцлян 3 мцщцм групу даща эениш йайылмышдыр: 

1. Екстеросептив вя йа хариcи дуйьулар. Хариcи алямдя олан cисим вя 

щадисялярин ресепторлара тясири нятиcясиндя йараныр. Бу дуйьуларын ресеп- 

торлары бядянин цст гатында йерляшир. Бу дуйьулара: эюрмя, ешитмя, ийбилмя, 

дадбилмя вə дяри дуйьулары аиддир. 2. Интеросептив вя йа дахили дуйьулар. 

Онларын ресепторлары дахили цзвлярдя, бядянин тохумаларында йерляшир вя 

дахили цзвлярин  вязиййятини якс етдирир. Аcлыг, тохлуг, сусузлуг вя с. 

интеросептив дуйьулар групуна дахилдир. 3. Прориосептив вя йа аралыг дуйьу- 

лар. Онларын ресепторлары ойнаг вя язəлялярдя йерляшир. Онларын кюмяклийи иля 

бядянин мцхтялиф щиссяляринин щярякят вя вязиййяти щаггында бейня 

информасийа верилир. Щяряки вя мцвазинят дуйьулары бу група дахилдир. 
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И.Шеррингтона эюря, екстеросептив дуйьулар дистант (эюрмя, ешитмя) вя 

контакт (тохунма, дад) дуйьуларына айрылыр. Ий дуйьулары бу бюлэцйя эюря 

аралыг мювгедя дурур. Дахили дуйьулар (аьры) яввял, сонра контакт дуйьулар 

йаранмышдыр. Тякамцл нятиcясиндя ися ешитмя вя эюрмя ресепторлары инкишаф 

етмишдир. 

 

3. Щансыса анализатора тясир эюстярян гыcыгландырыcынын хцсусиййят- 

ляриндян асылы олараг вя бу заман йаранан дуйьуларын беш мцхтялиф нювцнц 

фяргляндирирляр. Бунлар: эюрмя, ешитмя, дад, ий вя дяри дуйьулардыр. Бу 

дуйьулар ятраф алямин cисим вя щадисялярини якс етдирирляр. ЫЫ груп ися цзви, 

мцвазинят вя щярякят дуйьуларыдыр. ЫЫЫ груп дуйьулара тохунма вя аьры 

дуйьулары аиддир. 

Эюрмя дуйьусу рянэлярин вя ишыьын иникасындан ибарятдир.  Биз 2 cцр 

рянэи дуйуруг: хроматик вя ахроматик. Хроматик рянэляр бойалы рянэляр 

олуб, спектрин бцтцн рянэлярини ящатя едир. Ятраф алям щаггында информа- 

сийанын 80-90%-и эюрмя дуйьусу васитяси иля гябул едилир. Эюрмя дуйьусу 

олмадан инсан щярякятлярини ялагяляндиря охуйа вя йаза билмяз. Бир чох 

щалларда инсанларын нормал рянэ дуйьусу позулур. Онун сябяби ирси 

хястялийляр ола биляр. Бу инсанлар ятрафда олан щяр шейи бир рянэдя эюрцрляр. 

Бу хястялик далтонизм адланыр.  

Ешитмя дуйьусу сяслярин иникасындан ибарятдир. Ешитмя анализаторунун 

гыcыгландырыcысы сяс дальаларыдыр. Ешитмя дуйьусу сясин йцксяклийи, уcалыьы вя 

тембрини якс етдирир. Бцтцн ешитмя дуйьуларыны 3 нювя айырмаг олар: нитг 

сясляри, мусиги сясляр, сяс-кцйлц сясляр. Мусиги сясляриня мащны охумаг, 

мусиги алятинин сяси. Гатарын фити вя с.дахилдир.  

Дад дуйьулары мцхтялиф маддялярин суда дад ресепторларына тясири 

заманы ямяля эялир. Дада ресепторлары аьыз бошлуьунда йерляшир вя онларын 4 

нювц вар: ширинлик, дузлулуг, аcылыг, туршулуг. Инсанын дилинин уcу шириня, 

йанлары туршуйа кюкц аcыйа даща щяссасдыр.  

Ий дуйьуларынын ресептору бурун бошлуьунун йухары щиссясиндя йерляшир. 

Адятян, инсанлар ийляри онларын хош вя вя йа хошаэялмяз олмасы иля 

фяргляндирирляр. Ийбилмя дуйьусунун ресептору бурун бошлуьунун йухары 

щиссясиндя йерляшир. Бу щиссядя йерляшян щцcейряляр мцхтялиф ийляря гаршы чох 

щяссас олур. Кор адамлар инсанлары, яшйалары ийиня эюря фяргляндирир вя 

таныйырлар.  

Дяри дуйьуларыны 3 йеря айырырлар: тохунма, температур вя аьры 

дуйьулары. Дяринин сятщиндя мцхтялиф нюв синир уcлары олур вя онларын бязиляри 

йалныз тохунманы, диэярляри йалныз истини дуймаьа имкан верир. Тохунма 

дуйьусуна гаршы даща чох щяссаслыг дилин вя бармагларын ужундадыр. Кцряк 

тохунмайа аз щяссасдыр. Исти вя сойуьа гаршы ян «дюзцмлц» олан эюздцр. 
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Дяри дуйьуларынын нювляриндян бири дя ещтизаз дуйьуларыдыр. О, щава 

дальаларынын тясириндян йараныр.  

Цзвц дуйьулара аcлыг, сусузлуг, тохлуг, црякбуланмасы вя с. аиддир. Бу 

дуйьуларын ресепторлары дахили цзвлярин сятщиндя,селикли гишасында йерляшян 

синир уcларындан ибарятдир.  

Аьры дуйьулары дяринин сятщиндя, язялялярдя вя дахили цзвлярдя йерляшян 

хцсуси ресепторлара маликдир. Аьры дуйьусу инсани тящлцкядян горуйур, 

саьламлыьында баш верян позунтулардан хябярдар едир. Аьры дуйьусу 

олмамаг юзц хястяликдир. 

 

4.Адаптасийа (алышма) дуйьу цзвляринин гыcыгландырыcыларла уйьунлашмасы 

нятиcясиндя щяссаслыьын дяйишмясиня дейилир. Мясялян; гаранлыг отаьа дахил 

оларкян илк санийялярдян щеч няйи эюрмцрцк, эетдикcя отаг санки ишыглашыр, 

артыг отагдакы яшйалары эюря билирик. Бу о демякдир ки, дуйьу цзвцмцз-

эюзцмцз гыcыгландырыcыйа, гаранлыьа уйьунлашыр вя нятиcядя онун щяссаслыьы 

артыр. Адаптaсийа щадисясиля баьлы щяссаслыг азала биляр. Мясялян; синиф 

отаьында тядриcян щава аьырлашыр. Отагдакылар адаптаси просеси баш вердийиня 

эюря буну дуймурлар, анcаг отаьа йениcя дахил олан адам отаьын щавасынын 

аьыр олдуьуну сюйляйир. Бу ися ий дуйьусу органынын щяссаслыьынын ашаьы 

дцшмяси иля баьлыдыр. Адаптасийа щадисяси 3 шякилдя баш верир: 

1. Гыcыгландырыcынын фасилясиз тясири нятиcясиндя дуйьунун тамамиля йоха 

чыхмасы кими;  

2. Эцcлц гыcыгландырыcыларын тясири нятиcясиндя дуйьуларын кцтляшмяси 

кими;  

3. Зяиф гыcыгландырыcыларын тясири алтында щяссаслыьын артмасы кими.  

Тактик дуйьулар даща тез вя там адаптасийа олунур. Мясялян; костйум 

эейиндикдя бядян онун тязйигиня даща тез уйьунлашыр. Ий дуйьулары да тез 

адаптасийа олунур. Эюрмя вя ешитмя дуйьулары нисбятян эеc адаптасийа 

олунур. Ишыьа адаптасийа заманы щяр шей яввялcя мави, сонра ися нарынcы-

гырмызы рянэлярля гавранылыр. Тамамиля гаранлыгда эюзцн ишыьа щяссаслыьы 40 

дягигя ярзиндя 20 мин дяфя артыр. Эюрцндцйц кими, мцхтялиф сенсор систем- 

ляринин адаптасийа системи (сцряти) вя тамлыьы фярглидир. 

 

5. Сенсибилизасийа щяссаслыьын артмасы иля ялагядар олан психи щадисядир. 

Дуйьуларын гаршылыглы тясири нятиcясиндя щяссаслыьын артмасы вя йа диэяр гыcыг- 

ландырыcыларын йаранмасы сенсибилизасийа адланыр. Мясялян; бир адама «лимон 

кими турш» сюзцнц дедикдя, щямин гыcыьын тясири алтында онун эюзцнцн вя 

дилинин електрик щяссаслыьынын дяйишмяси факты ашкар едилмишдир. Беля дяйишмя 

диля лимон ширяси иля тəсир едяркян мцшащидя олунан дяйишмяnин ейни олмуш- 

дур. Сенсибилизасийайа мцмарися нятиcясиндя наил олмаг мцмкцндцр. Мяся- 
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лян; мусиги иля мяшьул олан ушагларда сяслярин йцксяклийини ешитмяйин неcя 

инкишаф етдийи мялумдур.  

Синестезийа гыcыгландырыcынын бир анализатора тясири нятиcясиндя башга 

анализатор цчцн сяcиййяви олан дуйьунун ямяля эялмясидир. Бунун ян эениш 

йайылан нювц рянэли сясдир. Сяс гыcыглайыcылары  ешитмя иля йанашы, щям дя 

эюрмя, йяни рянэ дуйьуму йарадыр. Мяшщур бястякарлардан: А.Н.Скрайа- 

бин, Н.А.Римски-Корсаковда беля щаллар олмушдур. Синестезийа бир модаллыг- 

да олан гыcыгландырыcынын тясири иля башга модаллыгда олан дуйьунун йаран- 

масыдыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MÖVZU 9. QAVRAYIŞIN PSİXOLOJİ SƏCİYYƏSİ 
 

PLAN: 
  
 1.Гаврайышын психолоjи сяcиййяси 

 2. Гаврайышын ясас хцсусиййятляри 

 3. Гаврайышын тяснифи вя нювляри 

 
1. Гаврайыш щисси идракын ян мцщцм мярщялясини тяшкил едир. Гаврайыш 

просеси cисим вя щадисяляри бцтцн яламят вя хцсусиййятляри иля бирликдя 

бцтювлцкдя якс етдирир. Мясялян; биз синиф отаьындакы  лювщянин рянэини, 

юлчцсцнц, формасыны, щяcмини, мяканда тутдуьу йери тамлыгда якс етдиририк. 
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Бу заман лювщянин там сцряти эюзцмцз гаршысында алыныр. Гаврайыш щисс 

цзвляриня билаваситя тясир едян cисим вя щадисялярин бцтцн яламят вя  

хассяляринин бцтювлцкдя иникасыдыр.  

Гаврайыш даща мцряккяб идрак просесидир. Онун тяркибиня дуйьуларла 

йанашы, инсанын кечмиш тяcрцбяси дя дахилдир. Гаврайыш просесляри мцряккяб 

идрак просесляри иля цзвц сурятдя баьлыдыр. Дуйьулар гаврайышла сых 

ялагядардыр. Щяр икиси идрак просесидир. Дуйьулар тякмодаллы, гаврайыш ися 

чохмодаллыдыр, чцнки бурада бир нечя анализатор иштирак едир. Дуйьулар 

cисимлярин айры-айры яламят вя хассялярини, гаврайыш ися яламят вя хассяляри 

бцтювлцкдя якс етдирир. Дуйьуларда локали- засийа (мящдудлашма) вар, 

гаврайышда ися йохдур. Дуйьу сурятляриндя емосионал тон олур, гаврайыш 

сурятляриндя ися cисмин суряти йараныр. Гаврайыш дуйьулара нисбятян ятраф 

алям щаггында даща биткин мялумат верир. 

 

2. Гаврайышын юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр. Бунлара гаврайышын 

яшйавилийи,  тамлыьы, сабитлийи, мяналыьы, сечиcилийини аид етмяк олар. 

Гаврайышын яшйавилийи обйективляшдирмя актында ифадя олунур. Яшйавилик 

щяйат фяалиййяти просесиндя ламися вя щярякят дуйьуларынын эюрмя дуйьу- 

суна гошулмасы нятиcясиндя формалашыр.  

Гаврайышын яшйавилийи давранышын тянзим олунмасында мцщцм рол 

ойнайыр. Мясялян; биз биргушун мцвяггасыны cанлы гушдан айыра билирикся вя 

онларла мцвафиг шякилдя давранырыгса, бурада гаврайышын яшйавилики юзйнй 

эюстярир.  

Гаврайышын тамлыьы обйектив эерчякликдя олан cисимлярин юзляринин тамлыг 

хцсусиййятляри иля тяйин едилир. Гаврама шяраити дяйишился дя гаврайыш суряти 

юзцнцн тамлыьыны итирмир.  

Гаврайышын сабитлийи гавранылан cисмин сурятинин, онун дярк едилмя 

шяраитинин дяйишилмясиня бахмайараг, сабит галмасында ифадя олунур. Бу 

даща чох эюрмя гаврайышында юзцнц бцрузя верир. Мясялян; ейни бир 

карандаш щям 20 см, щям дя 1м мясафядя бюйцклцк етибари иля ейни cцр 

гавранылыр. Чцнки гаврама шяраити дяйишян кими cисмин суряти дя дяйишиклийя 

уьрайыр.  

Гаврайышын мяналылыьы заманы йаранан образлар гыcыгландырыcыларын 

билаваситя тясири нятижясиндя йаранса да, бу заман йаранан сурятляр щямишя 

мцяййян мяна ящямиййятиня малик олур. Инсанын гаврайышы тяфяккцрля. 

Яшйанын мащиййятини анламагла сых шякилдя баьлы олур. Гаврайыш просесиндя 

инсанын кечмиш тяcрцбясинин иштирак етмяси онун гаврайышыны мяналы едир. 

Инсан онун цчцн мцщцм ящямиййятли  олан cисим вя щадисяляри гаврайыр. 

Йяни инсанлар бу вя йа диэяр cисми, щадисяни гаврамаьа сяй эюстярдикдя 
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ону кечмиш щяйаты мцддятиндя ялдя етдийи тяcрцбяйя, билийя эюря баша 

дцшмяйя, изащ етмяйя чалышырлар. Бу гаврайышын мяналылыьыдыр.  

Гаврайышын сечиciлийи шяхсиййятин хцсусиййятляриндян асылы олараг мцяй- 

йян обйектляри башгаларындан айырараг даща айдын ашкар сурятдя якс 

етдирмякля баьлыдыр. Бу щалда айдын гавранылан жисим гаврайышын обйекти, 

йердя галанлар ися фон олур. Фон иля обйект мцтямади олараг йерлярини дяйишя 

биляр. 

 

3. Гаврайыш бир нечя нюгтейи-нязярдян тясниф олунур: 

1/. //Гаврайыш просесиндя щансы анализаторун цстцн рол ойнамасына эюря; 

2.// Гавранылан обйектин, башга сюзля, материалын мювcудлуг формасына эюря; 

3.//  Гаршыда мягсядин олуб-олмамасына эюря. 

Ы бюлэц онунла ялагядардыр ки, бязян гаврайыш просесиндя щансыса бир 

анализатор даща цстцн шякилдя иштирак едир.Нятиcядя дуйьуларда олдуьу кими, 

гаврайышын эюрмя, ешитмя, ламися, кинестезик, ийбилмя вя дадбилмя кими садя 

нювляри ямяля эялир. Бу нювляря тямиз щалда чох аз-аз раст эялмяк олар. 

Адятян, гаврайыш просесиндя мцхтялиф дуйьулар бирляшир, бирэя иштирак едир вя 

мцряккяб гаврайышы йарадыр. Мясялян; шаэирд мятни охуйаркян онун гавра- 

йышында эюрмя, ешитмя, кинестезик дуйьулар бирликдя иштирак едир. Гаврайышын 

бу нювляриндя бир нечя анализатор иштирак едир.  

ЫЫ нюв тяснифат  гавранылан обйектин, материйанын мювcудлуг формасына 

эюря апарылыр. Бу бахымдан гаврайышын мякан, заман вя щярякят кими 

мцряккяб нювляри вардыр. 

ЫЫЫ нюв тяснифата ясасян гаршыда мягсядин олуб олмамасындан асылы 

олараг гаврайышын 2 нювцнц фяргляндирирляр: 1/ гейри-ихтийари гаврайыш;  2/ 

ихтийари гаврайыш. 

1.// Гаршыйа мягсяд гоймадан щяр щансы бир обйектин гавранылмасына 

гейри-ихтийари гаврайыш дейилир. Юз гейри-адилийи, йенилийи, cазибядарлыьы иля 

фярглянян бу cцр обйектляри хцсуси ниййят олмадан гаврайырыг. 2//. Гаршыйа 

гойдуьумуз мягсядя мцвафиг олараг бир обйекти башгаларындан айырараг 

гаврамагда баш верян иникас просесиня ихтийари гаврайыш дейилир. Мясялян; 

мцяллимин мцщазирясини динлядикдя, театр тамашасына бахдыгда биз бу cцр 

щярякят едирик. 

Мякан гаврайышы cисимлярин мякан мцнасибятляринин иникасы олуб, 

инсанын ятраф мцщитя бялядляшмясинин зярури шяртидир. Чцнки бцтцн cисим вя 

щадисяляр мцяййян мякан вя заман дахилиндя мювcуд олур. Мякан гавра- 

йышында обйектлярин формасы, щяcми, онлар арасындакы мясафя, йерин узаглыьы, 

истигамяти якс олунур. Мяканын гавранылмасында бялядляшмя щярякят 

анализатору ясас рол ойнайыр. Онун кюмяйи иля мцхтялиф аналзаторлар ара- 

сында ялагя йараныр.  



38 
 

Cисимлярин мякан хцсусиййятляри вя мцнасибятляри, еляcя дя онларын 

бейнимиздя иникасы мцряккяб просесiдир. Мяканын гавранылмасында ясас 

эюрмя анализатору иштирак едир. Cисмин бюйцклцйцнцн вя формасынын 

гавранылмасы йалныз эюрмя анализаторунун фяалиййятиндян дейил, щям дя 

тяcрцбядян чох асылыдыр. Мясялян; анадан кор доьулмуш вя сонрадан 

cярращиййя ямялмййаты сайясиндя эюрмяйя башлайан ушаьа еля эялир ки, о, 

щцндцрлцкдян ашаьы щоппанарса она щеч бир шей олмайаcаг. Балаcа гыз ялини 

узадыб айы тцтмаг истяйир.  

Демяли, cисмин бюйцклцйц вя формасы эюрмя, ламися, язяля-щярякят 

дуйьуларынын гаршылыглы ялагяси сайясиндя дцзэцн гавраныла биляр. Бу 

дуйьуларын бирэя вя гаршылыглы фяалиййяти, cисимлярин мякан хцсусиййятлярини 

вя мц насибятляринин там вя дягиг гавранылмасыны тямин едир. Мяканын 

гавранылмасында щяйат тящрцбяси дя бюйцк ящямиййятя маликдир. 

Заман гаврайышы cисим вя щадисялярин сцрятинин, мцддят вя ардыcыллы- 

ьынын иникасыдыр. Заманын гавранылмасы мцряккяб просесдир. Бунун яса- 

сында баш бейин йарымкцряляри габыьында ойанма вя лянэимянин ритмик 

сурятдя бир-бирини явяз етмяси дурур. Мцяййян вахтда баш верян щадисяляр 

марагсыздырса, биз вахтын чох узандыьыны вя йа яксиня аьыр сцрятля кечдийини 

зянн едирик. Щадисяйя мцнасибятимиз, кечирдийимиз щиссляр заман гаврайы- 

шына тясир едир. Бизи марагландыран, севиндириcи бир щадися эюзлядикдя вахтын 

аьыр кечдийини зянн едирик.  

Заман гаврайышында щяряки вя ешитмя дуйьулары ясас рол ойнайыр. 

Щяряки дуйьулар ритмин гавранылмасында да мцщцм рол ойнайыр. Ритмин 

гавранылмасы щярякятлярля мцшайият олунур. Sубйектив амиллярин тясири иля 

бязян инсанлар вахты гиймятляндирмякдя сящвляря йол верирляр бу инсанын 

емосионал вязиййятиндян асылы олур. Ушагларда заман гаврайышы хейли эеc 

йараныр вя узун инкишаф йолу кечир. Щадисяляря мцнасибятляримиз, кечирди- 

йимиз мцсбят емосийалар вахтын тез кечмяси иллцзийасыны йарадыр. Демяли, 

заман гаврайышы чох дягиг олмур, она субйектив амилляр тясир эюстярдийин- 

дян биз вахты дцзэцн мцяййян етмяк вя гиймятляндирмяк цчцн саатдан 

истифадя едирик. Бир сюзля, заман обйектив мювcудлугдур лакин онун гавра- 

нылмасы субйектив характердя олур. 

Щярякят гаврайышы  cисмин истигамятинин, сурятинин иникасыдыр. Щярякят 

гаврайышы cисмин узаглыьындан, онларын йердяйишмя сцрятиндян, щям дя 

мцшащидячинин юзцнцн мякандакы щярякятиндян асылыдыр. Мясялян, бир чох 

йаваш (саатын ягряби) вя йа чох сцрятля (атылан эцлля) щярякят едян cисимляри 

гаврайа билмирик. Щярякятлярин гавранылмасы «чыхыш нюгтясинин» олмасы иля 

шяртлянир. «Чыхыш нюгтяси» олмадыьы цчцн адама еля эялир ки, тяййаря эюйдя 

дайанмышдыр.  
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Щярякятлярин гавранылмасы бир сыра анализаторларын фяалиййяти иля баьлыдыр. 

Беля ки, эюрмя, щярякят, ешитмя анализаторлары щярякятин гавранылмасында 

иштирак едир. Щярякят гаврайышы ешитмя анализаторунун кюмяйи иля мцмкцн- 

дцр. Бу щалда сяс мянбяйи бизя йахнылашдыгда онун ешидилян уcалыьы эцcлянир, 

узаглашдыгда ися зяифляйир. Щярякятлярин гавранылмасында щярякятин мцхтялиф 

хасся вя хцсусиййятляри якс олунур. Мясялян, щярякятин сяcиййяси (яйилмя, 

галхма), формасы (дцзхятли, яйрихятли), истигамяти (ашаьы, йухары, сола, саьа). 

Мцддят (узун, гыса), сцряти (cялд, аьыр).  

Бязян инсан щярякятляри истяр ятрафдакы cисимляря, истярся дя юзцня аид 

едир. Мясялян, щярякятсиз гатарын вагонунда отуран  адама пянcярядян 

ютцб кечян гатары эюрцр вя яввялcя она еля эялир ки, отурдуьу гатар щярякят 

едир. Лакин ещтизаз дуйьуларынын вя тяканын олмамасы нятиcясиндя билир ки, 

отурдуьу гатар щярякятсиздир. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖVZU 10. DİQQƏTİN PSİXOLOJİ SƏCİYYƏSİ 

 
PLAN: 
 
1. Диггятин психолоjи сяcиййяси 

2. Диггятин функсийалары 

3. Diqqətin fizioloji mexanizmi 

4. Диггятин характерик хцсусиййятляри 

5. Diqqitin növləri 
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1. Эцндялик щяйатда инсана йцзлярля гыcыглайыcы тясир едир. Лакин инсан 

онларын щамысыны якс етдирмир, ян ваcиблярини сечир. Бунлар диггятин фяалий- 

йяти иля баьлыдыр. Диггят идрак просесляриндян биридир. Диггят шцурун 

мцяййян обйект цзяриня йюнялмяси вя мяркязляшмясиндян ибарят олан психи 

щадисядир. Бу щалда фярдин щям сенсор, hям интеллектуал, щям дя щяряки 

фяаллыьынын сявиййяси йцксялир: о, cисим вя щадисяляря сечиcи мцнасибят бясля- 

мяйя башлайыр.  

Беля бир сечиcилик олмасайды, фяргляндирилмяйян информаси- йалар о гядяр 

гейри-мцтяшяккил вя чох оларды ки, онда мягсядяуйьун фяалиййят дя 

мцмкцн олмазыды. Демяли, диггят инсан шцурунун мцяййян обйектя йюнял- 

мясиндя, онун цзяриндя мяркязляшмясиндя вя нятиcядя cисим вя щадисяляря 

сечиcи мцнасибят бяслямясиндя тязащцр едир. Диггят варлыьы башга идрак 

просесляринин кюмяйи иля дольун вя адекват сурятдя якс етдирмяйя имкан 

верир. Диггят обйекти щям хариcи алям cисимляри, щям дя инсанын юз фикри, 

щисси, ряфтары вя давранышы ола биляр. 

 

2. Психологлар диггятин цч мцщцм функсийасыны гейд едирляр: сечмя, 

сахлама, нязарят функсийалары. Инсан она тясир едян cисим вя щадисялярдян 

щяйаты цчцн даща ящямиййятли оланы сечир, психи фяалиййятини онун цзяриня 

йюнялдир вя онун ятрафында мяркязляшдирир. Бу заман икинcи дяряcяли, кянар 

тясирляря ящямиййят вермир. Шцбщясиз ки, бу cцр сечмя щалы олмаса инсанын 

лазыми обйектляри айдын гаврамасы мцмкцн олмазды.  

Ящямиййятли вя ящямиййятсиз обйектляри бир-бириндян айырмаг мящз 

диггятин сечмя функсийасынын кюмяйи иля щяйата кечир. Диггятин щяйата 

кечирдийи икинжи мцщцм функсийа сахлама функсийасыдыр. Инсанын щяр щансы 

бир обйекти лазыми шякилдя дярк етмяси цчцн психи фяалиййятини, диггятини 

мцяййян вахт ярзиндя щямин обйектин цзяриндя сахламасы тяляб олунур. Бу 

бахымдан диггятин щямин функсийаны йериня йетирмяси дя мцщцм ящямиййят 

кясб едир. Диггятин цчцнcц мцщцм функсийасы фяалиййятин эедишини тянзим 

етмяк вя она нязарят етмякдир. Бу функсийаны йериня йетирмякля диггят 

инсанын фяалиййятини бир нюв тянзим едир. 

 

3. Диггят юз физиолоjи механизминя маликдир. Акад.И.П.Павлов диггятин 

физиолоjи ясасыны илк нювбядя, бялядляшмя рефлекси иля изащ етмишдир. Адятян 

гаршылашдыьымыз щяр бир йени cисим вя йа щадися, йенилик бизи марагландырыр, 

онунла таныш олмаьа, бялядляшмяйя сювг едир. Она эюря дя, диггятимизи 

юзцня cялб едир. Диггятин физиолоjи ясасларыны баша дцшмяйя И.П.Павловун кяшф 

етдийи «оптимал ойанма оcаьы» щаггында тялим дя хцсуси рол ойнайыр. Бу 

тялимя эюря, баш бейин йарымкцряляриндя щяр ан ойанма цчцн оптимал 

шяраитин олмасы иля характеризя олунан йцксяк ойанма ожаьы мювcуд олур. 
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синир просесляринин индуксийасы ганунуна эюря, бейнинбир сащясиндя йаранан 

ойанма просесляри баш бейнин диэяр сащяляриндя лянэимя йарадыр вя яксиня.  

Диггятин физиолоjи ясасларынын айдынлашдырылмасы цчцн А.А.Ухтомскинин 

иряли сцрдцйц доминантлыг принсипи бюйцк рол ойнайыр. Доминант ойанма 

сащяси оптимал ойанма сащясиндян йцксяк давамлылыьы иля фярглянир. Диггятин 

физиолоjи ясасыны пассив ойаныглыгдан фяал ойаныглыьа кечиди тямин едян цмуми 

фяаллашма тяшкил едир. Бу ися мцхтялиф бялядляшмя реаксийаларында тязащцр 

едир. 

 

4. Диггятин беш ясас характерик хцсусиййятляри вардыр:  

Диггятин мяркязляшмяси заманы шцурумуз бир обйект вя йа фяалиййятя 

йюнялир, башгаларындан узаглашыр. Диггятин мяркязляшмяси марагла баьлыдыр. 

Мясялян; мараглы бир кинойа баханда ятрафда баш верян щадисяляри, кянар 

гыcыглайыcылары сезмирик.  

Диггятин щяcми ейни вахтда ящатя олунан, айдын дярк олунан обйект- 

лярин мигдары иля мцяййян олунур. Мясялян; 10 обйектдян 5-и айдын гавра- 

нылырса, демяли, диггятин щяcми 5 обйектя бярабярдир. Диггятин щяcми сабит 

дейил, артыб вя йа азала биляр. Диггятин щяcми обйектлярин дцзцлц шцндян, 

рянэиндян, формасындан асылыдыр. Диггятин щяcми мягсяддян, инсан фяалий- 

йятиндян вя онун хцсусиййятляриндян чох асылыдыр.  

Диггятин пайланмасы ейни вахтда ики мцхтялиф вя даща артыг иши йериня 

йетирмяк баcарыьы иля характеризя олунур. Диггятин пайланмасы иcра олунан 

ишлярин бир-бири иля ня дяряcядя сых ялагядя олмасындан да асылыдыр. Яэяр 

эюрцлян ишляр ейни бир фяалиййятин тяркибиня дахил олуб, бир систем ямяля 

эятирирся, диггятин пайланмасы асанлашыр, якс щалда ися чятинляшир. Диггятин 

пайланмасы мцяллимляр, тяййарячиляр, идманчылар цчцн ваcибдир. Яэяр 

мцяллим дейяжяйи дярсин мязмунуну йахшы мянимсямямишся синфи идаря едя 

билмяйяcякдир. 

Диггятин давамлылыьы онун цмуми мягсядя табе олан обйектляр цзя- 

риндя узун мцддят вя фасилясиз олараг сахланылмасында ифадя олунур. Шаэирд 

мисал едяркян онун диггяти мисаллара, рягямляря йюнялся дя, яэяр мисал 

щялли давам едярся, демяли, диггят давамлыдыр. Диггятин давамлылыьы ишлярин 

йенилийиндян, динамиклийиндян асылыдыр. Давамлылыьа онун мараьы, йорьунлуг 

дяряжяси вя с. тясир едир. 

Диггятин кечирилмяси онун шцурлу сурятдя бир обйектдян башга обйектя 

вя йа бир фяалиййятдян башга бир фяалиййятя йюнялмясидир. Бу фяалиййятин 

цмуми истигамятинин дяйишмяси иля ялагядардыр. Мяслян; мцяллим дярс 

заманы диггятини мцхтялиф шаэирдляря, юз фяалиййятиня, эюзлянилмядян баш 

верян щадисяляря кечирир вя о, дярсин ясас мязмунундан, планындан 

йайынмыр. 
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5. Диггятин 3 ясас нювц вардыр: гейри-ихтийари, ихтийари вяихтийари 

диггятдян сонракы диггят. 

Гейри-ихтийари диггят габагжадан гаршыйа гойулмуш мягсядля, щеч бир 

хцсуси ниййятля баьлы олмайан вя иради cящд тяляб етмяйян диггят нювцдцр. 

Шаэирд мараглы наьыл охудуьу заман онда диггятин щямин обйектя 

йюнялмяси, мяркязляшмяси баш верир. Лакин бу заман хцсуси иради сяй тяляб 

олунмур.Бу гейри-ихтийари диггятдир. Дярс заманы синфин гапысы ачыларкын 

шаэирдляр дярщал дюнцб бахышлар, ичяри эирян адам онларын диггятини юзцня 

cялб едир.  

Гейри-ихтийари диггят заманы инсанын психи фяалиййяти ятраф cисим вя 

щадисялярдян асылы олараг онлара йюнялир. Онлар гыcыгландырыcыларын билаваситя 

тясири иля ямяля эялир, йалныз гыcыгландырыcы тясир етдийи мцддятдя мювcуд 

олур. Онун эярэинлийи гыcыгландырыcынын гцввясиндян асылыдыр. 

Гейри-ихтийари диггятин ямяля эялмяси цчцн тясир едян гыcыгландырыcылар 

бир сыра хцсусиййятляря малик олмалыдыр: 

1. Гыcыгландырыcынын гцввяси вя эюзлянилмядян тясири. Гцввятли сяс, эцcлц 

ишыг, кяскин ий диггяти cялб едир. Онларын тясири билаваситя гыcыгландырыcынын 

нисби гцввясиндян асылыдыр. 

2. Гыcыглайыcынын йенилийи, гейри-адилийи. Синифдя йени шаэирдин олмасы, йени 

яйани вясаит, йени машын модели вя с. гейри-ихтийари сурятдя диггяти cялб едир. 

Ятраф алямдя баш верян йениликляр бялядляшмя рефлекси ямяля эятирир. Адам 

щямин йени щадисянин нядян ибарят олдуьуну билмяйя cан атыр. 

3. Обйектин щярякятдя олмасы. Щярякятсиз cисим диггяти cялб етмир. 

Мясялян; cмцяллим шаэирдлярин диггятини няинки сясини галдырмагла, щям дя 

изащатыны дайандырмагла да cялб едя биляр.  

Гейри-ихтийари диггят гыcыгландырыcыларын хцсусиййятиндян, инсанын емо- 

сионал вязиййятиндян, шяхсиййятин истигамятиндян асылыдыр. 

 Ихтийари диггят гаршыйа гойулмуш шцурлу мягсядля баьлы олараг ямяля 

жялян вя мцяййян иради сяй тяляб едян диггят нювцдцр. О, инсанын хцсуси 

ниййяти вя мягсяди иля баьлыдыр. Бу диггят нювц фяалиййятин мягсяди иля 

ялагядардыр. Яэяр шаэирд фяалиййятини юз мягсядиня мцвафиг олараг ев 

тапшырыгларыны йериня йетирмяйя йюнялдир вя иш цзяриндя cямляшдирирся, бу 

ихтийари диггятдир. Фяалиййятин бцтцн нювляриндя шаэирдлярин тялим просесиндя 

давамлы ихтийари диггятин ямяля эялмяси бир сыра шяртлярдян асылыдыр: 

1.// Щямин фяалиййяти йцксяк сявиййядя йериня йетирмяк цчцн борж вя 

мясулиййяти айдын дярк етмяк;  

2.// иcра едилян ишин вя йа фяалиййяин конкрет мягсядини айдын дярк етмяк;      

3//. адяти иш шяраитинин олмасы;  

4//. ялавя марагларын йаранмасы вя с. 
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Ихтийари диггятдян сонракы диггят 2 мярщяляйя айырырыг:  

Ы мярщялядя шаэирд юз мягсядиня мцвафиг олараг иради сяй эюстярир вя 

шаэирд мятни юйрянмяйя юзцнц мяcбур едир.  

ЫЫ мярщялядя о, мятнля марагланмаьа башлайыр. Бу заман иради сяй 

марагла явяз олунур. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖVZU 11. HAFİZƏNİN PSİXOLOJİ SƏCİYYƏSİ 
 
PLAN: 
 
1. Щафизянин психолоjи сяcиййяси 

      2. Щафизянин нювляри və типляри 

      3. Щафизянин просесляри 

 
 1. Щафизя кечмиш тяcрцбянин бейиндя нягшляндирилмяси, йадда сахлан- 
масы сайясиндя сонралар онун таныма вя йада салынмасындан ибарят мцряк- 
кяб психи фяалиййятдир. Фярдин юз тяcрцбясини йадда сахламасына, щифз етмя- 
синя вя сонрадан йада салынмасына щафизя дейилир. Щафизя инсан тяcрцбясинин 
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бцнюврясини тяшкил едир. Кечмиш тяcрцбянин гавранылыб щифз едилмяси сайя- 
синдя инсанын психи щяйат мязмуну даща дольун олур. И.М.Сеченов щафизяни 
психи инкишафын «эушя дашы» адландырмышдыр.  Щафизя бир сыра мцряккяб психи 
ямялиййатларла баьлыдыр.Онлара фяал сурятдя йийялянмякля инсан юзцня лазым 
олан файдалы информасийаны ялдя етмяк, шцурунда сахламаг вя йери эялдикдя 
йада салмаг просесини ифадя едир. Беляликля, щафизя инсанын фяаиййятиня нцфуз 
едир вя ону шяртляндирир. Щафизя шяхсиййятин психи щяйатынын мцщцм, щялледиcи 
хцсусиййятидир. 

 
2. Щафизянин обйектиня эюря: сурят, щисс, щярякят, сюзлц-мянтиги щафизя 

нювлярини фяргляндирирляр. Сурят щафизяси эерчяклийин cисим вя щадисяляринин 
кечмишдя гаврамыш олдуьумуз сурятляринин йадда сахланмасы, щифз едилмяси 
вя йада салынмасындан ибарятдир. Сурят щафизяси тясяввцрляря, тябият вя 
щяйат мянзяряляриня, сясляря, ийляря, дадлара аид щафизядир. Сурят щафизясинин 
ян садя формасы ардыcыл сурятлярдир. Бунлар щям эюрмя, щям дя ешитмя 
сайясиндя тязащцр едир. 

Суал олунур: Бунун мащиййяти нядян ибарятдир? Беля бир експеримент 
апарылмышдыр: Яэяр субйектин гаршысына аь каьыз цзяриня чякилмиш ачыг 
гырмызы рянэдя квадрат гойсаг вя 10-15 санийя мцддятиндя она бахдыгдан 
сонра каьызы эютцрсяк, онда щямин адам яввялки йердя йеня дя гырмызы 
квадратын изини эюряcякдир. Лакин бу формада олан квадрат бир гядяр эюй-
йашыл рянэдя эюрцняcякдир. Щямин из 15 сан.-дян 45-60 санiйя гядяр давам 
едир, тядриcян сольунлашыр, нящайят, итиб эедир. Бу мянфи ардыcыл сурятлярдир. 
Яэяр там гаранлыгда ялимизи эюзцмцзцн гаршысына тутсаг вя 0,5 сан.-йя 
мцддятиндя эур ишыгла ишыгландырсаг, ишыг сюняндян сонра инсан бир нечя 
мцддят юз ялини тябии рянэдя эюряcякдир, сонра щямин сурят иtиб эедир. Бу 
мцсбят ардыcыл сурятлярдир. 

Тясяввцр сурятляри кечмиш гаврайышын материаллары ясасында ямяля эялир. 
Мясялян; аьаc, ев,  машын  тясяввцрцня маликлик о демякдир ки, биз кечмиш 
тяcрцбямиздя онлары гаврамышыг. Онларын бейнимиздя изляри галыб. Тясяввцр 
сурятляри варлыьын щисси-яйани иникасыдыр. Сурят щафизясиндя тязащцр едян 
сурятлярин яйанилийи, конкретлийи, дягиглийи айры-айры адамларда мцхтялифдир. 
Мясялян; Бетщовендя чох парлаг мусиги тясяввцрцнцн олмасы она артыг кар 
олдуьу вахт ЫХ симфонийа кими юлмяз ясяр йаратмаьа имкан вермишдир. 
Щярякят щафизяси  мцхтялиф щярякятлярин, системин йадда сахланмасы, щифз 
олунмасы вя йада салынмасыдыр. Бу щафизя нювц иnанчыларда, балет усталарында 
даща чох юзцнц эюстярир. Бу щафизя пианочуйа там гаранлыгда мусиги 
чалмаьа, идманчыйа фикрян щярякятляр системини ижра етмяйя имкан верир. 
Емосионал щафизя кечирдийимиз щисслярин йадда сахланмасы вя йада- салынма 
сыдыр. Бу щалда инсан йа севинир, йа кядярлянир, йа да щяйяжанланыр. Инсанын 
кечирмиш олдуьу мцсбят вя йа мянфи щиссляр изсиз итиб эетмир, онун щафизя- 
синдя щякк олунур, сонрадан йада салыныр. Емосионал щафизя инсанын мяняви 
инкишафынын ясас шяртидир. Емосионал щафизя давраныш вя ряфтары тянзим 
етмякля инсанын мяняви тяшяккцлцня кюмяк едир. Сюзлц-мянтиги щафизя 
фикирлярин, анлайышларын йаддасахланмасы, щифз едилмяси вя йада салынмасын- 
дан ибарятдир. Сюзлц-мянтиги щафизя йалныз инсана мяхсусдур. Щямин 
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щафизянин кюмяйи иля йа материалын ясас мянасынын ифадясини, йа да онун 
щярфян сюз вя ифадялярини йада сала билярик. 

Щафизянин гейри-ихтийари вя ихтийари нювляри йаддасахлама вя йада- 
салманын мягсяд вя цсулларындан, онун иради сурятдя тянзим едилмясиндян 
асылы олараг фяргляндирилир. Яэяр материалын йадда сахланмасы, хатырланмасы 
цчцн гаршыйа хцсуси мягсяд гойулмурса, щеч бир цсул вя васитялярдян 
истифадя едилмирся, щеч бир иради cящд эюстярилмядян йадда галырса, бу гейри-
ихтийари щафизя адланыр.  

Мясялян; шаэирд мараглы наьыл охуйанда щямин материалы хцсуси ниййят 
олмадан йадда сахлайыр. Яэяр инсан гаршысына хцсуси йаддасахлама мягсяди 
гойур вя лазым олан материалы йадда сахламаг цчцн иради сяй эюстярир, 
хцсуси цсул вя гайдалардан истифадя едирся, щафизя ихтийари сяcиййя дашыйыр. 

Щафизянин гысамцддятли вя узунмцддятли нювляри вардыр. 
Гысамцддятли щафизядя билаваситя гаврадыьымыз cисим вя щадисяляри 

мцяййян мцддят ярзиндя эюрмякдя, ешитмякдя вя с. давам едирик.  Мяся- 
лян; мцяййян мятни чап еляйян компйцтердя йазанын щафизяси буна мисал 
ола биляр. Чцнки о, мятни чап етдикcя щяр сюзц, ифадяни дягиг йадда сахлайыр, 
лакин cями бир нечя санийя йени сюзляри чап етмяйя кечяня кими онлары 
йаддан чыхарыр. Гысамцддятли щафизя санки беля бир принсипдя: «гаврадын-
cанландырдын-унут» принсипиндя гурулмуш вя бу шякилдя дя тязащцр едир. Бу 
щафизяйя оператив вя йа ишчи щафизя дя дейилир. Узунмцддятли щафизя гавра- 
нылан материалын узун мцддят вя мющкям йаддасахланмасы иля характеризя 
олунур. Билик, баcарыг вя вярдишлярин узун мцддят щифз едилмяси узунмцд- 
дятли щафизянин ясас мязмунуну тяшкил едир. Бу щафизядя биликляр сахланылыр. 
Бу щафизя нювцндя материаллар йенидян гурулур, биликляр мцхтялиф истигамят- 
лярдя тяшкил олунур, дярин биликляр ялдя едилир. 

 
3. Дярк оlунан cисим вя щадисялярин йадда сахланмасы, щифз олунмасы, 

йада салынмасы вя танынмасы щафизя просесляри адланыр. 
Йаддасахлама- эерcяклийин cисим вя щадисяляринин тясири иля дуйьу в 

гаврайыш просесиндя бейнимиздя ямяля эялян тяяссцрат вя сурятлярин мющ- 
кямляндирилмяси просесидир. Еля щафизянин фяалиййяти дя бурадан башлайыр. 
Йаддасахлама хариcи вя дахили мцщитин тясиринин бейиндя щякк олунмасыдыр. 
Бу фярдин тяжрцбясинин йени биликляр, давраныш формалары иля зянэинляшмяси 
цчцн зяруридир. Йаддасахлама 3 ясас формада: яксиниалма, гейри-ихтийари вя 
ихтийари йаддасахлама cяряйан едир. 

Яксиниалма вя йа нягшляндирмя бир нечя санийя ярзиндя cисми бир дяфя 

эюрмякля онун сурятинин чох дəгиг шякилдя гыса вя йа узун мцддятли щафи- 

зядя сахалнмасыдыр. Чох гцввятли емосионал тясир йарадан cисим вя щадисəляр 

бейиндя мющкям нягшлянир вя узунмцддятли щафизядя галыр. Дилимиздя ишля- 
нян «бу щадися юmрцм бойу йадымдан чыхмаз»-ифадяси дя гцввятли тяяс- 
сцратла ялагядардыр. 

Гейри-ихтийари йаддасахлама cисмин дяфялярля, тякрарян гавранылмасы 
сайясиндя баш верир. Бу щалда гаршыйа хцсуси йаддасахлама мягсяди 
гойулмур, иради сяй эюстярилмир. Мясялян; бир тяcрцбя заманы шаэирдляря 
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вярягялярдя тясвир олунмуш cисимляри тясниф етмяк тапшырылмышдыр. Щяр бир 
шякилдя cисмин тясвири иля йанашы, рягямляр дя гейд олунмушдур.  

Тяcрцбядян сонра шаэирдляря шякиллярдя няляри эюрдцклярини хатырламаг 
тяклиф олунмушдур. Бу заман шякилдя тясвир олунан cисимлярин йахшы йадда 
сахландыьы мялум олмушдур. Рягямляря эялдикдя, шаэирдлярин бязиляри щя- 
мин рягямляри эюрмядиклярини етирф етмишляр. Башга тяcрцбя заманы шякилляри 
цзяриндяки рягямлярин сырасы иля йыьмаг тапшырылмышдыр. Бу заман щяр шей 
тярсиня олмушдур; рягямляр йахшы йадда сахланылмыш, шякилляр ися сезилмя- 
мишдир. Щямин тяcрцбя ону эюстярир ки, йаддасахлама сечиcи сяжиййя дашыйыр. 

Ихтийари йаддасахлама- инсанын мягсядяуйьун фяалиййяти иля баьлыдыр. 
Ихтийари йаддасахлама цчцн инсан гаршысына  хцсуси мягсяд гойур, иради сяй 
эюстярир, мцяййян цсул вя гайдалардан истифадя едир. Йаддасахламанын хц- 
суси бир нювц юйрянмядир. Юйрянмя-мцнтязям, планлы вя мцяййян цсуллар- 
дан истифадя етмякля хцсуси тяшкил едилян йаддасахламадыр. Анлашылан мате- 
риал мяналы, анлашылмайан, чятин материал ися механики юйрянмяни тяляб 
едяcякдир.  Тяcрцбя эюстярир ки, дярси юйряндикдян сонра 30 дягигя фасиля 
верян, щеч бир шейля мяшьул олмайан шаэирдляр юйряндикляри материалын 50-55 
фаизини, бир дярси юйрянян кими фасиля вермядян башга дярси юйрянмяйя 
кечян шаэирдляр ися йалныз 25 фаизини йадда сахлайа билирляр. 

Унутма просеси дцз хятт цзря cяряйан етмяйяряк мцяййян хцсу- 
сиййятляря маликдир. Материал мющкям юйрянилмядикдя тез унудулур. Тяк- 
рарларын дцзэцн тяшкил едилмямяси вя кифайят гядяр олмамасы да унутманын 
ясас сябябляриндян биридир. Унутма вя йа таныйа билмямякдя, йа да сящв 
танымагда, еляcя дя сящв йадасалмагда юзцнц бцрузя верир. Унутмада 
башлыcа йери вахт тутур. Мясялян; йашлы адамлар аз мцддят яввял ешитдиклярини 
асанлыгла унутдуглары щалда, узаг кечмишдя баш верянляри чох да чятинлик 
чякмядян айдын хатырлайырлар. Бу феномен «Рибо гануну» адланыр. Унут- 
манын икинcи амили мювcуд информасийадан актив истифадя олунмасыдыр. О 
щадисяляр даща тез унудулур ки, она аз тялябат олур, вя йа ещтийаc олмур. 
Йашлы адамларда вербал щафизя даща тез унутганлыгла явяз олунур. 

Г.Еббинщаузун тяcрцбяси бу бахымдан чох мараглыдыр.О, сцбут едир ки, 
юйрянилян материалын 40 фаизи йарым саат сонра, 66 фаизи 1 эцндян сонра, 75 
фаизи 3 эцндян сонра, 79 фаизи 1 айдан сонра унудулур. Бурада фярди 
хцсусиййятляр, материалын мяналылыьы, ящямиййятлилийи дя бюйцк рол ойнайыр. 
Унутма ейни заманда психиканын юзцнцмцдафия механизмидир.Uнутма шцур 
вя шцуралты сащяляри сарсынты вя позулмалардан горуйур. Инсана хцсусиля 
кяскин тясир етмиш щадисялярин узун мцддят щямин шиддятля давам етмясиня 
тябии ки, организм давам эятирмяз. Вахт кечдикcя онун тясири азалыр, 
тядриcян унудулур. Цмумиййятля, о шейляр унудулур ки, онлар психолоiи 
таразлыьы позур, давамлы негатив эярэинлик йарадыр. 

Йаддасахлама вя щифзетмянин нятиcяси йадасалма вя таныма просес- 
ляриндя тязащцр едир. Йадасалма мащиййятcя бейнин кечмиш тяcрцбядян 
индики ан цчцн зярури олан информасийалары сечиб айырмасы, cанландырмасыдыр. 
Йяни кечмиш гаврайыш материаллары сурятляринин шцурда йенидян cанланды- 
рылмасы йадасалма цчцн ясас cящятдир. Йадасалма сайясиндя кечмиш тяcрц- 
бянин, щисслярин, фикирлярин бярпа едилмясиня наил олуруг. 
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Йадасалманын 3 сявиййясини фяргляндирирляр: таныма, хцсуси йадасалма 
вя хатырлама. Таныма йадасалманын нисбятян ашаьы сявиййяси кими cисмин 
тякрарян гавранылмасына истинад едир. Таныма йадасалмадан асандыр. 

Експериментин Ы вариантында шаэирдляри 50 обйектля (сюз вя шякилля) таныш 
едирляр. Бундан сонра щямин сюз вя шякилляри йада салмаг тяклиф олунур. 
Онлар орта щесабла 15 обйекти йада сала билирляр. Експериментин ЫЫ 
вариантында ися шаэирдляри 50 обйектля таныш етдикдян сонра онлара 100 
обйект тяклиф едирляр. (100 обйектин 50-и габагкы, 50-и йени обйектдир). 
Шаэирдляря 100 обйектин ичярисиндя яввялки 50 обйекти эцстярмяк тяклиф 
олунур. Орта щесабла онлар 35 обйекти таныйырлар.Демяли, таныма йадасалма 
просесинин башланьыcыны, нисбятян бясит, садя сявиййясини тяшкил едир. Таныма 
щяр щансы бир обйекти йенидян гаврама заманы йада салмагдан ибарятдир. 
Таныма олмасайды, биз cисимляри артыг бизя таныш олан кими дейил, йени cисим 
кими гаврайардыг. Таныма цмуми вя хцсуси олур. Mцяййян бир щекайядя 
тясвир олунан бир йери эюрдцкдя таныйырыг. Бу тясвир цзря танымадыр. Тялим 
ишиндя тясвирдян эениш  сурятдя истифадя олунур. 

Йадасалманын ниййятли вя ниййятсиз нювляри вардыр. Ниййятли йадасалма 
заманы гаршыйа мягсяд гойулур, хцсуси сяй эюстярилир. Ниййятсиз йадасалма 
мцяййян бир cисим вя йа щадисянин, мятнин гаршыйа хцсуси мягсяд 
гоймадан санки юз-юзцня йада дцшмясидир. Бу заман биз юз-юзцмцзя 

белябир суал веририк: «Бу щадися щарадан йадыма дцшдц?» Əslində isə bəzən 

çox zəif nəzərə çarpan qıcıqlayıcılar assosiasiya üzrə, yazud hər hansı bir 

fikir zəncirinin məqsəddən yayınması formasında indiki anda fikir obyekti 

olmayan cisim və hadisələri yada sala bilər. Hər hansı bir cismi, hadisəni, 

işi, öyrənilmiş materialı, qarşıdakı məqsədlə əlaqədar olaraq qəsdən, xüsusi 

səy göstərmək sayəsində yada salırıqsa, bu niyyətli yadasalmadır. Bu 

insandan xüsusi iradi səy göstəril- məsini tələb edən mürəkkəb hafizə 

prosesidir. Həmin cəhət yada salmanın xatırlama səviyyəsində daha aydın 

nəzərə çarpır. 
Хатырлама даща фяал йадасалма просесидир, хцсуси эярэинлик, иради сяй 

тяляб едир. Хатырлама сечиcи характер дашыйыр. Йадасалманын хцсуси бир фор- 
масы хатирядир. Бу кечмишин заман вя мяканcа мящдудлашан сурятляринин 
йада салынмасыдыр. Хатиря инсанын шяхси щяйаты иля баьлы олдуьу цчцн бир сыра 
емосийаларла мцшайият олунур. Инсан щафизясинин сямяряли фяалиййяти бир сыра 
амиллярдян асылыдыр. Инсан щафизясинин сямяряли фяалиййяти цчцн дя ялверишли 
дахили вя хариcи шяраитин йаранмасы зяруридир. Инсан щафизясинин фяалиййяти 

онун ня дяряcядя эцмращ вя йа йорьун олмасындан да асылыдыр.Xatirənin 

mərkəzində  şəxsin özü, onun başına gələn  və ya şahidi olduğu hadisələr 

durur. Odur ki, xatirə zamanı keçmiş obyektləri təkcə yada salmırıq, eyni 

zamanda onlara harada, nə vaxt və hansı şəraitdə qavradığımızı yada salır, 

onları həyatımı- zın müəyyən dövrü ilə bağlayır, onların zaman ardıcıllığını 

dərk edirik.  

Xatirə eyni zamanda  yada salınacaq hadisələrin məzmununu, onların 

ardıcıllığını,  fikri fəaliyyətlə bağlıdır. Xatirələr insanın şəxsi həyatı ilə bağlı 

olduğu üçün bir sıra emosiyalarla müşayiət olunur. İnsan hafizəsinin 
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səmərəli fəaliyyəti bir sıra amillərdən asılıdır. Buraya nəinki hafizə obyek- 

tinin məzmun və xarakteri, eləcə də hafizə subyektinin sağlamlıq dərəcəsi, 

yaş xüsusiyyətləri, şəxsiyyətin istiqaməti, yönəlişi və s. ciddi təsir göstərir. 

Yalnız bir cəhəti qeyd etmək lazımdır ki,  müasir dövrdə informasiyalar 

sürətlə artsa da, insan beyninin imkanları həddin artıq genişdir. Belə 

hesablamalara görə, insanın idrak fəaliyyətində bütün sinir hüceyrələrinin 

yalnız 4 faizi iştirak edir, qalan 96 faizi sanki ehtiyatdadır. 

Belə bir fikir də vardır ki, yer üzündə olan insanların yalnız 1 faizi 

imkanlarından səməərəli istifadə edə bilir. İnsan hafizəsinin səmərəli 

fəaliyyəti üçün əlverişli daxili və xarici şəraitin yaranması zəruridir. Təkcə 

onu göstərmək kifayətdir ki,materialın yadda saxlanmasına insanın ac və ya 

tox olması, sağlam və ya xəstə, gümrah və ya yuxulu, dalğın və ya diqqətli 

olması da ciddi surətdə təsir göstərir.  

Xüsusən də insan hafizəsinin fəaliyyəti onun nə dərəcədə gümrah və ya 

yorğun olmasından asılıdır. Йорьунлуьу арадан галдырмаьа ямяк реjиминя 

дцзэцн ямял етмяк, формоколоjи, физиолоjи тясирляр дахилдир. Мясялян; Шиллер 
йарадыcы ишля мяшьул оларкян айаьыны бузлу суйа салармыш. Пушкин сящярляр 
бузлу суда чиммяйя адят едярмиш. Ясл мясяля ондадыр ки, щяр кяс зеhни 
фяалиййятини, еляcя дя щафизясинин фяалиййятини сямяряли тяшкил етмяк цчцн 
оптимал йол вя васитяляр сечя вя онлардан истифадя едя биляр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÖVZU 12. TƏFƏKKÜR VƏ NİTQ 

 PLAN: 

 

   1. Тяфяккцрцн психолоjи сяжиййяси 

   2. Тяфяккцрцн ясас нювляри 

   3. Тяфяккцрцн формалары 

   4. Тяфяккцрцн просесляри 

   5. Нитгин психолоjи сяcиййяси 

   6. Нитгин нювлярi 
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   7. Нитгин  хцсусиййятляри 

      

1. Тяфяккцр варлыьын иникасынын али сявиййясидир. Бу сявиййядя обйектив 

реаллыьын cисим вя щадисяляри арасындакы мцщцм ялагя вя мцнасибятляр якс 

олунур. Тяфяккцр сосиал cящятдян шяртлянян психи просесдир. Тяфяккцр бир 

идрак просеси кими инсанын юз тялябатыны юдямяси цчцн ятраф мцщити дяйиш- 

дирмяк цслубуну, гайдаларыны тапмаг, мясяляни щялл етмяк йени йени 

биликляр ялдя етмяк шяраитиндя юзцнц бцрузя верир. Демяли, тяфяккцрцн 

мянбяйи хариcи обйектив алямдир. Тяфяккцр cисим вя щадисялярин мащиййя- 

тинин, онлар араsындакы асылылыгларын инсан шцурунда цмумиляшмиш вя васитяли 

иникасындан ибарят олан идрак просесидир. Тяфяккцр просесиндя инсан гануна- 

уйьун ялагяляри тясадцфи ялагялярдян айырд едир: варлыьы цмумиляшмиш шякил- 

дя якс етдирир. Тяфяккцрцн бир нечя характерик хцсусиййяти вардыр. Бунлар 

ашаьыдакылардыр: 1// Тяфяккцр жисим вя щадисялярин цмумиляшмиш иникасыдыр; 2// 

Тяфяккцр мадди аялмин васитяли иникасыдыр; 3// Тяфяккцр дилля айрылмаз 

сурятдя ялагядядир. 

Тяфяккцр варлыьын щям цмумиляшмиш, щям дя васитяли иникасындан ибарят 

олан мцряккяб идрак просесидир. Инсан тяфяккцрц дуйьулар, гаврайыш вя 

тясяввцрляр ясасында ямяля эялир. 

 2. Тяфяккцрцн фяаллыг дяряcяси, эерчяклийи адекват сурятдя яксетдирмя 

сявиййяси айры-айры адамларда ейни олмур. Бцтцн бу cящятляря эюря тяфяк- 

кцрц мцхтялиф нювляря айырырлар: 

Ы- Яйани-ямяли тяфяккцр билаваситя тясир едян cисим вя щадисялярин дярк 

едилмяси иля ялагядардыр. Бу тяфяккцр нювц практик фяалиййятля ялагядардыр. 

Бу тяфяккцр нювц даща чох щярякятлярин кюмяйи иля щяйата кечирилир. 

Мясялян; Бу машыны неcя гурмусан? „дейя ушаглан сорушдугда: -Бах беля!- 

дейя ушаг гурашдырдыьы кюрпцнц учуруб йенидян гурмаьа башлайыр. Бу 

заман ушаг юз фикрини щярякятлярин кюмяйи иля ифадя едир. Щяр шейи билмяк 

истяйян ушаглар юз ойунcагларынын ичиндякини эюрмяк цчцн онлары сындырырлар. 

ЫЫ- Яйани-образлы тяфяккцр просесиндя фикри фяалиййят гаврайыш вя 

тясяввцр материалларына, образлы материаллара истинад едир. Мяшщур Исвечря 
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психологу J.Пйаъенин 7 йашлы ушаглар цзяриндя апардыьы бир експеримент 

диггяти cялб едир: Ушагларын эюзц гаршысында хямирдян ейни бюйцклцкдя вя 

чякидя 2 кцндя дцзялдирляр. Ушаглар бахыр вя онларын ейни олдуьуну 

сюйляйирляр. Бундан сонра кцндянин бирини йайыб кюкя дцзялдирляр вя 

ушаглардан сорушурлар: кцндя вя кюкянин чякиси ейнидир, йохса бири диэяриня 

нисябятян аьырдыр. Онлар эюрцрляр ки, кюкяни дцзялдяркян кцндяйя щеч ня 

ялавя едилмямишдир, садяcя олараг форманын дяйишилмишдир. Буна бахмайа- 

раг, ушаглар беля щесаб етмишляр ки, кюкя кцндядян аьырдыр. Бурада ушаг 

тяфяккцрц гаврайыша истинад едир. 

ЫЫЫ- Мцcярряд тяфяккцр cисим вя щадисянин кейфиййятини анламагдан 

ибарят олан тяфяккцр нювцдцр. Мцcярряд тяфяккцр заманы фикри фяалиййят 

цмуми вя мцcярряд мяфщумлара истинад едир. Мясялян; биз доьрулуг, 

инсанлыг щаггында фикiрляr eşitдийимиз заман тяфяккцр мцcярряд олур. Бу 

тяфяккцр щямишя сюзляря, мяфщумлара ясасланыр. 

3. Инсанын идрак фяалиййяти мцряккяб вя чохcящятлидир. Тяфяккцрцн 

нятиcяляри юзцнц тяфяккцрцн формаларда- мяфщумлар, щюкмляр вя ягли 

нятиcялярдя бцрузя верир. 

Мяфщум cисим вя щадисялярин цмуми вя мцщцм яламятляринин иника- 

сындан ибарят олан тяфяккцр формасыдыр. Мяфщум cисим вя щадисялярин 

мцщцм хассяляриндян ибарят олан цмумиляшмиш биликлярдир. Мяфщумлар 

сюзлярля ифадя олунур. Цмуми мяфщумлар мцяййян cисим вя щадисяляр 

групунун мцщцм вя цмуми яламятлярини якс етдирир. Мясялян; шаэирд, 

тялябя,машын. Фярди мяфщумлар айры-айры cисим вя щадисялярин мцщцм 

хцсусиййятлярини якс етдирир. Мясялян; Эцняш, Низами. Конкрет мяфщумлар 

эерчяк cисимлярин мцщцм яламятляринин иникасындан ибарятдир. 

Мяфщумлар мязмун вя щяcм етибари иля бир-бириндян фярглянир. 

Мяфщумларын мязмуну щямишя дяйишир. Мяфщумлары мянимсятмяк цчцн 

зянэин тясяввцр ещтийаты, яйани сурятляр йаратмаг лазымдыр. Мяфщумларын 

мязмуну щюкмлярдя ачылыр. 

Щюкм  ики cисим вя щадися арасында ганунауйьун ялагя вя мцнасибятин 

олуб-олмадыьыны дцшцнмякдян ибарят олан тяфяккцр формасыдыр. Мясялян; 

бцтцн металлар истидян эенишлянир. Психика бейнин хассясидир. Щюкмляр дил 

материаллары ясасында ифадя олунур. 
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Цмуми щюкмляр: Бцтцн инсанлар иcтимаи варлыгдыр.  

Хцсуси щюкмляр: Бу групун тялябяляри йахшы охуйур. 

Играри щюкмляр: Тяфяккцр йалныз инсана мяхсусдур. 

Инкари щюкмляр: Щейванларда шцур йохдур. 

Мцмкцнлцк щюкмляри: cисимля онун яламят вя кейфиййяти арасындакы 

ялагя ещтимал кими баша дцшцлцр. Мясялян; щава тутулса йаьыш йаьаcаг. 

Эерчяклик щюкмц: cисимля онун хассяляри арасындакы ялагяни якс етдирир: 

Бу эцн щава истидир. 

Зярурят щюкмц: cисим вя щадисялярля онларын яламятляри арасында 

мювcуд олан ялагяляри якс етдирир: Айда щяйат йохдур. 

Ягли нятиcя обйектив мадди алямин щадисяляринин мялум ялагяляри 

арасында мялум олмайан ялагялярини билмякдян ибарят олан тяфяккцр 

формасыдыр. Мясялян; сящяр пянcярядян щяйятя бахдыьымыз заман эеcя 

йаьышын йаьмыш олдуьуну юйрянирик. Ягли нятиcянин 3 нювц вардыр: индуксийа, 

дедуксийа вя тяшбищ (аналоэийа). 

Индуксийа- айры-айры фактлар,щаллар цзяриндя апарылан мцшащидяляр 

ясасында цмуми нятиcя чыхармагдан ибарят олан, хцсусидян цмумийя эедян 

ягли нятиcядир. Гызыл, эцмцш вя дямирин йцксяк температурда яридийини 

мцшащидя едиб беля бир цмуми нятиcя чыхарырлар ки, металлар йцксяк 

температурда ярийир. 

Дедуксийа- цмуми щюкмя, мялумата, биздя габагcадан мювcуд олан 

цмуми фикря ясасланараг цмумидян хцсусийя эедян ягли нятиcядир. 

Мясялян; биз билирик ки, бцтцн алма аьаcлары йазда эюйярир вя чичякляйир. Бу 

цмуми фикря, билийя ясасла- нараг, гышда чылпаг эюрцнян алма аьаcынын йазда 

эюйярмяси вя чичклямяси нятиcясиня эялиб чыхырыг. Бу дедуксийадыр. 

Тяшбищ (аналоэийа)- заманы щадисяляр арасындакы гисмян охшарлыг 

ясасында нятиcя чыхарылыр. Тяшбищ ики cисмин, ики щадисянин бу вя йа башга 

cящятдян бир-бирляриня охшамаларына ясасланараг, щямин шейлярин башга бир 

cящятдян дя бир-бириня охшамасы щюкмцнцн чыхарылмасындан ибарят тяфяккцр 

формасыдыр. Мясялян; Йерин вя Марсын физики гурулушундакы охшарлыг 

ясасында Марсда да щяйатын олмасы ещтималыны иряли сцрцрдцляр. Тяшбищин 
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нятиcяси бязян доьру, бязян дя йанлыш олур. Тяшбищ хцсусидян хцсусийя эедян 

истиглалдыр. Тяшбищин дцзэцнлцйц мцгайися едилян cисим вя щадися щаггында 

билийин эенишлийиндян, дяринлийиндян, мцгайися цчцн эютцрцлян яламятлярин 

мцщцм олмасындан, онлар арасындакы фяргляри дяриндян дярк етмякдян чох 

асылыдыр. Ягли нятиcянин эюстярилян нювляри бирдян-биря тяшяккцл етмир. Буна 

ушаьын щяйат тяcрцбяси вя тялим-тярбийяси cидди тясир эюстярир. 

 

4. Инсан фикирляшяряк бир шейи вя йа бир щадисяни билмяк цчцн мцхтялиф 

зещни ямялиййатлардан, просеслярдян истифадя едир ки, бу просесляря тяфяккцр 

просесляри дейилир.  

Тящлил (анализ) cисми, щадисяни фикрян щиссяляриня айырмаьа, йяни тамын 

айры-айры яламятляринин, кейфиййятлярин, cящятлярин мцяййянляшдирилмясиня 

дейилир. Мясялян; биз аьаcын ня олмасыны билмяк истяйяряк, онун щаггында 

фикирляшдийимиз заман ону тящлил едирик, онун мцяййян формайа малик 

эювдя, йарпаглы вя с . олдуьуну билирик. Бу тящлил просесидир. 

Тяркиб (синтез) cисмин, щадисянин щиссялярини фикрян бирляшдирмякдян 

ибарятдир, щям дя онун яламят, хасся вя cящятлярини ялагяляндирмякдир. 

Онун фяалиййятиндя ойунcаглар ушаглар тяряфиндян билаваситя сюкцлцр, 

щиссяляриня айрылыр вя йенидян бирляшдирилир. Щейванларда да беля тящлил вя 

тяркиб вар. Мясялян; меймунун гозу сындырараг онун ляпясини айырыб 

йемяси беля тящлиля аиддир. 

Тящлил вя тяркибин 2 нювц бурада юзцнц эюстярир: Тящлил дедикдя, тамы 

фикрян тяркиб щиссяляриня айырмаг баша дцшцлцр. Тящлил просесиндя cисмин, 

щадисянин анcаг мцяййян щисся вя йа хассяси фикрян тамдан айрылыр. Тяркиб 

дедикдя, тамын щиссялярини фикрян бирляшдирмяк нязярдя тутулур. Щямин cисми 

тяшкил едян бцтцн щиссяляр дейил, йалныз мцяййян бир щисся бирляшдирилир. 

Мцгайися-щадисяляри, cисимляри, онларын хцсусиййятлярини гаршылашдырараг 

онларын фяргини вя охшарлыьыны ачыр, мцяййян едир. Мцгайися идракын 

формасыдыр. Мцгайися охшарда фярги, фяргдя охшары тапмаьa йюнялиб. Даща 

дярин мащиййят яламятляринин ачылмасыны тяляб едир. Мцгайисяни ейни cинсли 
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обйектляр цзяриндя апармаг лазымдыр. Мцгайися заманы мцгайися олунан 

обйектлярин щамысында ейни яламят эютцрцлмялидир. 

Мцcяррядляшдирмя- cисим вя щадисялярдя мювcуд олан щяр щансы бир 

тяряфин, яламят вя хассянин фикрян нязярдян кечирилмясиндян ибарят олан 

тяфяккцр просесисидир. Мцcяррядляшдирмя конкретдян кечир вя конкрет 

мцcярряд васитяси иля дярк олунур, идрак просесляри икигат фикри щярякятляр 

васитяси иля баш верир. 

Цмумиляшдирмя- щярякят планында доьулур, фярг ейниляшдирмя щярякяти 

иля бир нечя мцхтялиф ситуасийаларда цмумилик хцсусиййятляри ясасында йара- 

дыр. Цмумиляшдирмя 3 истигамятдя апарылыр: 1// айры-айры cисимляр цчцн цмуми 

вя мцщцм яламятляр цмумиляшдирилир. Мясялян; мейвя. 2// айры-айры cисим вя 

щадисяляр арасындакы цмуми вя мцщцм яламятляр цмумиляшдирилир. Мясялян; 

саь, сол вя с. 3// тялим цмумиляшдирмядир. Мясялян; план тутмаг, тезис 

йазмаг. Конкретляшдирмя цмумиляшдирмяйя якс истигамятли щярякятдир. 

Конкретляшдирмя анлайышларын мцяййянляшдирилмясиндя, щадисялярин мцяййян 

синфя аидиййятини эюстярир. Мясялян; биз «стол» анлайышыны конкретляшдиряряк 

ону «йазы вя йа йемяк масасы» адландырырыг. 

 

5. Нитг инсанларын дил васитясиля щяйата кечирилян цнсиййят просесидир. 

Цнсиййятин бу формасы тарихян ямяля эялмиш вя тяшяккцл етмишдир. Дил 

инсанлар арасында цнсиййят васитясидир. Дил данышыг  ишаряляри системидир. Ишаря 

иcтимаи, сосиал тябиятя маликдир. Л.С.Выготски ишаряляри «психолоjи алят» адлан- 

дырмышдыр. Кямиййят бахымындан дил щяcмcя нитгдян чох эенишдир. Чцнки дил 

цмуми халга мяхсусдур, нитг айрыcа бир фярдя аиддир.  

Дил цмумхалга мяхсус олдуьу цчцн щямин дилин юлмяси халгын юлмяси 

демяк дир. Дил цмумхалга мяхсусдур. Нитг айры-айры фярдяляря аиддир. Дил 

цнсиййят васитясидир, нитг цнсиййят просесидир. Дил цнсиййят васитяси олдуьу 

цчцн, башга бир елмин-дилчилийин мювзусудур, нитг ися просес олдуьу цчцн 

психолоэийа елминин обйектидир. Нитг иля дил арасында диалектик вящдят вардыр, 

щяр икиси иcтимаи-тарихи мащиййят дашыйыр. Нитг- инсанларын бир-бирини анла- 

масында вя бир-бирини баша дцшмясиня хидмят едян просесдир. Нитг про- 
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сесиндя щяр сюз юзцнцн мцвафиг мянасында чатдырылыр. Нитг вербал цнсиййят 

васитясидир. 

6. Цнсиййят шяраитиндян асылы олараг нитгин 2 нювц вардыр: хариcи вя дахили 

нитг. Хариcи нитг шифащи вя йазылы, шифащи нитг ися монолоjи вя диолоjи олур. 

Хариcи нитг башгалары иля цнсиййятя йюнялян, ешидилян, эюрцлян вя тяляффцз 

едилян нитгдир. Хариcи нитгин мцщцм нювц олан шифащи нитг дя тяляффцз едилян, 

ешидиляряк гавранылан, баша дцшцлян нитг нювцдцр.  

Шифащи нитг заманы адамлар билаваситя бир-бирини эюрцр, ешидирляр. 

Данышан адамын цз вя бядянин ифадяли щярякятляри, сясинин ащянэи нитгин  

мязмунунун вя буна бяслядийи мянфи вя йа мцсбят мцнасибятлярин 

анлашылмасына йардым эюстярир. Шифащи нитгдя сясин ащянэи вя ифадяли щяря- 

кятлярин иштиракы сайясиндя ейни сюз мцхтялиф мянада ифадя едилир вя мцхтялиф 

cцр баша дцшцлцр. 

Диолоjи нитг ики вя йа бир нечя адам арасында эедян нитгя дейилир.Бунун 

ади нцмуняси мцсащибядир. Диолоjи нитг габагcадан щазырланмыш мцяййян 

мювзу ятрафында эедир. Диолоjи  нитг билаваситя реаксийа тяляб едир. Диолог 

данышан шяхслярин емосионал-експрессив рабитяси шяраитиндя баш верир, беля бир 

вязиййятдя онлар бир-бирини билаваситя гаврайырлар.  Диолог мцяййян шяраитля 

вя йа обйектля баьлы олур. О, ситуатив характер дашыйыр. Диолоjи нитгин 

кюмякчи васитяляри чохдур. Бурада сясин ащəнэи, инсанын цзцнцн вя 

бядянинин ифадяли щярякятляри диологун мязмун вя истигамятиня cидди тясир 

едир. Даща ифадяли щярякятляр данышанын нитгинин даща анлашыглы олмасыны 

шяртляндирир. 

Монолоjи нитг бир адамын юз фикир вя мцлащизялярини мцнтязям вя 

ардыcыл сурятдя шярщ етмясидир. Онун нитги щеч кяс тяряфиндян кясилмир. 

Монолог фасилясиз, ялагяли, ардыcыл вя мянтиги олур. Mонолоjи нитгин ясас 

шяртляри: инсанын зянэин сюз ещтийатына малик олмасы, нитгин емосионаллыг 

хцсусиййятляри, дилин гайда-ганунларына йийялянмясидир. 

Нитгин диэяр нювц йазылы нитгдир. Йазылы нитг йазы ишаряляри, щярфляр 

васитяси иля дцзялир. Шифащи нитгин кюмякчи васитялри: цзцн, бядянин ифадяли 

щярякятляри, сясин ащынэи вя с.-дир. Йазылы нитг психолоjи планда даща чох 
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сярбястлик дяряcясиня маликдир. Бурада: а// график коддан, б// мязмунла 

йанашы, емосионал тону чатдырмаг цчцн лексиканын вя дурьу сурятляринин 

кюмяйиндян; c/ гябул едилмиш йазы формаларындан истифадя едилир. Йазылы нитг 

даща эениш аудиторийа цчцн нязярдя тутулур. Щям дя онун кюмяйи иля 

инсанлар цмумдцнйа мядяниййятиня гошулурлар. 

Дахили нитг инсанын юз-юзцня фикирляшмяси, юз-юзц иля данышмасы просе- 

сидир. Дахили нитгдя тяфяккцр cяряйан едир, мцяййян мягсяд, ниййят ямяля 

эялир, щярякятляр планлашдырылыр. Дахили нитг тяляффцз едилмяйян, сяссиз нигдир. 

Щям дя бу чох гыса ифадялярдян ибарят олур. Щямин ифадя фикрин нцвясини 

тяшкил едир. Дахили нитг хариcи нитг ясасында ямяля эялир. Хариcи нитгин 

интериоризасийасы иля баьлыдыр. Дахили нитгдя фикир инсанын юзцня айдын олур, 

амма ону башгаларына чатдырмагда чятинлик йараныр.Дахили нитгдян хариcи 

нитгя кечмяк нитг мядяниййяти тяляб едир.  

Нитгин 2 нювц вардыр: пассив вя фяал нитг. Пассив нитг дедикдя, башга- 

сынын нитгини динлямяк вя йа йаздыьыны охумаг просеси нязярдя тутулур. Фяал 

нитг мцяййян бир нитги башгаларына йазылы вя йа шифащи щалда мялум етмяк 

просесидир. 

 7. Шяхсиййятинин нитгинин айдын, анлашыглы, тясирли олмасы онун бир сыра 

нитг хцсусиййятляриндян асылыдыр: 

1/. Нитгин мязмунлулуьу нитгдя ифадя олунан фикир вя щисслярин щяжми, 

эерчяклийя уйьун эялмяси вя ящямиййятлилийи иля тяйин олунур. Нитгин 

мязмунлулуьу онун мялумат вермя вязифяси илясых сурятдя ялагядардыр. Бу 

инсандан эениш билик, щямин билийи дцрцст ифадя етмяк мящаряти тяляб едир. 

2. Нитгин анлашыглылыьы мцхтялиф амиллярля шяртлянир. Нитгин анлашыглы 

олмасы цчцн инсан айдын вя мянтиги данышмалы, йери эялдикдя яйани вясаитдян 

истифадя етмяли, сюзляри бир мянада ишлятмяли, еляcя дя грамматик гайдалары 

эюзлямялидир. 

3/. Нитгин тясирлилийи онун фяалиййятя тящрикетмя вязифяси иля баьлыдыр. Бу 

заман бир адамын башгасынын фикир вя щиссляриня, ирадясиня, давранышына 

сюзля тясир етмяси нязярдя тутулур. Нитгин тясирлилийи „ инандырма, сцбут, 
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мяслящят, ямр, тялимат, гадаьан кими тязащцр едир. Щяр бир тясир васитясинин 

психолоjи мязмуну вардыр. 

4./ Нитгин ифадялилийи заманы инсан юз цзяриндя шярщ етдийи мязмуна 

мцнасибятини якс етдирир. Инсанда юз щисслярини нитгиндя бцтцн инcяликляриня 

гядяр ифадя етмяси йцксяк нитг мядяниййятиня йийялянмядян мцмкцн 

дейилдир. Нитгин эюстярилян хцсусиййятляри тялим-тярбийя просесиндя бюйцк 

ящямиййятя маликдир. Мцяллимин нитгинин мязмунлу, анлашыглы, ифадяли вя 

тясирли олмасы шаэирдлярин елмляри йцксяк сявиййядя мющкям мянимся- 

мяляриня, онларын тялим-тярбийя ишляринин мцвяффягиййятиня мцсбят тясир 

эюстярир. 

 

MÖVZU 13. TƏXƏYYÜL VƏ YARADICILIQ 

PLAN: 

1. Тяхяййцлцн психолоjи сяcиййяси 
2. Тяхяййцлцн нювляри 

3. Təxəyyül və yaradıcılıq 

1. Тяхяййцл сурятляринин йарадылмасы мцхтялиф сявиййялярдя эедир. Бу 

сявиййяляр онунла мцяййян олунур ки, инсан бу просеся ня гядяр шцурлу 

мцнасибятдя олур. Бу бахымдан тяхяййцлцн 2 нювц мювcуддур: пассив вя 

фяал тяхяййцл. Пассив тяхяййцл просесиндя сурятлярин йарадылмасы ятраф мцщити 

дяйишдирмяйя йюнялмиш йарадыcы фяалиййят кими юзцнц эюстярмир. Инсан 

реаллыгдан узаг олан сурятляр йарадыр. Бу заман инсан фантастик тясяввцрляр 

аляминя гапылыр. Бу тяхяййцлцн пассив нювцдцр. Пассив тяхяййцл ниййятли вя 

ниййятсиз олур. Ниййятли шякилдя эедян тяхяййцл просесиндя щяйатда 

тяcяссцмц мцмкцн олмайан сурятляр йарадыларса, буна хцлйа дейилир. Хош, 

севинcли, дадлы хцлйайа гапылмаг щяр кяся хас олан бир жящятдир. Хцлйа 

образлары иля инсан тялябатлары арасында ялагя вардыр. Пассив тяхяййцлцн 

ниййятсиз нювц шцурун, ЫЫ сигнал системинин фяалиййяти зяифлядийи заман баш 

верир. Мясялян; сиз сярин отагда йатмысыныз вя цстцнцзц исти йорьанла 

юртмцсцнцз. Эеcя сизин айаьыныз йорьандан кянара чыхыр.  

Бу заман сиз сойуьу щисс етмяйя башлайырсыныз. Бу дуйьу сиздя тяхяййцл 

просесинин ямяля эялмясиня сябяб олур, сиз йуху эюрцрсцнцз. Эюрцрсцнцз 

ки, гарын цстя айагйалын эязирсиниз, сойугдан эизлянмяйя чалышырсыныз вя с. 

Бцтцн рюйа образлары ниййятсиз пассив тяхяййцл фяалиййятинин нятижяси кими 

тязащцр едир. Рюйа сурятляри йуху заманы ямяля эялир. Нормал адамларда 

рюйа сурятляринин 95%-и эюрмя тясяввцрляриндян йараныр. Инснын кечмиш 
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тяcрцбяси рюйа сурятляринин ясасыны тяшкил едир. Рюйа сурятляри яйани-образлы 

сяcиййя дашыйыр, бу да онларын Ы сигнал системи ясасында тяшяккцл тапмасы иля 

шяртлянир. Хяйал- инсанын реаллаша билян, ниййятли фантазийалардыр. 

2. Бярпаедиcи тяхяййцл тясвиря, схемя ясасян сурятлярин йарадылмасы 

просе- сидир. Мювcуд олмуш, йахуд мювжуд олан, лакин бизим тяряфимиздян 

щеч заман билаваситя гавранылмамыш обйектлярин тясириня ясасян сурятлярин 

йарадылмасына бярпаедиcи тяхяййцл дейилир. Мясялян, шаэирд тарих, cоьрафийа 

фянляри иля баьлы материаллары юйряняркян, дярсликдя верилян  тясвирляря ясасян 

мцхтялиф cоьрафи яразиляри тарихдя баш верян дюйцш сящнялярини тяхяййцлцндя 

йарадыр.  Бярпаедиcи тяхяййцл сурятляри дцзэцн вя дягиг, эерчяклийя мцвафиг 

олдугда бюйцк идраки ящямиййят кясб едир. Шаэирдлярдя тяхяййцл сурятляри 

йаратмаг тялимин ясас вязифясидир. Бу cящятдян мцяллимин шифащи изащаты хц 

суси ящямиййятя маликдир. Мцяллимимн яйани тясяввцрляр йарадан мцгайи- 

сяляр етмяси,мцcярряд мялуматлары конкретляшдирмяси, аллегорийалардан 

йериндя истифадя етмяси бярпаедиcи тяхяййцл сурятляринин эерчяклийя мцвафиг 

олмасы цчцн зяруридир. Мясялян. ядябиййат дярсиндя бярпаедиcи тяхяййцл 

сурятляри тясвирдян даща чох иллüстрасийа ясасында ямяля эялир.Бярпаедиcи 

тяхяййцл о заман бюйцк ящямиййятя малик олур ки, йарадылмыш сурят дягиг, 

айдын вя чевик олсун, йарадылмыш сурятляр варлыьа мцвафиг олсун. Бу ики шярт 

олдугда мцмкцндцр: 1// Варлыьын мцвафиг сащяляриня аид олан кифайят гядяр 

яйани сурятляр ещтийатына малик олмаг зяруридир. Тялим просесиндя беля 

тясяввцрлярин олмасы цчцн яйани вясаитлярдян: екскурсийалардан, кинолардан 

эениш истифадя етмяк ваcибдир; 2// сюзля тясвири, схеми, чертйоjлары анламаьы 

баcармаг лазымдыр. Йарадыcы тяхяййцл фяалиййятин тяркиб щиссясини тяшкил едян 

йени сурятлярин йарадылмасыдыр. Тяхяййцлцн бу нювц щеч бир схемя истинад 

етмядян мцстя- гил олараг йени сурятлярин йарадылмасындан ибарятдир. 

Инсанын йарадыcылыг фяалиййяти йарадыcы тяхяййцлля чох баьлыдыр. Демяли, 

йарадыcы тяхяййцл фяалиййятин ориjинал вя дяйярли мящсулларында реаллашдырылан 

йени сурятлярин мцстягил йарадылмасыны нязярдя тутур.Yени бир машын суряти, 

елми кяшфин бейиндя илк тязащцрц, ядяби гящряманын йазычы башындакы якси 

йарадыcы тяхяййцлцн мящсулудур. Инсанларын йарадыcы фяалиййяти 3 бюйцк 

сащядя юзцнц эюстярир: елми, техники вя бядии йарадыcылыг. Йарадыcы тяхяййцл 

щямишя йени сурятлярин йарадылмасы иля баьлыдыр. Йени сурятлярин йаранмасы 

инсандан мцяййян сащяйя даир дярин билийя малик олмасыны тяляб едир. 

Мясялян, мцасир тяййаря типляринин щеч бириндян, онун гурулушу вя ишлямя 

принсипин- дян хябяри олмайан бир адам тамамиля йени бир тяййаря дцзялдя 

билмяз. Йени сурятляр йаратмаг цчцн мащир мцшащидячи олмаг лазымдыр. 

Йени сурятлярин йарадылмасы инсанда дярин щисслярин олмасыны тяляб едир. Йени 

сурятлярин йаранмасы илщамла ялагядардыр. Илщам- психи фяалиййятин кəскин 

сурятдя эярэинляшмяси вя щисси ойаныглыьын йцксялмяси нятиcясидир. Йарадыcы 
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тяхяййцл йарадыcы фяалиййятин айрылмаз щиссясидир. Йарадыcы тяхяййцл мящсул- 

дар ямякдя, елми вя бядии йарадыcылыгда чох бюйцк ящямиййятя маликдир. 

3. Yaradıcılıq insanın elə bir mürəkkəb fəaliyyətinə deyilir ki, bu 

fəaliyyətin nəticəsində elm, incəsənət, texnika sahəsində yeni əsərlər 

meydana gəlir. Yaradıcılıq sözün hərfi mənasında nə isə yeninin 

yaradılmasıdır. Adətən yaradıcılıq dedikdə insan fəaliyyətinin o sahəsi 

nəzərdə tutulur ki, bu fəaliyyətin sahəsində nə isə yeni bir ideya, nəzəriyyə, 

qanun (elmi yaradıcılıq), yeni maşın, mexanizm (texniki yaradıcılıq), yeni bir 

bədii əsər (bədii yaradıcılıq) yaranır. Rus psixoloqu S.L.Rubinşteyn 

yaradıcılığa belə bir tərif vermişdir: «Yaradıcılıq insanın xüsusi növ 

fəaliyyəti olub ictimai əhəmiyyəti olan maddi və mənəvi dəyərlərin 

yaradılması prosesidir. Yaradıcılıq da mahiyyət etibari ilə idrakdır. 

Yaradıcılığa sadəcə olaraq idrakdır demək də azdır. Ona görə ki, hər cür 

idrak fəaliyyəti elə insanın fəallığıdır. Yaradıcılıq insanın fəallığının xüsusi 

formasıdır».Yaradıcılıq prosesində insanın bütün psixi prosesləri, onun 

duyğu, qavrayış, hafizə, təfəkkür və təxəyyülü iştirak edir. Bu da bir 

həqiqətdir ki, yaradıcılıq prosesində təxəyyülün rolu daha qabarıq şəkildə 

özünü göstərir. Xüsusilə bədii yaradıcılıqda təxəyyül müstəsna dərəcədə 

əhəmiyyətə malikdir. Hər bir ədəbi„bədii əsər ideya məzmuna malik olur. 

Sənətkar  yazıçı bu ideyanı elmi əsərlərdəkindən fərqli olaraq konkret 

obrazların vasitəsilə əks etdirir.       

Obrazları yaradan isə yazıçının bədii təxəyyülüdür. Bədii təxəyyülün 

mahiyyəti yeni obrazlar yaratmaqdan ibarətdir. Məhz bu obrazlar yazıçının 

ideyalarının, fikirlərinin, düşüncələrinin daşıyıcısı funksiyasını yerinə yetirir. 

Ədəbi-bədii yaradıcılıqda mühüm rol oynayan təxəyyülün gücü onda ifadə 

edilmir ki, sənətkar həyati reallıqdan daha çox uzaq olan obrazlar yarada 

bilsin, əksinə yazıçının, rəssamın təxəyyülünün gücü onda ifadə edilir ki, 

onlar özlərinin həyati qavrayışlarını həyatın tələblərinə, özünün ideyasına 

uyğun bir şəkildə elə dəyişdirir, birləşdirir, yenidən işləyir ki, tamamilə yeni, 

əyani obrazlar yarada bilirlər. S.Rəhimov  «Saçlı»   romanındakı Kosa 

surətinin yaradılması haqqında yazır ki, «bir kosa kənddə uşaqlıq 

yaşlarından ona tanış idi, sonra bu kosanın birini də mən Laçında gördüm, 

daha sonra bir kosaya da Noraşen rayonun Qıvraq kəndində rast gəldim. 

Lakin bu üç kosanın heç biri hələ də «Saçlı»dakı Kosa deyildir, üç kosa 

mənə ancaq zahirən material vermişdir.Bəs, «Saçlı»dakı kosanın daxili 

aləmi? Qulluq mərəzi, dolaşıq imza yaratmaq həvəsi haradan gəlmişdir? 

Deməliyəm ki, bu bir lopabuğ kişidən, bizim raykomda xidmət edən, bir çox 

adamın başına ağıl qoymaq istəyən bir adamdan gəlmişdir».Yəni, üç 

kosadan, bir lopabuğdan «Saçlı»dakı Kosa düzəlmişdir. Bütün bu dedikləri-
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miz belə düşünməyə əsas vermir ki, bədii yaradıcılıqda yaradıcının təxəyyül 

fəaliyyəti heç zaman obyektiv reallıqdan uzaqlaşa bilməz. Əgər belə olsaydı, 

onda bizim nağıllarımız, əfsanələrimiz yarana bilməzdi. Lakin insanın 

təxəyyülü nə qədər əcayib, qərayib, fantastik obraz yaradırsa yaratsın, onun 

ayrı-ayrı bütün elementləri real həyatdan götürülür. Bu cür təxəyyül 

obrazları həyatın müəyyən tərəfini vasitəli şəkildə əks etdirir.Yazıçının 

təxəyyül fəaliyyəti yazıçıya gələcəyə baxmaq, gələcəyi qabaq- cadan xəbər 

vermək imkanı verir.Təxəyyül təkcə ədəbi-bədii yaradıcılıqda deyil, elmi 

yaradıcılıqda da zəruri olan bir prosesdir. Fransız psixoloqu Rıbonun 

fikrinə görə, hətta təxəyyül fəaliyyətinin yeri elmi, texniki yaradıcılıqda bədii 

yaradı- cılıqda olduğundan da artıqdır. Alimin, ixtiraçının fikri prosesində 

anlayışlarla yanaşı əyani obrazlar da bu və ya başqa şəkildə iştirak edir. 

Lakin qavrayış, eləcə də hafizə obrazlarının mövcudluluğu təfəkkürün 

qarşısında duran məsələni həll etməyə imkan vermir. Belə olduqda qavrayış, 

hafizə obrazları dəyişdirilir ki, bu da yeni bir nəzəriyyənin, kəşfin meydana 

çıxması ilə nəticələnir.  

MÖVZU 14. ŞƏXSİYYƏTİN PSİXOLOJİ SƏCİYYƏSİ 

PLAN: 

1. Мцасир психолоэийада шяхсиййят анлайышы 

       2. Инсан, фярд, шяхсиййят вя фярдиййят 

 

1. Müasir psixologiyada şəxsiyyət problemi. Şəxsiyyət problemi elmin 

müxtəlif sahələrində çalışan alim və mütəfəkkirlərin illərlə diqqət 

mərkəzində dayanan mühüm problemlərdən biri olmuş və müasir dövrdə də 

öz aktuallığını saxlamaqdadır. Müasir psixologiyada şəxsiyyət, onun fəallığı, 

formalaşması, strukturu kimi məsələlər, ümumiyyətlə şəxsiyyət anlayışının 

mahiyyəti barədə müxtəlif fikirlər irəli sürülür. Bu bir daha həmin 

problemin mürəkkəb və çətin olduğunu təsdiq edir. 

İnsanlar təkcə gözlərinin rənginə, səslərinin tembrinə, barmaq izlərinə 

və s. görə deyil şəxsiyyətlərinin xarakteristikasına görə də bir-birlərindən 

fərqlənirlər. İnsanları gözlərinin rənginə, səslərinin tembrinə və ya digər 

biofiziki xüsusiyyətlərinə görə xarakterizə etməyə nisbətən onları bir 

şəxsiyyət kimi xarakterizə etmək olduqca çətindir. Şəxsiyyət anlayışı 

mürəkkəb anlayışdır. Onun adekvat şəkildə anlaşılmasının çətinliyi bir sıra 

amillərlə bağlıdır. Həmin mühüm amillərdən bir neçəsini nəzərdən keçirək.  

1. İnsan şəxsiyyəti maddi və toxunula bilən, hiss edilən deyildir. O, bir 

sıra amillərin, şəraitin, imkanların və determinantların təsiri altında 
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formalaşan psixoloji törəmədir. 

2. İnsan şəxsiyyəti bir sıra amillərin təsirinə məruz qalsa da yalnız 

onlardan asılı bir törəmə kimi şərh oluna bilməz, çünki o formalaşdığı 

həmin əsası dialektik olaraq rədd edir. 

3. İnsan davranışının determinasiyasında şəxsiyyətin mühüm əhəmiyyət 

kəsb etməsi barədə çoxlu  nəzəriyyə və konsepsiya mövcuddur ki, bunların 

bir çoxunun «şəxsiyyət» anlayışını şərh etməsi ziddiyyətlidir.                      

4. Nəhayət, şəxsiyyəti anlamaq insan fenomenini anlamaqla birbaşa 

əlaqədardır. Şəxsiyyət yalnız o zaman insanın əsası, özəyi kimi, onun başlıca 

parametri, onun eyniləşdirmə vasitəsi kimi şərh oluna bilər ki, antropologiya 

və insan haqqında biliklər insanın öz təbiətini anlamaq səviyyəsinə 

yüksəlmiş olsun. 

Lakin bütün bu qeyd olunanlar heç də şəxsiyyətin tədqiqi imkanlarının 

mümkün olduğunu rədd etməyə imkan vermir. Əksinə, şəxsiyyət problemi 

barədə son nəzəri və eksperimental tədqiqatlar onun öyrənilməsi 

imkanlarını artırır.  

 «Şəxsiyyət» sözü Azərbaycan, rus və ingilis dillərində maraqlı və 

faktiki olaraq eyni etimologiyaya malikdir. Azərbaycan dilində «şəxsiyyət» 

sözü öz əsasını ərəb sözü olan «şəxs» sözündən götürmüş və hər hansı bir 

konkret şəxsi, simanı bildirir. Rus dilində «şəxsiyyət» (liçnostğ) sözü də 

«liüo», «liçina» (üz, sifət) sözləri ilə bağlıdır. İngilis dilində «şəxsiyyət» 

mənasını ifadə edən «personality» sözü öz əsasını iki latın sözündən „ «per» 

və «sona» sözlərindən götürmüşdür ki, bu da bir növ «vasitəsilə danışır» 

mənasını ifadə edir. Sonralar qədim Yunanıstanda  və Rim imperiyasında 

bu söz teatr tamaşasında aktyorun «maskası» şəklində özünü büruzə 

vermişdir. Adətən, səhnə hərəkətindən asılı olaraq «masqa» dəyişilir, aktyor 

rola daxil olur. Lakin, yalnız xeyli vaxt keçdikdən sonra «persona» sözü 

hazırki dövrdə daşıdığı məna yükünü daşımağa başlamış, «personality» „ 

«şəxsiyyət» mənasında işlənməyə başlanmışdır.  

 Qeyd edilənlərdən göründüyü kimi, insanın şəxsiyyəti birbaşa və dolayı 

mənada onun siması, sifətidir. Birbaşa mənada insanın siması, sifəti onun 

başlıca identifikatorudur. Məhz onun xətləri, formaları, çevrəsi və digər 

xüsusiyyətləri əsasında bir adamı başqasından fərqləndirir, onun hansı yaş 

kateqoriyasına mənsub olduğunu müəyyənləşdirə bilirik. Təsadüfi deyildir 

ki, şəxsiyyəti eyniləşdirməklə bağlı bütün sənədlərdə onun sifətinin (üzünün) 

şəkli olması tələb edilir. Bununla yanaşı olaraq bizim sifətimiz 

emosiyalarımızın, hisslərimizin, əhvalımızın, vəziyyətimizin, istəklərimizin 

ifadəçisinə çevrilir, o bizə təkcə verbal yolla deyil, qeyri- verbal yolla da, 

zəngin mimiki imkanlarımızın köməyilə də ünsiyyətə girmək imkanı verir. 
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Dolayı mənada, insan şəxsiyyəti onun «ruhunun», başqa sözlə, onun bütün 

psixi təzahürünün «sifətidir». İnsana məxsus olan fərdi-psixoloji xassələrin 

təzahür xüsusiyyətlərinə, onun ünsiyyət üslubuna, davranışına, fikir və 

ideyalarına görə onu aydın eyniləşdirməyimiz və onun gələcək davranışının  

istiqamətini proqnozlaşdırmağımız heç kimdə şübhə doğura bilməz.  

 Bütün yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, 

şəxsiyyət fərdin özünü cəmiyyətlə eyniləşdirməsinə imkan verən davamlı 

fiziki və psixi xarakteristikasının məcmuundan ibarətdir. Şəxsiyyət insanın 

psixoloji siması olub, şüura, mənliyə malik olan, öz hərəkətlərinə cavabdeh, 

ictimai münasibətlərin fəal iştirakçısı olan adamdır. Şəxsiyyət müəyyən 

ictimai-tarixi dövrdə yaşayıb fəaliyyət göstərən, gerçəkliyi dərk edib 

müəyyən istiqamətdə dəyişdirən, ünsiyyətə girməyi bacaran konkret canlı 

insandır. 

 
2. Инсаны организм, фярд вя шяхсиййят сявиййясиндя характеризя едирляр. 

Психолоэийа инсаны организм кими дейил, фярд вя шяхсиййят кими юйрянир. Щяр 

бир инсан  биолоjи варлыгдыр, диэяр тяряфдян ися сосиал варлыгдыр. Онун биолоjи 

варлыг кими психолоjи хцсусиййятлярини фярд термини, сосиал варлыг кими 

психолоjи хцсусиййятлярини шяхсиййят термини иля ифадя едирляр. 

Тясадцф нятиcясиндя щейванлара арасына дцшмцш вя онларын ичярисиндя 

бюйцмцш ушаглара даир 50-йя гядяр щадися мялумдур. Щяля 1920-cи илдя 

Щиндистанда cанавар йувасындан тапылмыш Кямаля вя Aмаля адландырылмыш 

гызлар психологлар тяряфиндян ятрафлы юйрянилмишдир. Кямалянин чох узун вя 

габарыглы ялляри вар иди. О, сойуьу вя истини щисс етмирди. О, йалныз чий ят 

йейир, сцд ичирди. 2-cи илдя гыз артыг стякандан су ичир, кцчяйя чылпаг чыхмаьа 

утанырды. 

İnsan, fərd, şəxsiyət və fərdiyyət  anlayışları bir-biri ilə müəyyən 

əlaqəyə malik olsa da onları eyniləşdirmək olmaz. Onların içərisində ən 

geniş anlayış «insan» anlayışıdır. Həm fərd, həm şəxsiyyət, həm də fərdiyyət 

eyni zamanda insandır. İnsan həyata insan kimi gəlir. İnsan dölünün 

genlərində insan üçün zəruri olan əlamət və keyfiyyətlərin inkişafı üçün 

anadangəlmə zəmini qoyulmuş olur. Yeni doğulmuş uşağın bədəninin 

konfiqurasiyası düz yerimək imkanı yaradır, beyinin strukturu intellektin 

inkişaf imkanını təmin edir, əlin quruluşu gələcəkdə əmək alətlərindən 

istifadə prespektivləri yaradır. Bütün bunlar körpəni özünün imkanlarına 

görə bir insan kimi heyvan balalarından fərqləndirir. Beləliklə körpənin 

insan nəslinə aidliyi təsdiq olunur və fərd anlayışının aşkara çıxmasına 

gətirib çıxarır.  

«Fərd» anlayışında insanın növə mənsubluğu öz əksini tapır. Belə ki, 
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hər bir insan eyni zamanda fərd, hər bir fərd isə eyni zamanda  insandır. 

Ona görə də yeni doğulmuş uşaq da, ağlını itirmiş səfeh də, yaşlı vəhşi insan 

da, mədəni ölkələrin yüksək intellektə malik olan insanları da fərd hesab 

olunur. Deməli, bir konkret adamı fərd adlandırmaqla onun potensial insan 

olduğunu təsdiq edirik.  Lakin bütün fərdləri şəxsiyyət adlandırmaq olmaz. 

Yeni doğulmuş uşaq, ağlını itirən səfeh şəxsiyyət hesab olunmur. Bir fərd 

kimi doğulmuş insan tədricən ictimai münasibətlər qovuşuğunda, sosiallaşma 

nəticəsində şəxsiyyətə çevrilir. Nəticədə o təkcə başqalarından fərqlənmir, 

eyni zamanda tarixi prosesin iştirak- çısına çevrilir. Hər bir şəxsiyyət 

cəmiyyətdə yaşayan konkret canlı insan olmaqla, gerçəkliyi dərk edib 

dəyişdirmək, fəallıq göstərmək, başqaları ilə ünsiyyətə girmək imkanına 

malik olur.  

 «Fərdiyyət» anlayışına gəldikdə, hər bir adamın şəxsiyyəti yalnız ona 

məxsus əlamət və xüsusiyyətlərin məcmuuna malik olur və onun fəaliyyətini 

təşkil etməklə həmin adamı başqalarından fərqləndirir. Fərdiyyət insanın 

tempera- mentinin, xarakterinin əlamətlərində, adətlərində, üstünlük təşkil 

edən maraq- larında, idrak proseslərinin keyfiyyətlərində, qabiliyyətlərində, 

fərdi fəaliyyət üslubunda  və s.- də təzahür edir. İki elə adam tapmaq 

mümkün deyildir ki, onlarda qeyd etdiyimiz psixoloji  xüsusiyyətlər eyni 

olsun. İnsan şəxsiyyəti özünün fərdiyyətliliyinə görə təkrarolunmazdır. 

«Fərd» və «Şəxsiyyət» anlayışlarında olduğu kimi, «fərdiyyət» və 

«şəxsiyyət» anlayışlarını da eyniləşdirmək mümkün deyildir. Onlar yalnız 

vəhdət təşkil edirlər.  

Шяхсиййят нядир?  Шяхсиййят дедикдя, фярди бу вя йа диэяр cямиййятин 

цзвц кими характеризя едян сосиал кейфиййятлярин системи нязярдя тутулур. 

Шяхсиййят мцряккяб феномендир.О,психолоjи бахымдан мцхтялиф хцсусиййят- 

лярля характеризя олунур. Бу нюгтейи-нязярдян ашаьыдакылары гейд етмяк 

олар: 

-иcтимаи фяаллыг: шяхсиййят юз фяалиййят даирясини эенишляндирир, няинки юз 

щяйат йолуну мцяййян едир, щям дя щяйат шяраитини дяйишдирир. 

-мотивлярин давамлы системи: мотивлярин мараглар, ягидя вя с.цстцнлцк 

тяшкил едян системи формалашыр вя онлар шяхсиййятин истигамятини мцяййян 

едирляр. 

-шяхси мяна- шяхсиййятин тялябатына уйьун эялян обйектляр онун цчцн 

шяхси мяна кясб едир. Бу да шяхсиййятин мараг вя мейлиндя, емосийа вя 

щиссляриндя юзцнцн айдын ифадясини тапыр. 

-мцнасибятляр- шяхсиййятин нцвясини тяшкил едир. Шяхсиййятин мянлик 

шцуру онун мцнасибятляр системи иля мцяййян олунур. 
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-шяхсиййятя чеврилмяк- мцяййян щяйат мювгейи, яхлаги мювге тутмаг, 

юз мювгейини cямиййятин цзвц кими айдын дярк етмяк вя онун цчцн 

мясулиййят дашымаг, юзцнцн ишляри, ямялляри иля ону тясдиг етмяк демякдир. 

Шяхсиййятин фярдиййяти дедикдя, инсанын психолоjи хцсусиййятляринин тякрар- 

олунмаз узлашмасы баша дцшцлцр. Бурайа: характер, темперамент, щиссляр, 

мотивляр мяcмуйу, габилиййятляр дахилдир. Инсан шяхсиййяти юз фярдиййяти 

етибари иля тякраролунмаздыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖVZU 15. ŞƏXSİYYƏTİN PSİXOLOJİ STRUKTURU 

Şəxsiyyətin özünəməxsus psixoloji strukturu vardır. Psixoloji 

ədəbiyyatda qeyd olunduğu kimi, insanın şəxsiyyətə çevrilməsi üç psixoloji 

kateqoriyanın nəticəsidir. Bunlar: inikas „ ünsiyyət „ fəaliyyətdir. Bu 

baxımdan şəxsiyyətin psixoloji strukturunun əsasında birinci növbədə onun 

idrak prosesləri durur. İnsan həyata gəldikdən sonra duyğu olqanları 

vasitəsilə ətraf mühit cisim və hadisələrini əks etdirərək psixi inkişafa nail 

olur. Bu prosesdə onu əhatə edənlərlə ünsiyyət xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Şəxsiyyətin strukturunda onun idrak prosesləri əsasında və onunla yanaşı 

aşağıdakı başlıca yarımstrukturları, komponentləri qeyd olunur:  

- Şəxsiyyətin istiqaməti. Buraya onun dünyagörüşü, ictimai mövqeyi, 

tələbatları, maraq və meylləri, əqidə və idealları, adət və ənənələri, ideya və 

praktik yönəlişlik sistemi və s. daxildir. Bu zaman yönəlişliyin 

komponentlərindən biri dominantlıq təşkil edir və aparıcı olur. Başqaları isə 

istinad rolunu oynayır. Dominantlıq təşkil edən istiqamət şəxsiyyətin bütün 

psixi fəaliyyətini müəyyən- ləşdirir.  
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- Şəxsiyyətin strukturunda sonrakı mühüm yarımstrukturunu onun 

hazırlıq səviyyəsi təşkil edir. Buraya şəxsiyyətin əldə etdiyi bilik, bacarıq və 

vərdişlər sistemi daxildir.     

Şəxsiyyətin strukturunda mühüm yer tutan yarımstrukturlardan, 

komponent- lərdən biri də onun imkanlarını müəyyənləşdirən və fəaliyyətin 

müvəffəqiyyətini təmin edən qabiliyyətlər sistemindən ibarətdir. Şəxsiyyətin 

strukturunda mühüm yer tutan digər komponenti insanın həyatda qazandığı 

davranış forması, başqa sözlə onun xarakteridir. Nəhayət, bu 

komponentlərin hamısının üzərində şəxsiyyətin mənliyi, yəni özünü dərk 

edib anlaması, öz davranışını nizama salıb idarə etməsi «hökmranlıq» edir.  

Şəxsiyyətin strukturunun daha çox yayılmış bu cür ənənəvi təhlili ilə yanaşı 

onu digər aspektlərdən də xarakterizə etmək mümkündür. Bunun üçün 

birinci növbədə şəxsiyyətin   strukturunun   aşağıdakı  qrafikinə   nəzər  

yetirək: 

İlk növbədə diqqəti şüur və şüursuzluğun qarşılıqlı təsir yolu, üsulu ilə 

bağlı sual cəlb edir. Şəxsiyyətin vəhdətini anlamaq üçün «şüurun istiqaməti» 

və «şüursuzluğun istiqaməti» anlayışlarını aydınlaşdırmaq olduqca vacibdir. 

Bu məsələ bir çox psixoloji məktəb və istiqamətlər tərəfindən qaldırılmış, 

görkəmli alim və tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmişdir. Lakin bu vaxta 

qədər həmin məsələ açıq qalmış, yönəlişlik onun istiqamətləndiyi obyekti 

axtarmağa «səbəb olmuşdur». Daxili və xarici aləmdə mövcud olan 

nəhayətsiz müxtəliflik sayəsində isə buna nail olmaq praktik olaraq mümkün 

deyildir. Məhz buna görə də biz insanın şüur və şüursuzluğunu obyektə 

deyil, zamana «yönəltməyə» cəhd göstərməyi vacib bildik. Nəticədə şüurun 

gələcəyə, şüursuzluğun isə keçmişə yönəlişliyinin mümkünlüyünü zənn etmək 

imkanı yaranmışdır. Bununla da şüurun gələcəyə yönəlişliyi insanda 

hadisənin baş verməsindən qabaq onun inkişafını görmə qabiliyyəti kimi 

antisipasiya fenomeninin olması ilə də təsdiq olunur. Bununla yanaşı 

şüursuzluğun keçmişə yönəlişliyi tamamilə təbii haldır. Çünki, sıxışdırılmış, 

unudulmuş və arxetipik elementlər yalnız keçmişə aid ola bilər. 

 Beləliklə insanda keçmiş və gələcəyin qarşılıqlı təsiri onun şüursuzluğu 

və şüurunun qarşılıqlı təsirindən başqa bir şey deyildir. Bunun nəticəsi isə 

hal hazırda yaşayan konkret şəxsiyyətdir.  

 Şəkildəki ikinci komponent şüursuzluq və şüurun strukturundan 

ibarətdir. İlk baxışda belə görünə bilər ki, bu fenomenlərin strukturu 

üçlaylıdır. Şüursuzluq üçün bu laylar ümumi nəsl arxetipi, etnos arxetipi, 

şəxsi şüursuzluq, şüur üçün isə ümumbəşəri qiymətlər, konkret mühitin 

qiymətləri və şəxsi şüur laylarıdır. Lakin bu belə deyildir. Şüursuzluq və 

şüurun strukturu identik xarakter daşımaqla, müvafiq olaraq kollektiv 
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üstəgəl şəxsi şüursuzluğu və kollektiv və şəxsi şüurluluğu özündə əks etdirir. 

Bu başqa məsələdir ki, kollektiv şüursuzluğun, eləcə də kollektiv 

şüursuzluğun daxilində həm mütləq olanı («kölgə» - bizim şəxsiyyəti- mizin 

heyvani əcdadlarımızdan gələn ən tutqun, arzuolunmaz cəhdlər və ən 

arzuolunan davranış forması kimi ümumbəşəri qiymətlərin neotipləri), həm 

də nisbi olanı (konkret növ, sotsium  arxetipləri və konkret millətə, xalqa, 

sinfə, mədəniyyətə mənsub olan qiymətlər) mövcuddur. Kontinuumda 

mövcud olan, özünə yer edən şüursuzluqdan irəli gələn ən arzuolunmaz və 

şüurluluqdan irəli gələn ən arzu olunan elementlərə xüsusi ad vermək 

mümkündür. Bunlara əsaslan- maqla şəxsiyyətin müxtəlif tiplərini 

xarakterizə etmək mümkündür. Onları nəzər- dən keçirək. 

1. Şüursuzluqda mövcud olan heyvani instinktlər, eyibli, bizi insani 

sifətdən məhrum edən ənənələr „ İblis. 
 2. Bizdə nəsldən, etnosdan gələn, dərk etmədiyimiz, lakin bizi özünə 

cəlb edən ənənələr - Yoldan çıxaran. 
3. Şəxsi şüursuzluğun məzmununu təşkil edən unudulmuş, aktual 

olmayan, bizim tərəfimizdən rədd edilən hadisələr, arzular, motivlər, biliklər 

„ Qeyri mən. 
4. Özümüz, bizi əhatə edənlər, yaşadığımız aləm haqqında şüurun 

koqnitiv elementləri - Mən. 

5. Mövcud sosial mühitdə, xalqda, cəmiyyətdə qəbul olunmuş 

qiymətlərin, əxlaq normaları, mənəvi əsasların insan tərəfindən dərk 

edilməsi „ Peyğəmbər. 
6. Bütün insanlar üçün eyni olan və real şəkildə onların şüurunda 

bəşəriyyətin mədəni irsi kimi möhkəmlənən ümumbəşəri keyfiyyətlər „ 

Allah. 
İnsan şəxsiyyətində yuxarıda qeyd olunan struktur yaradıcı 

elementlərindən birinin olması onun tamlığının  şərti hesab olunur. Lakin 

bunlardan birinin və ya bir hissəsinin üstünlüyü xüsusi şəkildə 

müəyyənləşdirilir 

MÖVZU 16. ŞƏXSİYYƏTİN MƏNLİK ŞÜURU 
 
 

İnsanın bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında onda mənlik şüurunun 

inkişafı xüsusi rol oynayır. Mənlik şüurunun  formalaşması insana özü 

haqqında təsəvvürlərini, özünün zahiri görkəmini, əqli, mənəvi, iradi 

keyfiyyətlərini qiymətləndirmək imkanı verir. Bu baxımdan mənlik şüuru 

insanın özünü şəxsiyyət kimi tanıması və dərk etməsi prosesindən ibarətdir. 

Psixoloji ədəbiyyətda «mənlik şüuru» dedikdə insanın özünün tələbat və 

qabiliyyətlərinə, fikir və hisslərinə, davranış və fəaliyyət motivlərinə şüurlu 

münasibəti nəzərdə tutulur. İnsan başqa adamlarla qarşılıqlı əlaqə və 
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ünsiyyət prosesində özünü ətraf mühitdən ayırır, özünü fiziki və psixi 

cəhətdən dərk etməyə başlayır, bir növ öz «mənini» başa düşür, anlayır. Öz 

məni haqqında subyektiv təəssürat ilk növbədə onda ifadə olunur ki, insan 

özünün hazırda, keçmişdə və gələcəkdəki eyniliyini anlayır. 

İnsanın öz «mənini» kəşf etməsi şəxsiyyətin uzunmüddətli inkişaf 

prosesinin nəticəsidir. Bunun əsası bir növ hələ körpəlik dövründən qoyulur. 

Hələ üç yaşlı uşaqda özü haqqında təsəvvür yaranmağa başlayır. Bu dövrdə 

uşaq «mən» kəlməsini işlətməklə özünün müstəqilliyə olan meylini büruzə 

verir. Onda mənlik şüurunun ibtidai forması müşahidə olunur.  

Uşağın öz «mən»ini  kəşf etməsi   sonrakı dövrdə „ yeniyetməlik və ilk 

gənclik yaş dövründə özünü daha aydın göstərir. Yeniyetmədə özünə, öz 

şəxsi həyatına, şəxsiyyətinin xüsusiyyətlərinə marağın yaranması onda 

özünüqiymətlən- dirmə tələbatı, özünü başqaları ilə müqayisə etmək meyli 

yaradır. Nəticədə yeniyetmə özü üçün öz «mən»ini bir növ kəşf edir. İlk 

gənclik dövründə məktəb- lilərdə böyüklük hissi yüksəlir.  

Onlar özlərinin artan imkanlarını dərk etməyə başlayırlar. Bu dövrdə 

məktəblilərdə mənlik şüuru, özləri haqqında təsəvvürləri dəyişir. Oğlan və 

qızlarda mənlik şüurunun məzmunu dəyişir, özləri haqqında təsəvvürləri 

artır. Onlar özlərinin xarici görkəmini, simalarını tamamilə yeni şəkildə 

qavramağa başlayırlar. Bütün bunlar böyük məktəblilərdə «mən» obrazının 

formalaşmasına gətirib çıxarır.  «Mən» obrazının əsasını insanın özü 

haqqında bilikləri təşkil edir. «Mən» obrazında insanın öz-özünə münasibəti 

də xüsusi yer tutur. İnsan öz özünə başqalarına bəslədiyi kimi münasibət 

göstərə bilər, hörmət və ya nifrət edər, sevər və ya zəhləsi gedər, hətta 

özünü anlaya və anlamaya bilər. 

Həyati faktlar göstərir ki, insanda «mən „ obraz» eyni vaxtda müxtəlif 

xarakterli ola bilir. Bunlara «real mən», «ideal mən» və «sosial mən» 

obrazlarını aid etmək olar. 

«Real mən» dedikdə insanın indiki anda özünü necə təsəvvür etməsi, 

özünün bacarıq və qabiliyyətlərini, rollarını, statusunu necə qavraması, 

əslində necə adam olmasını təsəvvür etməsi nəzərdə tutulur. Bu zaman insan 

özünə öz gözü ilə baxır, özünü obyektiv, necə varsa elə də qiymətləndirir. 

Təcrübə göstərir ki, bəzən insan özünün bu obrazını başqalarından gizlədə 

bilir. 

 «İdeal mən»ə gəldikdə burada insanın özündə görmək istədiyi 

keyfiyyətlərə malik obrazı nəzərdə tutulur. Burada insanın özü haqqında 

idealları xüsusi yer tutur. «İdeal mən» obrazında insanın yüksək 

qiymətləndirdiyi keyfiyyətlər öz əksini tapır. İnsan daima öz «ideal mən»inə 

nail olmağa can atır.  
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«Sosial mən» digər mən „ obrazlardan fərqlənir. Burada insan həmişə 

özünə başqalarının gözü ilə baxır. «Sosial mən» obrazı aşağıdakı suallara 

uyğun yaradılır: başqa adamlar onu necə görürlər? O, özünü başqalarına 

necə göstərmək istəyir? Özünü necə göstərsə başqalarının rəğbətini qazana 

bilər? Məhz buna görə də insan başqa adamlarla ünsiyyətə girərkən özünün 

«sosial mən»indən çıxış edir.  

Özünüqiymətləndirmə və şəxsiyyətin iddia səviyyəsi. Özünüqiymətlən- 

dirmə şəxsiyyətin özünü, öz imkanlarını, keyfiyyətlərini, qabiliyyətlərini, 

özünün başqa adamlarla münasibət  sistemindəki yerini 

qiymətləndirməsindən ibarətdir. Özünüqiymətləndirmə insanın  

özünüdərketməsi ilə sıx bağlıdır. Bu baxımdan insanın mənlik şüurunun 

formalaşmasında özünüqiymətləndirmə xüsusi yer tutur.  

Özünüqiymətləndirmə zamanı adətən qiymətin əxlaqi, estetik, 

intellektual, emosional və s. növlərindən istifadə olunur. Lakin təcrübə 

göstərir ki, bütün hallarda onların içərisində emosional qiymətlər əsas yer 

tutur. Bütün hallarda özünüqiymətləndirmədə emosional çalar üstünlük 

təşkil edir. Özünüqiymət- ləndirmə səviyyəsində qiymətverən və 

qiymətləndirilən eyni adam olduğuna, mən-mənə qiymət verdiyinə görə 

burada özünüsevmə, özünəhörmət, ləyaqət hissi özünə geniş yer edir. Ona 

görə də burada subyektiv amillərin təsiri qaçılmaz olur.  

Psixoloji tədqiqatlar özünüqiymətləndirmənin üç səviyyəsini 

müəyyənləşdir- məyə imkan vermişdir: 1) Adekvat özünüqiymətləndirmə. Bu 

cür özünüqiy- mətləndirmə zamanı insan özünün bütün keyfiyyətlərini 

olduğu kimi, imkanlarına uyğun qeyd etməklə özünü düzgün qiymətləndirir. 

2) Qeyri-real yüksək özünüqiymətləndirmə. Bu cür özünüqiymətləndirmə 

zamanı  insan özünü onda olan keyfiyyətlərdən, imkanlardan yüksək 

qiymətləndirir. Adətən bu cür özünü- qiymətləndirmə şişirdilmiş xarakter 

daşıyır, insanın özündən bədgümanlığı ilə nəticələnir. Ona görə də, bu cür 

adamlar başqaları tərəfindən rəğbətlə qarşılan- mırlar. 3) Qeyri-real aşağı 

özünüqiymətləndirmə. Bu cür özünüqiymətləndirmə zamanı insan özünün 

keyfiyyətlərini, imkanlarını layiq olduğundan aşağı qiymətləndirir.  

 Qeyri-real yüksək və qeyri „ real aşağı özünüqiymətləndirmə eyni 

dərəcədə ziyanlıdır. Məsələn, öz imkanlarını qeyri-real yüksək 

qiymətləndirən şagird və ya tələbələrdə çox vaxt özünəarxayınçılıq hissi 

yaranır. Nəticədə nəzərdə tutduqları məqsədlərinə nail ola bilmirlər. Öz 

imkanlarını qeyri-real aşağı qiymətləndirən şagird və ya tələbələrdə isə 

mümkün olacaq nailiyyətə çatmaq hissi və cəhdi olmur, nəticədə onlar 

mövcud imkanlarını təzahür etdirə bilmirlər. Ona görə də ən cüzi nailiyyətlə 

kifayətlənməli olurlar.  



68 
 

Özünüqiymətləndirmədə şəxsiyyətin iddia səviyyəsi ilə də sıx bağlıdır. 

İddia səviyyəsi dedikdə bu və ya digər fəaliyyət zamanı şəxsiyyətin seçdiyi və 

qarşısına qoyduğu məqsəd və vəzifələrin çətinlik dərəcəsi ilə müəyyən olunan 

xarak- teristikası nəzərdə tutulur. Başqa sözlə iddia səviyyəsi fərdin 

qarşısına qoyduğu məqsədin çətinlik dərəcəsi ilə müəyyən olunan şəxsiyyətin 

arzuolunan özünü- qiymətləndirmə (mən obrazı) səviyyəsindən ibarətdir.  

İnsan sonra yerinə yetirəcəyi işin çətinlik dərəcəsini sərbəst şəkildə 

seçərkən özünüqiymətləndirməyə cəhd göstərməsi iki cür konfliktin 

yaranmasına səbəb olur: bir tərəfdən maksimum müvəffəqiyyət əldə etmək 

üçün iddianı artırmaq cəhdi, digər tərəfdən uğursuzluqdan  yaxa qurtarmaq 

üçün iddia səviyyəsini aşağı salmaq. Müvəffəqiyyət əldə edildikdə adətən 

iddia səviyyəsi artır, insan daha çətin məsələni  həll etməyə hazır olduğunu 

təzahür etdirir, uğursuzluq zamanı isə iddia səviyyəsini  müvafiq şəkildə 

aşağı salır.  

Şəxsiyyətin iddia səviyyəsi konkret fəaliyyət növündə özünü aydın 

göstərir. Bununla əlaqədar bir fakta nəzər salaq.  

İmtahana zəif hazırlaşmış tələbə 5 qiymət almağa cəhd göstərir və 

verilmiş 10 misaldan yalnız 4-nü yerinə yetirdiyinə görə həmin qiyməti ala 

bilmədikdə ruhdan düşməyəcəkdir. O eyni zamanda 3 qiymətə layiq 

görüldükdə də o qədər sevin- məyəcəkdir. Çünki bu məqsədə nail olmaq o 

qədər də çətin deyildir. Lakin tədricən misalların sayını 4-dən yuxarı 

artırmaqla yaxşı qiymət almaq üçün ona neçə misal verilməsini istədiyini 

təklif etməklə onun iddia səviyyəsini müəyyənləşdirmək mümkündür.  

Bu sadə model göstərir ki, şəxsiyyət öz iddialarının səviyyəsini müəyyən 

edərkən özü üçün müəyyən perspekti saxlamağa çalışır. Buna görə də o, elə 

tapşırıq və məqsədlər seçir ki, onlar nə həddindən artıq çətin, nə də 

həddindən artıq asan olsun.  

Aparılmış tədqiqatlar göstərmişdir ki, iddia səviyyəsinin formalaşması 

nəinki müvəffəqiyyət və uğursuzluğu qabaqcadan görməklə, həm də hər 

şeydən əvvəl, keçmiş müvəffəqiyyət və uğursuzluqların ağıllı surətdə, bəzən 

isə dumanlı dərk olunan şəkildə nəzərə alınması və qiymətləndirilməsi ilə 

müəyyən edilir. Məktəblinin tədris işində, dərnəkdə məruzə üçün mövzu, 

ictimai tapşırıq və s. seçərkən iddia səviyyəsinin formalaşmasını izləmək 

olar.  
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MÖVZU 17. QRUPUN TƏSNİFATI 

PLAN: 

1. Qrup haqqında anlayış 

2. Qruplar və onların növləri 

3. Qrupların təsnifatı 

 

1. İnsan cəmiyyət daxilində doğulub yaşayır. Hər bir fərd nəinki bioloji, 

eyni zamanda sosial irsə sahib olub, konkret mühitdə və cəmiyyətdə mövcud 

yaşayış tərzini, görüşləri, adət və ənənələri təkrar edir. Bu baxımdan hər bir 

şəxs konkret cəmiyyətin məhsulu, öz dövrünün övladıdır. Burada insan 

birliyi xüsusi rol oynayır. Əgər insan tək, tənha yaşasaydı nə onun bir 

şəxsiyyət kimi formalahması, nə də öz tələbatlarını ödəməsi işi istənilən 

səviyyədə gedə bilməzdi. Məhz buna görə də bəşər tarixində insanlar daima 

müəyyən qruplarda birləşir və fəaliyyət göstərirlər. 

Bəs hər cür insan birliyini qrup adlandırmaq olarmı? Qrupları səciy-

yələndirən əsas amillər nədən ibarətdir? Bu kimi suallara cavab vermədən 

qruplar, onların rolu və funksiyalarını da düzgün dərk etmək mümkün 

deyildir. 

Hər şeydən əvvəl hər cür insan birliyini, məsələn, təsadüfən avtobusda, 

metroda, küçədə birgə gedən adamları qrup adlandırmaq düzgün deyildir. 

Bu adamlar fiziki cəhətdən birləşmiş fərdlər olmaqla, bir-birlərinə qarşılıqlı 

təsir göstərmirlər. Hər hansı bir insan birliyini qrup adlandırmaq üçün 

həmin adamların vahid məqsəd uğrunda birgə fəaliyyətə girişməsi tələb 

olunur. Bu cür ümumi mənafe və birgə fəaliyyət olmadıqda insanların 

birliyinin son məqsədi də məlum olmur. Bu cür təsadüfi birləşmədə 

insanların bir-birinə qarşılıqlı təsiri, onların bir-birini qavraması halları da 

aradan çıxır. Bu baxımdan görkəmli amerika psixoloqu D.Mayersin qrupa 

verdiyi tərif diqqəti cəlb edir. «Qrup bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən, bir-

birinə uzun müddət təsir göstərməklə özlərini «biz» kimi qavrayan iki və 

daha artıq insan birliyidir»1. Məhz buna görə də qrupları sosial 

mənsubiyyətə, birgə fəaliyyətin və ünsiyyətin xarakterinə görə birləşən insan 

birliyi kimi səciyyələndirmək lazım gəlir.Tarixən müəyyən cəmiyyət 

çərçivəsində yaranmış, ümumi mənafe, sərvətlər və davranış normalarına 

malik olan adamların nisbətən sabit birliyi qrup adlanır. 

Adamların qeyri-mütəşəkkil yığımından, təsadüfü birliyindən fərqli 

olaraq qrup üzvləri qrup üçün tipik olan fəaliyyət növlərinə daxil olurlar. 
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Məsələn, ali məktəbin tələbə qruplarında gələcəyin mütəxəssisi kimi 

formalaşmalı olan insanlar birləşirlər. Onlar üçün tipik fəaliyyət növü təlim 

fəaliyyəti olub, bu prosesdə müvafiq peşə bilik, bacarıq və vərdişlərinin 

formalaşması baş verir. 

Adətən hər bir adam müxtəlif qrupların üzvü ola bilir. Lakin hər hansı 

adam bütün qruplarda eyni statusa malik olmur, müxtəlif qruplarda 

müxtəlif rolları yerinə yetirir. Məsələn, uşaq ailədə övlad (oğul və ya qız), 

məktəbdə şagird, voleybol komandasında idmançı rolunu; yaşlı adam ailədə 

valideyn, işdə müdir və ya adi işçi və s. rolunu yerinə yetirə bilər. 

Sosial qruplar. Qeyd olunduğu kimi, adi insan biriliklərində  adamlar 

ümumi mənafe, sərvət və davranış normalarına malik olmurlar. Yalnız 

sosial qruplarda hər cür sosial münasibətlər mövcud olur. Sosial qruplar 

cəmiyyətin qəbul etdiyi, özünün məqsəd və vəzifələri onun xeyrinə olan 

qruplardır. Bu cür qruplara ailəni, orta və ali məktəb qruplarını, təşkilat və 

idarələrdə toplanmış insan qruplarını, hərbi və idman qruplarını və s. aid 

etmək olar.  

Qrupların strukturu, normaları cəmiyyətin mövcud tələblərinə uyğun 

olmaqla, bir növ cəmiyyət tərəfindən idarə olunur. Təsadüfü insan 

biliklərində isə çox vaxt bu cür idarə olunma mövcud olmur. Bu cür insan 

birlikləri bir növ kütlə xarakteri daşıyır. 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 toplusudur. Sosial qruplarda isə aydın dərk olunmuş ümumi 

məqsədlər mövcud olur. Qrup üzvlərinin hamısı həmin məqsədin həyata 

keçirilməsinə çalışırlar. Burada qarşılıqlı anlama, əvvəlcədən düşünülmüş 

struktura uyğunluq, müvafiq funksiyalar həyata keçirilir. Bu cəhəti nəzərə 

alaraq Ə.Bayramov və Ə.Əlizadə yazır: «Sosial qrup mədəniyyət meyarları, 

sərvət meylləri, həyat fəaliyyəti vasitələri və ya şəraiti ilə bir-biri ilə bağlı 

olan insanların nisbətən sabit birliyidir»2. 

Psixoloji ədəbiyyatda (Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə) sosial qrupların 

aşağıdakı funksiyaları qeyd olunur: 

 sosializasiya funksiyası; 

 instrumental funksiya;  

 ekspressiv funksiya; 

 müdafiəedici funksiya; 

Qrupun sosializasiya funksiyası-burada qrup üzvlərinin sosiallaşması, 
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sosial təcrübəni mənimsəməsi, bir şəxsiyyət kimi formalaşmasını nəzərdə 

tutur. İnsanın sosiallaşması onun düşdüyü ilkin sosial qrupdan başlayır. 

Ailənin ilkin sosial qrup kimi uşağın sosiallaşmasında oynadığı rol hamıya 

məlumdur. İnsanın daxil olduğu sonrakı sosial qruplar da onun sosial 

təcrübəni mənimsəmək məktəbi rolunu oynayır.  

 

Sosial qrupların instrumental funksiyasına gəldikdə bu, qrupda 

insanların birgə fəaliyyətinin bu və ya digər şəkildə həyata keçirilməsini 

nəzərdə tutur. Bu, xüsusilə kollektiv şəkildə həyata keçirilən fəaliyyət 

növlərində özünü daha aydın şəkildə göstərir. Buna voleybol, futbol 

komandasının və birgə fəaliyyətə əməl olunmadan həyata keçirilməsi 

mümkün olmayan digər fəaliyyət növlərində birləşən insan qruplarını aid 

etmək olar. 

 Sosial qrupların ekspressiv funksiyasına gəldikdə buna psixoloqlar 

qrupda insanın rəğbətləndirmə, hörmət və etimada tələbatının təmin 

olunmasında ifadə olunmasını aid edirlər. Başqa sözlə sosial qruplar 

insanların qeyd olunan tələbatlarını ödəmək vəzifəsini də yerinə yetirirlər.  

 Sosial qrupun müdafiəedici funksiyasına gəldikdə  elə həmin 

funksiyanın adı onun mahiyyətini başa düşməyə imkan verir. Sosial qrup öz 

üzvlərinin hərtərəfli müdafiəsi üçün əsaslı şərait yaradan bir birlik kimi 

fəaliyyət göstərir.  

 

2. Qrupları müxtəlif əsaslara görə təsnif edirlər. Hər şeydən əvvəl qrup 

üzvlərinin miqdarına, tanışlıq və yaxınlıq səviyyəsinə görə qrupları böyük və 

kiçik olmaqla iki yerə bölürlər.  

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

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

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

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

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

sosial qruplarda insanların bir-birilə təması daha yaxın və daimi xarakter 

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

birbaşa qarşılıqlı əlaqədə olurlar. İnsan öz həyatının çox hissəsini bu qrupun 

daxilində keçirir. Ona görə də bir-birlərini yaxşı tanıyırlar.  

 Kiçik qrupların üzvlərinin sayı 7 nəfərdən artıq olmadıqda belə 

qrupları ilkin kiçik qrup adlandırırlar. Məsələn, yeni yaranmış ailəni ilkin 

qrup adlandırırlar. İnsan adətən bir ilkin qrupun iştirakçısı olur. Hər hansı 

mikro sosial qrup onun iştirakçıları üçün ilkin qrupa çevrilə bilər. Bütün 

ilkin qruplar eyni zamanda kiçik qrup olub uzun müddət, bəzən insanın 
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ömrü boyu davam edən qruplar olaraq qalır. İlkin qrupun iştirakçıları 

daimi təmas nəticəsində bir-birini yaxşı tanıyır, bir-birinə bələd olurlar. 

İlkin qrupun iştirakçıları arasında məhrəmlik və ümumi  məxvilik mövcud 

olduğundan, onların dünyaya «özlərinə» məxsus baxışları və xüsusi 

qiymətləndirmə sistemləri yaranır. Qarşılıqlı maraqların anlaşılması və eyni 

qrupa mənsub olmaq hissi ilkin qrupun iştirakçılarını daha həmrəy hərəkət 

etməyə məcbur edir. İlkin qrupda sosial nəzarət olub, iştirakçılar öz hüquq 

və vəzifələrini  könülllü anlayır və yerinə yetirirlər.  Qeyd etmək lazımdır ki, 

ilkin qruplarda baxışlar, təsəvvür və motivlər birgə yaşayış və fəaliyyət 

şəraitində tədricən formalaşır və təkrar nəticəsində müxtəlif stereotiplər 

yaranır. İlkin qrupun yaşayış tərzi, adət və ənənələri mövcud olur ki, onlar 

tədricən formalaşır və sosial ünsiyyət şəklində yeni iştirakçılara keçir. İlkin 

qruplar özləri eyni zamanda kiçik qrup olmaqla, kiçik qrupda olan ilkin 

qruplardan birinə çevrilə bilir. Başqa sözlə, bəzən bir kiçik qrupda bir neçə 

ilkin qrup mövcud ola bilir.  

Kiçik qrupların növləri. Sosial psixologiyada kiçik qrupların 

mövcudluq dərəcəsinə görə iki növünü: real və şərti qrupları qeyd edirlər.  

Şərti qruplar, adından məlum olduğu kimi müəyyən şərtlər, adamların 

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

daxil edilməsi nəticəsində yaranır. Məsələn, Universitetin tələbələrini oğlan 

və qız olmalarına, idman və musiqi ilə maraqlanmalarına, yaşlarına görə 

qruplaşdırmagı buna misal göstərmək olar. Şərti qrup bəzən statik qrup da 

adlandırılır. Şərti qrup iştirakçıları eyni zaman və məkan daxilində 

yaşamaya və bir-biri ilə rabitədə, təmasda olmaya da bilirlər. Bununla 

yanaşı olaraq şərti qrupların yaradılmasından müvafiq eksperimentlərin 

nəticələrini təhlil edərkən də istifadə olunur. Bu zaman tədqiqatçı üzərində 

tədqiqat apardığı yoxlananları bu yolla qruplaşdıra bilir. Məsələn, prof. 

Ə.Bayramov müxtəlif məktəblərdə və siniflərdə apardığı müəyyənedici 

eksperimentlərə əsasən aglın tənqidiliyinin səviyyəsinə görə şagirdləri 4 

qrupa bölmüşdür: təhriksiz olaraq tənqidi düşünənlər; qismən təhriklə 

tənqidi düşünənlər; tam təhriklə tənqidi düşünənlər; heç cür tənqidi düşünə 

bilməyənlər.  

Real qruplara gəldikdə bunlara müəyyən zaman və məkan daxilində 

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

sinfin şagirdləri, məktəbin pedaqoji kollektivi və s. Real qrupların üzvləri 

daima bir-birləri ilə təmasda olurlar. Sosial psixologiyada kiçik qrupların 

məqsəd və xarakterinə görə daha iki növünü qeyd edirlər: rəsmi (formal) və 

qeyri „ rəsmi  (qeyri formal).  

Rəsmi qruplar rəsmi sənədlər əsasında yaradılmış qruplardır. Bu cür 
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qruplarda münasibətlər inzibati-hüquqi yolla müəyyən olunur və tənzim 

edilir. Rəsmi qruplarda qrup üzvlərinin mövqeyi və davranışı ciddi 

qaydalarla reqlamentləşdirilir. Bu cür qruplar daima mütəşəkkil qrup olub, 

onun üzvlərinin hüquq və vəzifələri müvafiq təlimat və sənədlərdə öz əksini 

tapır. Özünün şəxsi töhfəsi və özünün xidməti və ictimai funksiyalarını 

yerinə yetirməsindəki məsuliyyət dərəcəsindən asılı olaraq  rəsmi qrupun 

bütün üzvləri burada müvafiq yer, mövqe tuturlar. Bu cür rəsmi qruplara 

orta məktəbdəki sinifləri, ali məktəb tələbə qruplarını, kafedraları, hərbi 

qrupları və s. misal göstərmək olar.  

Qeyri-rəsmi qruplara gəldikdə, adından göründüyü kimi, rəsmi sənədlər 

əsasında yaradılmayan insan birliyidir. Bu cür qrupun üzvlərinin dəqiq qeyd 

edilmiş məqsədi olmur. Bu cür qruplar ünsiyyət prosesində təbii yolla 

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

münasibətləri qrupun yaranması üçün əsas rol oynayır. Qeyri- rəsmi qrup 

da özünün müvafiq strukturu və qarşılıqlı münasibət normalarına malik 

olur. Lakin bu münasibətlər ilk növbədə yazılmamış qaydalar və insanların 

şəxsi keyfiyyətlərindən doğan münasibətlərdən ibarət olur. Bu cür qruplara 

öz maraqlarına görə birləşən həyət kompaniyalarını, yaxın iş və təhsil 

dostlarını aid etmək olar.  

Çox vaxt rəsmi qrupların daxilində də bu cür qeyri-rəsmi qruplar 

yarana bilir. Belə ki, rəsmi qrupun üzvləri bir-birinə yaxınlıq, dostluq 

münasibətlərinə görə qruplaşa bilirlər. Həmin qrupların mövqeyi, norma və 

məqsədi bütövlükdə rəsmi qrupun mövqe, norma və məqsədinə uygun 

gəldikdə qrupun fəaliyyətinin müvəffəqiyyətlə həyata keçməsinə imkan 

yaradır. Bu baxımdan psixoloqlar rəsmi kiçik qrupun müvəffəqiyyətlə 

fəaliyyət göstərməsinin, onun rəsmi və qeyri-rəsmi strukturlarının bir-birinə 

uyğun gəlməsindən asılı olduğunu qeyd edirlər.   

  Referent qruplar. 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. Bu termin ilk dəfə olaraq 1942-ci ildə 

Q.Xaymen tərəfindən irəli sürülmüş və sonralar R. Merton, Q. Nunkom, 

M.Şerif və b. tərəfin- dən istifadə olunmuşdur. Məlum olduğu kimi hər bir 

adam müxtəlif qrupların üzvü olur. Ayrı-ayrı adamlar üçün daxil olduğu 

həmin qrupların sırası özünəməxsus şəkildə, müxtəlif olur. Lakin bütün 

hallarda həmin sıranın müəyyənləşdirilməsi eyni prinsipə əsaslanır: birinci 

yerdə mütləq o qruplar dayanacaqdır ki, həmin qrupun normaları fərdin 

cəhd etdiyi normalara uyğun olsun.  

Sonrakı yerlərdə qruplar fərd üçün əhəmiyyətlilik dərəcəsi olan yerləri 
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tutacaqdır. Yüksək ranqa malik olan qrup fərd üçün bir növ daxili forum 

təşkil edir (Q.Midin obrazlı ifadəsinə görə), fərd öz davranışını həmin 

normalarla tutuşdurur, tənzim edir. Qaydaları və normaları şəxsiyyətin 

qayda və normalarına çevrilən, fərdin statusunun artması üçün daimi 

imkanları olan bu cür referent qrupları çox vaxt etalon qrup adlandırırlar. 

V.B.Olşanskinin verdiyi tərifə görə etalon qrup real və ya təsəvvür olunan 

elə qrupdur ki, şəxsiyyət həmin qrupa cəhd göstərir və onun standartlarını 

öz davrvnışı üçün etalon qəbul edir. Bu baxımdan etalon qruplar real və 

təsəvvür olunan xarakter daşıya bilər.  

 

 

 

 

MÖVZU 18. ŞƏXSİYYƏTLƏRARASI MÜNASİBƏTLƏR 

 

PLAN: 

1. Групларда шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр 

2. Групларда шяхсиййятлярарасы мцнасибятлярин сявиййяляри 

3. Шяхсиййятлярарасы мцнасибятлярин нювляри 

 

1. Групларда инсанлар бирэя йашайыб фяалиййят эюстярмяляриня эюря 

онларын арасында гаршылыглы мцнасибятляр юзцнц эюстярир. Бц cцр мцна- 

сибятляр шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр адландырылыр. Бу мцнасибятляр бирэя 

фяалиййят вя цнсиййят просесиндя инсанлар арасында тязащцр едян субйектив 

гаршылыглы тяяссцратдан ибарятдир.   

Шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр фярдлярин бир-бирини гаврамасы шяраи- 

тиндя мцмкцн олур. Шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр инсанларын бир-бириндя 

гаврадыьы вя гиймятляндирдийи установка, мейл, эюзлямя,стереотипляр вя с. 

системиндян ибарятдир. Гаврайыш заманы гавранылан адамын анатомик, функ- 

сионал вя сосиал кейфиййятляринин мцяййян мяcмуйу якс етдирилир. Бу кейфий- 

йятляр вящдятдя олсалар да иникас просесиндя биринcи йеря сосиал cящятляр 

кечир. 
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Шяхсиййятлярарасы мцнасибятлярдя субйектив, психолоjи амилляр щялл 

едилдийиндян щямин амилляр мцнасибятляр системиндя юзцнямяхсус из бура- 

хыр. Буна эюря дя, щяр бир кяс гаршылыглы мцнасибятдя олдуьу адамын 

субйектив мювгейини юйрянмяйя чалышыр. Бу просес мцхтялиф рабитя, йол вя 

васитялярин кюмяйи иля щяйата кечирилир. Бу васитялярин кюмяйи иля мцнасибят 

сахланылан шяхсин ким олдуьу, онун ряьбят щисси ятрафдакылара мцнасибяти, 

ижтимаи имканлары ашкара чыхарылыр.  

Кечмиш нясилляр инсан мцнасибятляри щаггында тядриcян зянэин мате- 

риал топламыш вя «сосиал схем» йаратмышлар. «Сосиал схем» мцяййян вязифяни 

щяйата кечирмяк цчцн шаблондан ибарятдир. «Сосиал схем» шяхсиййятлярарасы 

мцнасибятлярдя мцщцм рол ойнайыр. Инсан бу схем ясасында юз давранышыны 

тяшкил едир. О, башгаларыны бу еталонлар ясасында гаврайыр. Инсанын давраныш 

цслубу, онун нитги, эейими вя с. бу схемя уйьун олараг «заманын тялябляри» 

сявиййясиня уйьунлашдырылыр. Давраныш еталону тядриcян йаранмагла тез-тез 

дяйишир. Бу дяйишмяляр фярдин дахил олмаг истядийи групларын тясири иля баш 

верир. 

 

2. Груп дахилиндя мювcуд олан шяхсиййятлярарасы мцнасибятляри билмя- 

дян ону идаря етмяк мцмкцн дейилдир. Шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр 

сосиал групун цмуми фяалиййяти ясасында йаранан чохcящятли рабитя вя мцна- 

сибятляр системиндян ибарятдир. Шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр мцряккяб вя 

чохсявиййяли гурулуша маликдир.  

Бунлардан биринcиси, «эюзя чарпаны» васитясиз асылылыг сявиййясидир. Бура- 

йа фярдлярин емосионла хошаэялимлийи, аьыр уйьунлуьу, цнсиййятлилийи вя щям- 

ряйлилийи вя с. кими васитяли асылылыг сявиййяси дахилдир.  

Икинcиси, даща ясаслы сявиййя васитяли асылылыг сявиййясидир. Бу сявиййяйя 

фярдин коллективчилик психолоэийасынын дяряcяси, груп щямряйлийи, иштиракчыларын 

юз давраныш еталонларыны коллективин еталонларына уйьунлашдырмаг мейлляри, 

коллективдя сосиал схемляр вя с. дахилдир.  
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Цчцнcцсц, сявиййяни групун истещсалат, тябият вя йахуд иcтимаи вязифяля- 

ри сявиййясинин мяcмуйу тяшкил едир. Бурайа групун йериня йетирдийи вязифя- 

йя щазырлыьы, ишэцзарлыьы, башга групларла рабитя мцнасибятляри вя с. дахилдир. 

 

 3. Шяхсиййятлярарасы мцнасибятлярин мцхтялиф нювлярини гейд едирляр: 

рясми, гейри-рясми, шяхси, ишэцзар.  

 Рясми мцнасибятляр рясми сянядляря, нормалара уйьун щяйата кечирилян 

шяхсиййятлярарасы мцнасибятдир. Бу cцр мцнасибятляр рящбярля табе оланлар 

арасында баш верир. Бу cцр мцнасибятляр групун статусунда юз яксини тапыр. 

Гаршылыглы мцнасибятлярин эедиши рясми шякилдя щяйата кечирилир. Щяр кяс юз 

сялащййяти чярчивясиндя щярякят едир. 

Гейри-рясми мцнасибятляр инсанларын бир-бириня олан шяхси мцнасибят- 

ляриня ясасланыр. Бу cцр мцнасибятляр субйектив харакер дашымагла инсан- 

ларын бир-бирляриня олан симпатийасы вя антипатийасында вя с. ифадя олунур. Бу 

cцр гаршылыглы мцнасибятляри шяхси мцнасибятляр адландырырлар. Шяхси гаршылыглы 

мцнасибятлярин психолоэийада ашаьыдакы типлярини фяргляндирирляр: танышлыг, 

йолдашлыг, достлуг, яр-арвад. Шяхси мцнасибятлярин кюкц инсанларын щиссляр 

алями иля баьлыдыр вя емосионал амилляр зямининдя формалашыр. 

 Шяхси гаршылыглы мцнасибят формасы танышлыгдыр. Танышлыг заманы шяхсий- 

йятлярарасы щиссляр ясаслы рол ойнамыр.  

Йолдашлыг гаршылыглы мцнасибятляри ишэцзар тямаса ясасланыр. Бу заман 

бирэя фяалиййятин мягсяди, васитя вя нятиcяляри, ялагялярин сахланмасы, вязифя 

бюлэцсц иля мцяййянляшир.  

Достлуг гаршылыглы баьлылыьа, мяняви йахынлыьа, марагларын ейнилийиня вя 

с. ясасланыр. Шяхси гаршылыглы мцнасибятлярин щяр бир типи психолоjи мясафя иля 

характеризя олунур.  

Яр-арвад мцнасибятляри онларын арасындакы психолоjи мясафянин харак- 

териня эюря интим, достлуг мцнасибятляри шяхси мцнасибятляр, йолдашлыг вя 

танышлыг мцнасибятляри сосиал мцнасибятляр кими формалашырлар. 

Психологлар (А.В.Петровски) групларын инкишаф сявиййясиндян асылы олараг 

4 нювцнц гейд етмишляр: 
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1. Диффуз групда шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр мювcуддур, лакин онлар 

груп фяалиййятинин мязмуну васитяси иля ифадя олунмур. 

2. Ассосиасийада шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр груп фяалиййятинин щяр 

кяс цчцн шяхсиййят бахымындан ящямиййятли олан мязмуну васитяси иля ифадя 

олунур. 

3. Корпорасийада шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр груп фяалиййятинин шях- 

сиййят бахымындан ящямиййятли, лакин установкаларына эюря cямиййятя зидд 

мязмуну васитяси иля ифадя олунур. 

4. Коллективдя шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр груп фяалиййятинин шяхсий- 

йят бахымындан ящямиййятли вя иcтимаи cящятдян гиймятли мязмуну васитя- 

силя ифадя олунур. 

 

 

     

MÖVZU 19. EMOSİYA VƏ HİSSLƏR 
 

    ПЛАН: 
 

1. Емосийалар щаггында анлайыш 
2. Щисс вя емосийа 

3.  Щисслəр щаггында анлайыш 

4.  Щисслярин функсийалары 

5.  Щисслярин ясас кейфиййятляри 

6.  Щисслярин кечирилмя формалары 

7.  Али щиссляр щаггында 

 

1. Емосийа (латынcа «емоверре»-щяйяcан кечирмяк демякдир) инсанын 
цзвц тялябатынын тямин олунуб-олунмамасы иля ялагядардыр. Емосийа 
дедикдя, бир тяряфдян, инсанын ятраф алямин cисим вя щадисяляриня субйектив 
мцнасибятинин разылыг вя наразылыьы баша дцшцлцр. Диэяр тяряфдян ися, емосийа 
инсан вя щейванларын хариcи вя дахили гыcыгландырыcылара, биолоjи тялябат ларын 
юдянилмяси иля баьлы разылыг вя йа наразылыгларыны ифадя едян cаваб 
реаксийасыдыр. Инсан сигналлар системи кими емосийа васитяси иля баш верянлярин 
ящямиййятини гиймятляндрир. Емосийалар хош щисслярля баьлы олан мянфи 
емосийалара айрылыр. Емосийалар тясир гцввясиня эюря фярглянир. Инсаны 
фяаллашдырыан емосийалар стеник, фяаллыьыны азалданлар ися астеник адланыр. 
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 2. Щисс вя емосийа инсан давранышыны тянзим едян психи фяалиййят 
формасыдыр. Емосийалар тялябатларын тязащцрцнцн  субйектив формасы кими 
чыхыш едир. Емосийалар щям инсана, щям дя щейвана хасдыр. Щиссляр йалныз 
инсана хас олан психи кейфиййятдир. Щиссляр инсан cямиййятинин инкишафы просе- 
синдя формалашмышдыр. Hиссляр иcтимаи сяcиййя дашыйыр. Щиссляр инсанын cисим 
вя щадисяляря, инсанлара бяслядийи мцнасибятин мащиййятини, емосийалар вя 
мцнасибятлярин тязащцр формаларыны ифадя едир. Она эюря дя, емосийалары 
щисслярин тязащцр формасы кими баша дцшмяк лазымдыр.  
 Емосийаларын инкишафынын али сявиййяси давамлы щисслярдир. Инсанлар юз 
щисслярини емосийалар формасында йашайырлар. Емосийалар инсан тяcрцбясинин 
щисси фундаменти щесаб олунур. Онлар ятраф алямля, cямиййятля гаршылыглы 
мцнасибятляри зянэирляшдирир. Инсан щисс вя емосийаларын кюмяйи иля эцндялик 
щяйатында растлашдыьы психолоjи, сосиал эярэинликдян азад олур. Бу психо- 
терапевтик функсийа кими организмин реаксийасына кюмяк едир. Щисс вя 
емосийа бядянля шцурун бирэя фяалиййятинин сон мящсулу вя йа тязцщцр 
формасыдыр. Щисс вя емосийа диггят, щафизя, дуйьу, гаврайыш, тяфяккцр вя 
организмин мцряккяб ямялиййатыдыр. 
 

3. Инсан чох мцряккяб щяйат шяраитиня малкдир. О, ятраф алями вя 
тябияти, инсанлар арасындакы гаршылыглы мцнасибяти дярк етмякля кифайятлян- 
мир. Щям фяалиййят просесиндя, щям дя цнсиййят заманы инсан айры-айры 
шяхслярля мцяййян мцнасибятдя олур. Беля ки, онлардан бязиляри онун 
хошуна эялир, диэярляриня лагейд олур, диэярляриня ися пис мцнасибят бясляйир. 
Бунлар щамысы мцхтялиф щисслярдя юз яксини тапыр. Щиссляр мцнасибятля 
баьлыдыр. Щиссляр инсанын дярк етдийи cисим вя щадисяляря, башга адамлара 
щямчинин юзцнцн ряфтар вя давранышына, фикир вя арзуларына бяслядийи мцна- 
сибяти ифадя едян психи просесдир. Щиссляр субйектив характер дашыйыр. О, 
шяхсин билик вя тяcрцбясиндян, cинс, йаш, фярди хцсусиййятляриндян асылы олур. 
Адятян, «щисс» дедикдя, дуймаг, гаврамаг, щисс етмяк, дярк етмяк анламы 
баша дцшцлцр. Щисслярин обйекти ятрафдакы cисим вя щадисяляр, онун субйекти 
ися шяхсиййятин юзцдцр. Щиссляр емосийа иля сых баьлыдыр. Щисс вя емосийа 
бядянля шцурун биэя фяалиййятинин сон мящсулу вя йа тязащцр формасыдыр. 

 
4. Щиссляр 3 мцщцм функсийаны йериня йетирир: сигнал, тянзиметмя вя 

коммуникатив функсийа. Сигнал функсийасынын кюмяйи иля биз ятраф алямдя 
баш верян щадисялярин щансынын щяйатымыз цчцн файдалы вя йа тящлцкяли олду- 
ьуну дярк едирик. Бундан сонра давраныш вя ряфтарымызда щямин cящятляри 
нязяря алараг фяалиййятимиздя мцяййян дяйишикликляр едирик. 

Тянзиметмя функсийасы заманы щиссляр инсанын щярякят вя фяалиййятинин 
мотиви кими чыхыш едяряк онлары мцяййян истигамятя йюнялдя билир. Мясялян; 
щяр щансы бир диля олан мараг, ону юйрянмяк истяйи инсани мцвафиг али 
мяктябдя охумаьа тящрик едир. Коммуникатив функсийа онунла ифадя 
олунур ки, инсанын кечирдийи щиссляр онун мимикасында, сясиндя, тяняффцс 
ащянэиндя тязащцр едир. Щисслярин бу cцр експресsийасы гаршы тяряф цчцн 
информасийа мянбяйиня чеврилир. Коммуникатив функсийа шяхсиййятлярарасы 
гаршылыглы мцнасибятлярин тянзимлянмясиня хидмят эюстярир. Мясялян; кядяри 
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експрессийа етмякля инсан гаршы тяряфя юзцнцн пис, чятин вязиййятдя 
олдуьуну билдирир. Бу щал онун кюмяйя ещтийаcы олдуьу щалда башгасына 
мялумат верир. Бундан сонра биз щямин адама кюмяк етмяк истяйир, онун 
дярдиня шярик олур вя она тясялли веририк. Щисслярин функсийалары цмумиликдя 
инсанын ятраф алями дцзэцн якс етдирмясиня вя она уйьунлашмасына хидмят 
эюстярир. Биз емосийаларын кюмяйи иля нитгдян истифадя етмядян тяряф 
мцгабилимизин емосионал дурумуну баша дцшцр вя она уйьун шякилдя 
цнсиййят гуруруг. 

 
5. Психолоjи тядгигатлар эюстярмишдир ки, инсанын юз щиссляринин обектиня 

неcя йанашмасы, индики анда она неcя мцнасибят бяслямяси бу щиссин кейфий- 
йят мязмунуну мцяййян едир. Бу бахымдан щисслярин ясас кейфийyятляри 
диггяти cялб едир. Щиссин ясас кейфиййятляри шяхсиййятин обйектя емосионал 
мцнасибятинин зярури вя юзцнямяхсус яламятидир. Инсанын эерчяк алямдяки 
cисим вя щадисяляря емосионал мцнасибятиндя мцсбят вя мянфи олмагла 2 
ясас кейфиййяти гейд олунур. Яэяр cисим вя щадисяляр инсанын тялябатыны 
юдяйирся, бу заман мцсбят, стеник щиссляр юзцнц эюстярир. Яксиня, cисим вя 
щадисяляр инсанын тялябатларыны юдямирся мянфи, астеник щиссляр баш верир. 
Щисси тюрядян обйектя шяхсиййятин мцсбят вя мянфи мцнасибятиндян башга 
икили мцнасибят вя гейри-мцяййян бялядляшмя мцнасибятинин дя олдуьу 
мцяййян едилмишдир. Икили вя йахуд амбивалент щиссдя разылыг вя наразылыг 
тякcя бирляшмир, онларын бири о бириня кечир, щяр ики щисс йанашы йашанылыр. Бу 
cцр амбивалент щисся гысганcлыг щиссини мисал эюстярмяк олар. Беля ки, 
гысганcлыг заманы адамда мящяббят вя нифрят щисси юзцнямяхсус шякилдя 
бирляшя билир. Инсанын юз щиссляринин обйектляриня емосионал мцнаси-бятинин 
диэяр кейфиййяти щисслярин гейри-мцяййянлийидир.Бу кейфиййяти гысамцддятли 
емосионал реаксийаларда, ейни заманда бязи обйектляря гаршы йаранмыш 
давамлы щисслярдя мцшащидя етмяк олар. Адятян, инсанын илк дяфя раст эялдийи 
щадисяляря тяяccцб етмяси, онунла марагланмасы бу cцр баш верир. 

 
6. Щиссляр гцввя, давамлылыг вя сцрятиня эюря мцхтялиф нювляря айрылыр. 

Бунлары  инсанын емосионал щаляти адландырырлар. 
Ящвал- чох зяиф cяряйан едян емосионал щалятдир. Мясялян; инсан шад вя 

гямэин ящвалда ола биляр. Ящваллар хейли мцддят: щяфтялярля, айларла давам 
едя биляр. Ящвалын бязян сябяби там айдын олур. Бязян инсан ящвалынын 

сябябини дярк едя билмир. Ящваллар стеник вя астеник ола билир. Əщвал инсанын 

тясяввцр вя дцшцнcяляриня, онларын мязмун вя истигамятиня, ятраф алямя 
бяслядийи мцнасибятя тясир эюстярир. Инсан ящвалынын сирайятетмя хцсусиййяти 
вардыр. Мясялян; мцяллимимн эцмращ ящвалы чох вахт асанлыгла шаэирдляря 
кечир. Ящвалы тюрядян сябябляр чохдур. Инсан организминдя баш верян 
дяйишикликляр щяйат шяраити вя с. дя ящвала cидди тясир эюстярир. 

Аффектляр- (латын мяншяли сюз олуб,»щяйяcанланма», рущи тялатцм» 
демякдир) cошьун сурятдя ямяля эялиб кяскин хариcи ифадяйя малик олан аз 
мцддятли, лакин гцввятля cяряйан едян щисслярдир. Аффектляр гысамцддятлидир, 
онлар бир нюв партлайыша бянзяйир. Гейз, дящшят, кядяр, гязяб вя с. аффектя 
мисал ола биляр. Аффект щаллары бязи адамларын фяалиййятиня позуcу тясир 
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эюстярир, шцурлу нязарят азалыр. Аффект щалында бязи адамлар гышгырыр, кяскин 
ифадяляр едир, айдын данышыьыны итирир. Щямин бу вязиййят бейиндя баш верня 
синир просесляри иля ялагядардыр.Бязян аффект партлайыш кими баш верир, тезликля 
дя сон щяддя чатыр, адам тез юзцндян чыхыр, инсан юзцнц яля ала билмир, 
щиссинин ясири олур. Бу заман нитгин фяалиййяти позулур, ихтийари диггят 
зяифляйир. Ялин, бядянин ясмясиня тясадцf олунур. Дахили цзвлярин фяалиййяти 
эцcлянир, тяняффцс ащянэи позулур, ган дювранында дяйишиклик баш верир. 
Аффект сойумаьа башлайанда инсан юзцнц язэин, йорьун вязиййятя салыр, 
йухулу кими олур. Аффект щалынын гаршысыны алмаг инсанын ирадя гцввясиндян, 
шцурлулуьундан, мядяни ряфтар вярдишляриня мющкям йийялянмясиндян чох 
асылыдыр. 

Ещтираслар- гцввятли, узунмцддятли вя дярин щиссдир. Ещтирас инсанын 
шцурунун cямляшмясиндя, ващид мягсядя йюнялмясиндя юз яксини тапыр. Бу 
заман щиссляр иради cящд иля бирляшяряк адамы чятинликляри арадан галдыр- 
маьа тящрик едир. Анcаг ещтирас инсаны щямишя фяаллашдыра билмир. Ещтирас 
чох бюйцк гцввяйя малик олур. Ещтираслар мянфи вя мцсбят ещтираслара 
бюлцнцр. Инсанда пула, ичкийя ещтирас мянфи ещтирасдыр. Елмя, мусигийя 
ещтирас ися мцсбят ещтирасдыр. Ещтирас инсанын бцтцн ряфтар вя давранышына, 
фяалиййятиня дярин иz бурахан гцввятли щиссдир. 

Стрессляр (инэилис мяншяли сюз олуб, «тязйиг», «эярэинлик» демякдир)- 
инсанын эюзлянилмяз дярин шяраитля растлашаркян кечирдийи емосионал щалятдир. 
Шаэирдляр имтащан веряндя, сярнишинляр тяййарядя учанда чох вахт эярэинлик 
кечирир вя ону стресс щаляти кими йашайыр. Стресс вязиййятиндя адамлар чох 
вахт ятраф cисимляри беля дцзэцн гаврамырлар, щафизяляри долашыр. Бязян ися 
яксиня, стресс вязиййяти еля бил ки, онларын гцввя енеръисини артырыр, чятин 
мясяляляри тез вя асанлыгла щялл едир.  

Стресс термини 1936-cы илдя мяшщур Канада физиологу Г.Селйе тяклиф 
етмишдир. Психолоjи стресс емосионал вя информасийа стрессляриня бюлцнцр. 
Информасийа йцкц щяддян зийадя чох олдугcа инсан тапшырыьын ющдясиндян 
эяля билмир, истянилян вахт йцксяк мясулиййят тяляб едян лазыми гярара эяля 
билмир. Онда информасийа стресси ямяля эялир. Емосионал стресс тящлцкяли, 
горхулу, дярин, инcиклик шяраитиндя тязащцр едир. Емосионал щалятин cяря- 
йанында, фяалиййятин мотивасийа сащясиндя дяйишиклик баш верир. Нятиcядя 
инсанын щярякятляриндя, нитгиндя гцсурлулуг юзцнц бцрузя верир. 

Фрустрасийа (латын мяншяли сюз олуб, «алданма», «ящвал позьунлуьу» 
демякдир) инсанын юз мягсядиня чатмасына манечилик тюрядян реал вя йа 
хяйали манеялярля растлашдыьы заман дцшдцйц психи вязиййятдир. Инсанын 
истядийи мцщазиряйя, кинойа, консертя эетмямяси вя с. онда наразылыг 
доьурур, лакин шцур вя фяалиййятини поза билмир. Фрустрасийа о заман 
мейдана чыхыр ки, инсанын наразылыьы цстцн олур. Fрустрасийа щалында инсан 
дярин психи сарсынты кечирир. Фрустрасийа инсанын характериня тясир едир, онда 
бир сыра дяйишикликляр йарадыр, бу заман юзцня инамсызлыг нязяря чарпыр. 
Фрустрасийаны арадан галдырмаг цчцн илк нювбядя, инсанда юзцня инам 
щиссини ашыламаг зяруридир. 
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7. Али щиссляр ясасында инсанын иcтимаи щяйата, яхлаг нормаларына олан 
мцнасибятини тяйин етмяк мцмкцндцр. Али щиссляр cямиййятин цзвц олан 
инсанын йцксяк сявиййядя инкишафынын мящсулу олуб, мязмунcа ян зянэин 
щиссляридир. Бурайа: яхлаги, зещни вя естетик щиссляр дахилдир. 

Яхлаги щиссляр яхлаг нормаларына бяслянян субйектив мцнасибятля 
баьлыдыр. Яхлаги щисслярин обйекти инсан груплары, инсанлар арасындакы мцна- 
сибятляр, адамын юз щярякят вя ряфтарлары ола биляр. Хейирхащлыг, достлуг, 
гайьыкешлик, мясулиййят щиссляри мцсбят яхлаги щисслярдир. Бу мцсбят щиссляр- 
дя мцнасибят cямиййятин бирэя йашайышы гайдаларына уйьун эялиб, давраныш 
нормаларына мцвафигдир.  Дцшмянчилик, пахыллыг, бядхащлыг вя с. кими щиссляр 
мянфи яхлаги щисслярдир. Бу заман инсан юз мянафейини cямиййятин мянафе- 
йиндян цстцн тутур.  

Яхлаги щиссляр мювcуд cямиййятин ряфтар вя яхлаг нормаларына инсанын 
бяслядийи мянфи вя йа мцсбят мцнасибятин якс етдирилмясидир. Яхлаги щиссляр 
йени яхлаги нормалары мювcуд олан бир cямиййятин тясири алтында тяшяккцл 
тапыр.Яхлаги щисслярдян бири дя вятянпярвярлик щиссидир. Бу щисс инсанын юз 
Вятяниня щядсиз мящяббят бяслямясиндя, дцшмяниня дярин нифрят бяслямя- 
синдя ифадя олунур. 

Естетик щиссляр тябиятин, инcясянят ясярляринин эюзяллийини гаврамаг вя 
дярк етмякля ялагядардыр. Инсанда мцхтялиф естетик щиссляр тяшяккцл тап- 
мышдыр. Руссо эюстярир ки, эюзяллик вя она мцнасибятдян иряли эялян мцгяд- 
дяс идейа вя вязифя щисси анcаг инсан гялбиндя йашайыр. Тябиятин фцсункар 

эюзяллийи, гушларын няğмяси инсанда естеик щиссляр доьурур. Инсанын естетик 

щиссляринин илк мянбяйи тябиятин эюзяллийидир. Инсанын щярякят вя ряфтары да 
естетик щисс доьура биляр. 

 «Инсан дцнйанын яшряфидир» дейян дащи Низами «инсаны даима инкишаф 
едян тябиятин сон ясяри» щесаб едян Щоте «Йер цзцндя ян бюйцк эюзяллик 
инсан эюзяллийидир» дейян Pестолетси бу фикря тясадцфян эялмямишдир. Чцнки 
инсанын физики вя мяняви эюзяллийи бир сыра естетик щиссляр доьурур. Бязян 
инсанын естетик щиссляри яхлаги щиссляри иля бирляшир. Мясялян; инсан бязян 
Вятянин тябии мянзяряляриндян дя эюзял мянзяряляря раст эяля биляр, ондан 
щязз алар, лакин бир аз кечян кими щямин эюзяллик инсанын эюзцндя 
башгалашыр, санки Вятян щясряти щиссинин тясири алтында юз cазибядарлыьыны 
итирир, адам дарыхмаьа башлайыр. Инсанын естетик щиссляриня няинки яхлаги 
щиссляри, щям дя онун дцнйаэюрцшц, йашадыьы иcтимаи шяраит дя тясир едир. 

Зещни щиссляр инсанын идрак фяалиййяти иля ялагядар олан. Ону ятраф алями 
даща дяриндян вя ятрафлы дярк етмяйя йюнялдян мцряккяб щисслярдир. 
Щямин щиссляр тялим просесиндя, йарадыжы фяалиййят заманы мейдана чыхыр. 
Зещни щиссляр инсанын ягли, идрак фяалиййяти просесиндя йараныр вя онун 
васитяси иля инкишаф едир. Инсанын тябиятин сиррлярини юйрянмяк cящди, билик 
ялдя етмяйя мейли мцхтялиф щиссляр доьурур. Щямин щиссляр нязяри вя йа 
ямяли мясялялярин щялли ялагялар олур.  

Шцбщя, тяяccцб, инам, йенилик, щейрят щиссляри зещни щиссляр щесаб 
олунур. Чцнки щямин щиссляр инсанын зещни фяалиййяти заманы ямяля эялмякля 
ону даща эениш мигйасда ахтарышлар апармаьа, обйектив алямин гануна- 
уйьунлугларыны кяшф етмяйя тящрик едир.  Платон вя Аристотелин  фикринcя, щяр 
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cцр фялсяфянин башланьыcы тяяccцбдцр. Онларын бу сюзцндя мяна вар вя бу 
щиссин ня дяряcядя бюйцк идрак ящямиййятиня малик олдуьу айдынлашыр. 
Чцнки инсан тяяccцбляндикдя ону щейрятя эятирян. Чох cидди ахтарыша, идрак 
фяалиййятиня тящрик едян, щягигяти мцяййянляшдирмяйя сювг едян мцщцм 
зещни щисс шцбщя щиссидир.  

И.П.Павлов щаглы олараг эюстярирди ки, елми фикирлярин мящсулдар олмасы 
цчцн инсан эяряк даима мясяляляря шцбщя иля йанашсын вя юзцнц йохласын. 
Беля олдугда реал варлыг даща дяриндян дярк едилмиш олар, инсанын хариcи 
алями йарадыcы сурятдя дяйишмясиня имкан йараныр. Йяни инсанын идракы 
эетдикcя дяринляшир, cисим вя щадисялярин мащиййятини даща ятрафлы якс 
етдирмиш олур. 

Праксис щиссляр- инсанын юз фяалиййятиня бяслядийи емосионал мцнасибяти 
иля баьлыдыр. Фяалиййят просесиндя эюстярилян сяйдян асылы олараг ишин эедишиня 
вя нятиcясиня бяслянян мцнасибятля баьлы баш галдыран щиссляр праксис 
щисслярдир. Праксис щиссляр йарадыcы щиссляр кими тязащцр едир. Фяалиййят 
просесиндя йаранан разылыг вя йа наразылыг дуйьусу праксис щиссляр йарадыр. 

 

 

 

 

 

 

MÖVZU 20. İRADƏNİN PSİXOLOJİ SƏCİYYƏSİ 

 

PLAN: 

 

1. Ирадя və onun функсийалары 

2. Ирадя вя шяхсиййятин мотивляр сащяси 
 

1. Инсан юз щяйат вя фяалиййяти заманы мцхтялиф щярякят вя ишляри иcра 

едир. Бунлардан бязиляри гейри-ихтийари, бязиляри ися ихтийари шякилдя баш верир. 

Гейри-ихтийари щярякятляр дцшцнцлмцш шякилдə дейил, йа тамамиля дярк 

олунмайан вя йа бир о гядяр дя дярк едилмяйян тящриклярин тясири алтында 

баш верир. Бу cцр щярякятляр импулсив характер дашыйыр. Ихтийари щярякятляр 

мягсядля баьлы, мягсядяйюнялмиш щярякятлярдир. Бу cцр щярякятляр иради 

характер дашыйыр. Бу заман инсан гаршысына чыхан манеяляри арадан 

галдырмалы олур. Гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олмаг цчцн субйектин юз 

фяалиййяти вя давранышы заманы раст эялдийи чятинликляри, манеяляри арадан 

галдырма просесиня ирадя дейилир.  
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Иради иш заманы инсан 2 cцр манеяляри арадан галдырмалы олур: дахили 

(субйектив) вя хариcи (обйектив) манеяляр. 

Дахили манея инсанын гаршыйа гойдуьу мягсядя наил олмасыны чятинляш- 

дирян истяк вя мейллярдян ибарят ола биляр. Мясялян; шаэирд имтащана 

щазырлашыр. Еля бу вахт телевизорда онун чохдан бахмаг арзусунда олан 

филми нцмайиш етдириляжяйини ешидир. Бу заман о, юз истяйини боьараг имта- 

щана щазырлашырса, дахили манеяни арадан галдырмыш олур.  

Хариcи манея инсанын гаршысына гойдуьу мягсядя наил олмасыны 

чятинляшдирян обйектив, онун истяйиндян асылы олмайан манеядир. Мясялян; 

тялябя семинар дярся щазырлашмаг мягсядини гаршысына гойур. Бу заман 

ишыглар сюнцр. Тялябя юз мягсядиня чатмаг цчцн йахынлыгда йашайан 

халасыэиля эедяряк дярся щазырлашырса, хариcи манеяни арадан галдырараг юз 

мягсядиня наил олур. Ирадя али психи функсийа кими, инсанын щяйаты просесиндя 

формалашыр. Инсан фяаллыьынын хцсуси формасы олан ирадя мцряккяб психи 

просес кими васитяли характер дашыйыр. Ирадя шяхсиййяти характеризя едян психи 

кейфиййят кими 2 мцщцм функсийаны йериня йетирир:  тящрикетмя вя лянэитмя 

функсийасы.Инсанын гаршысына гойдуьу мягсядя наил олмаг цчцн чалышмасы, 

бц йюнцмдя мцбаризя апармасы, гаршысына чыхан манеяляри дяф етмяси, ейни 

заманда юзцнцн актуал тялябаты иля баьлы олмайан ишляр эюрмяси тящрикетмя 

вя лянэитмя функсийалары васитяси иля эерчякляшир. Бу функсийалар бир-бири иля 

гаршылыглы сурятдя ялагядардыр. Ирадя инсаны фяаллыьа тящрик етмир, щям дя 

лазым эялдикдя онун фяаллыьыны лянэидир. Ирадя иникасын бир формасыдыр.  

Ирадя юзцндя шцурун 3 мцщцм хассясини бирляшдирир: идрак, мцнасибят 

вя щисс. Инсан фяалиййятинин мязмунуна, онун сямярялилийиня мцхтялиф 

амилляр тясир эюстярир. Онлардан бири ирадя иля баьлыдыр. Инсан ирадя васитяси 

иля юз фяалиййятини щям тянзимляйир, щям дя онун мотивляринин эцcляндирил- 

мясиня шяраит йарадыр. Демяли, ирадя инсан фяаллыьынын хцсуси формасыдыр. О, 

инсандан давранышыны тянзим етмяйи, истяк вя мейллярини лянэитмяйи тяляб 

едир. Ирадя şцурлу олараг гаршыйа гойулмуш мягсядляря мцвафиг мцхтялиф 

ямялиййатларын ардыcыл сурятдя тяшкили вя йа щяйата кечирилмясини нязярдя 

тутур. 
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2. Ирадя шяхсиййятин мотивляри иля баьлыдыр. Мотивлярдян фяргли олараг 

ирадя инсаны фяаллыьа йалныз тящрик етмир, щям дя лазым  эялдикдя фяаллыьы 

лянэидир. Иради иш тякжя мотивасийа тярзиня эюря дейил, щям дя иcра тярзиня 

эюря ихтийаридир. Ирадя щям мотивасийа, щям дя ижра тярзиня эюря икигат 

ихтийаридир. Билирик ки, инсаны фяалиййятя щяр щансы бир мотив тящрик едир. Бир 

чох щалларда бу тящрикляр кифайят гядяр гцввятли олмур, йа да иш просесиндя 

онлар тядриcян зяифляйирляр. Инсан бу заман юз фяалиййятини ирадя васитяси иля 

тянзим етмяйя башлайыр. Инсан эюрцляcяк ишин мянасыны яхлаги контексдя 

гиймятляндирдикдя тякcя ону фяалиййятя тящрик едян яввялки мотивлярля 

мящдудлашмыр, шцурлу сурятдя йени хяйали мотивляр йарадыр. C.Мяммяд- 

гулузадя йазырды: «Гялямин бир мясляки вар, о да халга хидмят етмякдян 

ибарятдир». Ирадя шяхсиййятля билаваситя баьлыдыр. Шяхсиййятин инкишаф сявиййя- 

синдян асылы олараг хяйали мотивлярин формалашмасында да юзцнямяхсус 

cящятляр мейдана чыхыр.  

С.Рцстямин «Ана вя почталйон» ясяриндя ананын оьлу цчцн ниэаранчылыг 

чякмяси хяйали ситуасийайа мисалдыр. Щяр кяс юз тяхяййцлцнцн эцcцндян 

истифадя едиб, юз фикриндя беля щалларда мцхтялиф хяйали ситуасийаларын 

юзцнямяхсус мянзярялярини йарадыр. Йени хяйали мотивин йаранмасы о 

демякдир ки, инсан артыг юз ишиня даща мцщцм мяна вермяйя вя ону сяйля 

щяйата кечирмяйя башлайыр. Иради иш еля бир ишдир ки, онун шяхсиййят цчцн 2 

мянасы вардыр: Ы мянасы шяхсиййятин щяйати мотивляри (тялябянин тялим 

мотивляри) илямцяййян едилир. ЫЫ мянасы хяйали мотивля шяртлянир. Бу мотиви 

инсан юзц ихтийари сурятдя йарадыр вя юзцнцн бцтцн ишини она табе едир. 

Ирадя шяхсиййятин мотивляри иля баьлыдыр. Мотивлярдян фяргли олараг ирадя 

инсаны фяаллыьа йалныз тящрик етмир, щям дя лазым  эялдикдя фяаллыьы лянэидир. 

Иради иш тякжя мотивасийа тярзиня эюря дейил, щям дя иcра тярзиня эюря 

ихтийаридир. Ирадя щям мотивасийа, щям дя ижра тярзиня эюря икигат ихтийа- 

ридир. Билирик ки, инсаны фяалиййятя щяр щансы бир мотив тящрик едир. Бир чох 

щалларда бу тящрикляр кифайят гядяр гцввятли олмур, йа да иш просесиндя 
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онлар тядриcян зяифляйирляр. Инсан бу заман юз фяалиййятини ирадя васитяси иля 

тянзим етмяйя башлайыр.  

Инсан эюрцляcяк ишин мянасыны яхлаги контексдя гиймятляндирдикдя 

тякcя ону фяалиййятя тящрик едян яввялки мотивлярля мящдудлашмыр, шцурлу 

сурятдя йени хяйали мотивляр йарадыр. C.Мяммядгулузадя йазырды: «Гяля- 

мин бир мясляки вар, о да халга хидмят етмякдян ибарятдир». Ирадя шяхсий- 

йятля билаваситя баьлыдыр. Шяхсиййятин инкишаф сявиййясиндян асылы олараг хяйали 

мотивлярин формалашмасында да юзцнямяхсус cящятляр мейдана чыхыр. 

 С.Рцстямин «Ана вя почталйон» ясяриндя ананын оьлу цчцн ниэаран- 

чылыг чякмяси хяйали ситуасийайа мисалдыр. Щяр кяс юз тяхяййцлцнцн 

эцcцндян истифадя едиб, юз фикриндя беля щалларда мцхтялиф хяйали ситуасийа- 

ларын юзцнямяхсус мянзярялярини йарадыр. Йени хяйали мотивин йаранмасы о 

демякдир ки, инсан артыг юз ишиня даща мцщцм мяна вермяйя вя ону сяйля 

щяйата кечирмяйя башлайыр. 

 
 

MÖVZU 21. TEMPERAMENTİN PSİXOLOJİ SƏCİYYƏSİ 
 

PLAN: 

1.  Темперамент щаггында анлайыш 

2.  Темперамент щаггында тялимляр тарихи 

3.  Темперамент типляри 

4.  Темпераментин синир системинин хассяляри 

 

1. Йер цзцндя ня ял бармагларынын дярисинин cизэиляри там охшар олан ики 

инсан, ня дя ейни олан ики йарпаг мювжуд дейилдир. Тябиятдя тамамиля бир-

биринин ейни олан ики шяхсиййят йохдур. Щяр бир адамын шяхсиййяти тякрар- 

едилмяздир. Темперамент хассяляри инсана ирсян хас олан давамлы психи 

хассялярдян биридир. Темпераментин хассяляриня ирси вя фярди юзцня- мяхсус 

психи хассяляр аиддир. Инсанларын психикасынын динамикасында бир сыра 

дяйишикликляр мцшащидя олунур. Бир груп адамларда психи фяалиййят бярабяр 

сявиййядя, даща ряван cяряйан едир. Беля адамлар цздян сакит, мцвазинятли 
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вя аьыр тябиятли олурлар. Онлар надир щалларда эцлцрляр, онларын бахышлары 

даща жидди, щярякятляри ися сойугдур. Башга груп инсанларда психи фяалиййят 

сычрайышларла жяряйан едир. Беля адамлар щямишя наращат, щай-кцйлц, дирибаш 

олурлар. Онларын нитги cошьун, ещтираслы, мимикалары ися зянэиндир. Беля 

адамлар щямишя сябирсиз вя гярарсыз олурлар. Инсанын психи фяалиййятинин дина- 

микасыны характеризя едян беля тябии хассяляр темпераментин хассяляридир.  

Психи фяалиййятин cяряйаны: 1// психи просеслярин ямяля эялмя сцряти вя 

онларын давамлылыьы (гаврайышын сцряти, аьлын итилийи, диггятин давмлылыьы); 2// 

психиканын темпи вя ритми; 3// психи просеслярин интенсивлийи (емосийаларын эцcц, 

ирадянин фяаллыьы);  4// психи фяалиййятин мцяййян обйектляря йюнялмяси 

(инсанын йени адамларла тямаса мейлли олмасы) темпераментдян асылыдыр. 

Психи фяалиййятин динамикасы мотивлярдян вя психи щалятдян дя асылыдыр. 

Инсанын мотивляриндян вя психи щалятиндян фяргли олараг темпераментин 

хассяляри ян мцхтялиф мягсядляр заманы ейни шякилдя тязащцр едир. Мясялян; 

яэяр тялябя имтащан вермяздян яввял ясябиляширся, педагоjи тяcрцбя заманы 

дейяcяйи дярс яряфясиндя тяшвишя дцшцрся, демяли, тяшвиш, тялашлыг онун 

темпераментиня хас олан хцсусийятлярдир. Темперамент инсанын давраны- 

шында, башга адамларла цнсиййятиндя, севинc вя кядяриндя, истиращятиндя, 

йеришиндя тязащцр едир. Темpерамент хассяляри инсанын диэяр психи хцсусий- 

йятляриня нисбятян даща давамлы вя сабитдир. Теmперамнт хассяляри бир-бири 

иля ганунауйьун шякилдя баьлыдыр вя онлар темперамент типини сяcиййялян- 

дирян мцяййян организм, структур тяшкил едир. Беляликля, темперамент 

дедикдя, инсанын психи фяалиййятинин динамикасыны мцяййян едян психиканын 

фярди юзцнямяхсус хассяляри нязярдя тутулур. Бу хассяляр бярабяр сявий- 

йядя, мцхтялиф фяалиййят нювляриндя онларын мязмунундан, мягсядиндян вя 

мотивляриндян асылы олмайараг тязащцр едир вя йеткин йашларда да сабит галыр. 

Онларын гаршылыглы бирляшмяси темпераментин типини сяcиййяляндирир. 

2. Темперамент нязяриййяси гядим тарихя маликдир. «Темперамент» 

сюзцнцн латын дилиндян щярфи тярcцмяси «щисслярин лазыми гаршылыглы нисбяти» 

демякдир. Мянасына эюря она бярабяр олан йунан сюзц «красис»и гядим 

йунан щякими Щиппократ (б.е.я. В-ЫВ ясрляр) тятбиг етмишдир.  
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Темперамент дедикдя, о, инсанын фям фярди анатомик-физиолоjи, щям дя 

психолоjи хцсусиййятлярини нязярдя тутмушдур. Щиппократ беля эцман едирди 

ки, темперамент бядяндя олан дюрд майенин нисбятинин позулмасы иля 

мцяййян олунур. Щямин майеляр ган (латынжа «сангвус»);  лимфа (йунанcа 

«флегма»); юд (йунанcа «холе») вя гара юд (йунанcа «мелена холе») адла- 

нырды. Темпераментин дюрд типинин- сангвиник, холерик, флегматик вя мелан- 

холик типляринин ады да сонралар еля бурадан эютцрцлмцшдцр. Мцхтялиф 

дюврддя инсан организминин ашаьыдакы биолоjи системляри темпераментин 

ясасы кими иряли сцрцлмцшдцр: 

1. Щуморал систем: антик дцнйанын мяшщур щякими Щиппократын тяли- 

миндя темперамент ган, юд, гара юд вя селийин бядяндяки нисбяти иля ялагя- 

ляндирилирди. 2.Соматик систем: Алман психиатры Е.Кречмер, Америка алим- 

ляри: У.Шелдон вя Ж.Стивенс темпераменти инсан бядянинин гурулушу иля изащ 

едирдиляр. 3.Синир системи: инсанын темпераментини академик И.П.Павлов али 

синир фяалиййятинин типляри иля изащ едирди. 

Гядим йунанлара (Щиппократ вя б.) организмдя 4 cцр майе „ган, юд, 

гара юд вя селик мялум иди. Онлар беля эцман едирдиляр ки, инсанларын 

давранышындакы фяргляр организмдя щямин майелярин мцяййян нисбятиндян 

асылыдыр. Эуйа организмдя бу майелярдян бири даща чох биолоjи активлийя 

малик олур. Щансы майенин цстцнлцк тяшкил етмясиндян асылы олараг щяр бир 

адамын давранышында юзцнцмяхсус хцсусиййятляр ямяля эялир. Гядим йунан- 

лар бязи адамларын coшьун олмасыны онларын организминдя ганын, сойугганлы 

олмасыны ися селийин биолоjи жящятдян даща мцщцм рол ойнамасы иля изащ 

едирдиляр. Е.Кречмер темперамент хцсусиййятлярини инсанын бядян гурулу- 

шунун хцсусиййятляри иля изащ едирди.  

3. Ы- Сангвиник тип. Бу cцр адамлар йцксяк реактивлийя малик олурлар. 

Активликля реактивлик мцвазинятдя олур. Диггятлярини cялб едян щяр бир шейя 

cанлы реаксийа верирляр. Мимикалары вя щярякятляри cанлы вя ифадялидир. Ишэцзар 

вя фяал олур, щяр бир йени ишя дярщал эиришир, щямишя биринcи олмаьа чалышырлар. 

Онлар гайда-гануна cидди ямял едирляр. Сцрятли щярякятя, чевик тяфяккцря, 

сцрятли нитг темпиня малик олурлар. Дцшдцйц шяраитя асанлыгла алышырлар. Раст 
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эялдикляри адамларла асанлыгла явяз едир цнсиййятя эиря билир, бир ишдян 

диэяриня асанлыгла кечя билирляр. Онлар чох емосионал олурлар. Ящвал дяйиш- 

кянлийи, ишдян тез сойумаг, тяляскянлик, дяйишкянлик бу типя мяхсус олан 

мянфи хцсусиййятлярдир. 

ЫЫ- Холерик тип. Холериклярдя сезитивлик ашаьы, реактивлик вя активлик 

йцксяк олур. Холерикляр щяддиндян артыг щювсялясизлик, тез юзляриндян чыхан 

олурлар. Онларда пластиклик зяиф, риэидлик йцксяк олур. Онлар юзмарагларыны 

щяйата кечирмяйя йцксяк cящд эюстярирляр, инадкар вя дюзцмлц олурлар. 

Диггятлярини кечиртмякдя чятинлик чякирляр. Cялдлик, cошьунлуг, ишдя там 

ещтираслылыг, мцвазинятсизлик, емосионал партлайышлара мейлли олмаг, ящвалын 

кяскин дяйишмяси кими хцссуиййятляр холерик темпераментя аиддир. Бунлар 

биринcилийя мейл едян, юзцндян чыхан, ясябиляшян, щиссляри защирян йахшы 

тязащцр едян, ифадяли мимикайа сащиб олан, ящвалы сабит олуб, лакин тез дяйишя 

билян инсанлардыр. Щювсялясизлик, кобудлуг, далашганлыг, йерсиз ясябилик бу 

темпераментин мянфи хцсусиййятляридир. 

ЫЫЫ- Флегматик тип. Аьырлыг, сакитлик, тяmкинлик, мющкям сяй, сабит ящвал, 

щисслярин зяиф тязащцр етмя хцсусиййятляри бу темперамент цчцн 

характерикдир. Флегматикляр сойуг вя лагейд тябиятли, сцст, тялясмяйян, 

фикирлярини эеc cямляшдирян, нитги сакит, аста, щям дя щисс вя щяйяжансыз олан, 

сябирли, юзцндян чыхмайан, йолдашлары иля мцлайим ряфтар едян, сакит бахышлы, 

зяиф мимикалы, щярякят вя jестляри йаваш олан адамлардыр. Сцстлцк, астаэяллик, 

сойугганлылыг, лагейдлик кими щаллар бу темпераментя хам олан мянфи 

хцсусиййятлярдир. 

ЫВ- Меланхолик тип. Тез иcимяк, ящямиййятсиз щадисялярдян дярин щиссляр 

кечирмяйя мейлли олмаг, тярафдакылара сцст вя тянбялcясиня мцнасибят 

эюстярмяк эюстярмяк бу типя аиддир. Бу типя малик олан инсанлар йцксяк 

емосионал щяссаслыьа вя инcя щиссляря малик олан, ирадлардан тез мцтяяссир 

олан тез иcийян, гапалы тябиятли, юз цряк сюзцнц башгаларына демяйян, щяссас, 

кин сахлайан, утанcаг, cцрятсиз, щялим бахышлы, зяиф мимикалы, щярякятляри 

аста, jестляри йцнэцл олан инсанлардыр. Щяр шейдян тез мцтяяссир олмаг, 
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йерсиз утанcаглыг, эцрятсизлик, тяклийя мейллилик бу темпераментя хас олан 

мяфи хцсусиййятлярдир. 

4. Акад.И.П.Павлов дюрд ясас тип мцяййян етди. О, ы типи „зиряк, ЫЫ типи- 

сакит, ЫЫЫ типи- cошьун, ЫВ типи- зяиф синир системи типляри адландырмышдыр. 

Тяснифата эюря бу типлярин ашаьыдакы хассяляри вардыр: 

Ы- Зиряк тип- гцввятли, мцвазинятли, cялд. 

ЫЫ „ Сакит тип- гцввятли, мцвазинятли, аста. 

ЫЫЫ- Cошьун тип- гцввятли, мцвазинятсиз. 

ЫВ- Зяиф тип. 

Синир системинин типи организмин тябии хцсусиййятидир. О, ирсиййятля 

шяртлянир, лакин дяйишмяз дейилдир. Онлар инкишаф едир вя щяйат шяраитинин 

тясири иля дяйиширляр. Темперамент синир системи типинин давраныш вя ряфтарда 

тязащцрц кими мейдана чыхыр, щяр бир темперамент типи мцяййян бир синир 

системи типиня уйьун эялир. 

MÖVZU 22. XARAKTER VƏ ONUN ƏLAMƏTLƏRİ 

  PLAN: 

1. Характер щаггында анлайыш вя характер щаггында тялимляр тарихи 

2. Характерин физиолоjи ясасы 

3. Характер вя темперамент 

4. Характер вя фяалиййят 

5. Характер вя иради кейфиййятляр 

6. Характер вя щиссляр 

7. Характер яламятляри вя онларын психолоjи сяcиййяси 

8. Характерин аксентуасийасы 

 

 1. Инсанлар юзляринин характерляриня эюря бир-бирляриндян фярглянирляр. 

Онлар щямишя бир-бирляринин характериня бюйцк ящямиййят верирляр, юзляринин 

давраныш вя ряфтарында бири диэяринин характерини нязяря алырлар. Бу «йахшы 

адам», «пис адам» щаггындакы тясяввцрляри тяшкил едир. Характер йунан 

сюзц олуб, «нахыш», «из» демякдир. Характер-инсанын ян башлыcа фярди-

психолоjи хцсусиййятляриндян биридир. Щяр бир адамын шяхсиййят кими фярди 

хцсусиййятляри  вардыр. Биз характер дейяндя бу хцсусиййятлярин мяcмуйуну 

нязярдя тутуруг. 

Мотивасийа сащяси характерин дя формалашмасында мцщцм рол ойнайыр. 

Дцнйаэюрцшц вя ягидя шяхсиййятин мотивасийа сащясинин нцвясини тяшкил едир. 

Характерин кюклярини дя мщз бурада ахтармаг лазымдыр. Характерин инсаны 

мцяййян тярздя, щятта бязян шяраитя уйьун олмайан шякилдя щярякят 

етмяйя тящрик етмяси ня гядяр мцряккяб сяcиййя дашыйырса дашысын,о, 

ганунауйьун щадисядир. Бу ганунауйьунлуг шяхсиййятин мотивасийа сащяси 
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иля, инсанын ягидясинин формалашмасы иля баьлыдыр. Шяхсиййят цчцн типик 

давраныш тярзини шяртляндирян, фяалиййят вя цнсиййятдя ямяля эялян вя 

тязащцр едян давамлы фярди хцсусиййятлярин мяcмуйуна характер дейилир. Х 

арактеристика сюзцнц инсанын фярди хцсусиййятлярини тясвир етмяк цчцн илк 

дяфя йунан философу Теофраст ишлятмишдир. Лакин онун ишлятдийи «характе- 

ристика» термининдя инсанын йалныз яхлаги симасынын тясвири верилирди.  

Лабрйуйер дя еля бу мянада  «характер» сюзцнц ишлятмишдир. Характер 

сюзц лап башланьыcдан инсанын сосиал-яхлаги симасыны якс етдирян бир анлайыш 

кими ишлядилмишдир. ХЫХ ясрдя А.Бендян башлайараг характер сырф психолоjи 

планда йа аьлын щиссин, ирадянин (А.Бенн), йа щисс вя ирадянин (Лесгафт) фярди 

хцсусиййятлярини билдирян бир мяфщум кими ишлянмишдир. ХХ ясрдя характер 

анлайышы алтында шяхсиййятин бцтцн хассяляри нязярдя тутулмушдур. И.Кантын 

фикринcя, характер темпераментдян фяргли олараг, щяйат просесиндя газанылыр. 

Рибо характери ирсиййятля шяртлянян бир щадися кими баша дцшмцшдцр. Мяшщур 

Азярбайжан алими Н.Тусинин «Яхлаги-Насир» ясяри дя инсан характерляри 

сащясиндя инcя мцшащидялярля зянэиндир. 

 

2. Физиолоjи механизмлярдян бири динамик стереотипдир. Динамик 

стереотип дедикдя, ейни шякилдя тякрар олунан гыcыгландырыжылар системинин 

тясириня cаваб олараг ямяля эялян шярти рефлексляр системи нязярдя тутулур. 

Динамик стереотипин сяcиййяви яламяти организмин ейни шярти гыcыгландырыcы- 

лара шяраитдян асылы олараг мцхтялиф реаксийаларла cаваб вермясидир. Бу 

кечирилмя адланыр. Кечирилмянин мащиййяти мцхтялиф функсионал щалларын 

йаранмасындан ибарятдир. Мющкямлянмиш мцвяггяти рабитяляр системи „

динамик стереотип характерин физиолоjи механизминдя мцщцм рол ойнаса да 

иcтимаи-тарихи катогорийа олан характер цчцн мцяййянедиcи амил тярбийя вя 

фяалиййятдир, иcтимаи щяйатдыр. Характерин физиолоjи тябиятини юйряняркян 

йалныз инсана мяхсус олан ЫЫ сигнал системинин тясир гцввясини, рол вя 

мювгейини дцзэцн гиймятляндирмяк дя щялледижи ящямиййятя маликдир. 

Тяфяккцрцн тябии ясасыны тяшкил едян ЫЫ сигнал системи васитясиля инсан юз 

ряфтар вя фяалиййятини шцурлу сурятдя идаря вя тянзим едир. Инсан ЫЫ сигнал 

системи сайясиндя дяйишян шяраитин йаш хцсусиййятлярини дярк едир вя буна 

уйьун эялмяйян стреотипи шцурлу сурятдя дяйишир, щям дя юзцнцтярбийя иля 

мяшьул олур. Беляликля, характер физиолоjи мащиййят олмайыб, шяхсиййятин 

иcтимаи, шцурлу вя фяал варлыг олмасы сайясиндя мцряккяб иcтимаи мащиййят 

кясб едир. 

 

 3. Психиканын фярди кейфиййят хцсусиййятляри арасында темперамент 

хассяляринин хцсуси ящямиййяти вардыр. Характер вя темпераментин гаршылыглы 

ялагяси онларын физиолоjи ясасындан иряли эялир. Темперамент типиндян асылы 
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олараг мцяййян сяcиййяви щярякят цсуллары зяиф вя йа гцввятли дахили вя 

хариcи тясирляр заманы сцрятля вя йаваш, асан вя чятин ямяля эялир. Мясялян; 

цнсиййятя даща чох мейлли олан сангвиникляр адятян сющбятя бириcи башладыг- 

лары щалда, флегматикляр üнсиййят заманы юзлярини пассив апарырлар. Санг- 

виникляр башга адамларла тез достлашыр, ейни заманда кющня достлуьу да тез 

унудурлар. Характер хассяляринин тязащцрцнцн эедишиндяки бу cцр фяргляри-

динамик стереотипляр адландырмаг олар. Характер хассяляринин дина- мик 

хцсусиййяти темпераментин хассяляриндян асылыдыр. Синир системи типинин 

хассяляри характерин ясасыны тяшкил едян бязи шярти рефлексляр системинин ямяля 

эялмясиня кюмяк дя вя йа мане ола биляр. 

 

4. Инкишаф вя тярбийянин сосиал шяраити вя онун психиканын ирси фярди 

хцсусиййятялри иля гаршылыглы мцнасибяти, характер хассялярини бирбаша вя 

билаваситя дейил, фяалиййят васитяси иля мцяййян едир. Характер инсанын актив 

фяалиййяти просесиндя, онун щярякят вя давранышындан асылы олараг инкишаф 

едир. Мяктябдя характер тялим фяалиййятиндя йашлы адамларда ися ямяк 

фяалиййятиндя формалашыр. Фяалиййят просесиндя автоматизмлярин бир нечя 

мцхтялиф психолоjи механизмини мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Онлардан бири 

адятлярдир.  

Адятляр ейни щярякятлярин дяфялярля тякрары нятиcясиндя ямяля эялир. 

Демяли, характер хассяляринин формалашмасынын ян ваcиб шяртляриндян бири дя 

мцвафиг щяря- кят вя давранышларын тякрары вя онларын тямрин едилмясидир. 

Адятляр йалныз шяхсиййятин мцвафиг шцурлу мцнасибяти нятиcясиндя ямяля 

эялиб тязащцр етдикдя характер хассяляринин ясасына чеврилир. 

 

5. Характер иля ирадя арасындакы ялагя даща сыхдыр. Зяиф характерли 

адамлар зяиф ирадяли адам олурлар. Буна эюрядир ки, ирадиняи характерин 

дайаьы щесаб едирляр. Иради кейфиййятляр тярбийя вя тялим, ямяк фяалиййяти 

просесиндя тядриcля йеткинляшиб мятинляшяряк, шяхсиййятин мющкям хцсуиййят- 

ляриня чеврилир вя бунунла да характер яламяти олур. Мясялян; тяшяббцс- 

карлыг щямин адамын характер яламятляри ичярисиндя юз парлаглыьы вя давам- 

лылыьы иля фярглянир. Бурада иради кейфиййят олан тяшяббцскарлыг артыг мющ- 

кямляняряк щяр бир адамын ряфтарында, иш вя фяалиййятиндя тязащцр едиб 

характер яламятиня чеврилир. Мцстягиллик, гятиййятлилик, тякидлилик, ишэцзарлыг, 

гящряманлыг кими иради кейфиййятлярин характер яламятляриня чеврилмяси дя 

бу cцр баш верир. 

 

6. Щисслярля характер гаршылыглы ялагядир. Щисслярин характерля йахынлыьы 

юз ифадясини фяалиййятдя тапыр. Шян олан, щяйатын ян чятин дягигяляриндя беля 

шад бир рущи ящвала малик эцмращ вя никбин адамын щиссляри характерля 
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баьлы олмагла бярабяр, характеря мцяййян тясир эюстярир. Бу ися юз мцсбят 

тясирини фяалиййятдя вя онун сямярясиндя эюстярир.  

Щисслярдян характер яламяти кими данышаркян, онларын дяйишдийини дя 

нязяря алмаг лазымдыр. Бязиляриндя бу вя йа башга щисси йашама, ящвалын, 

шяраитин вя вязиййятин дяйишмясиня бахмайараг, нисбятян сабит олдуьу 

щалда, башгаларында дяйишкян олур. Характери юйряняркян ясас диггяти 

нисбятян мющкям вя сабит щалятляря cялб етмяк лазымдыр. Щисслярин cяряйа- 

нындакы гцввяйя дя диггят йетирилмялидир. Еля адам вар ки, онда щиссляр зяиф 

гцввяйя малик олур, онун психолоjи симасында бу аз ифадя олунур. Щисси 

йашамалар беля адамларын ряфтарында, фяалиййятиндя айдын ифадя олунур. 

 

7. Инсанын характеря аид олан мющкям хцсусиййятиня характер яламяти 

дейилир. Характер яламятляри чохдур. Характер инсанын мцнасибятлярини ифадя 

едир. Характер яламятлярини ашаьыдакы кими тясниф едирляр: 

1. Коллектив вя башга адамлара мцнасибяти ифадя едян характер яламят- 

ляри: коллективчилик, доьручулуг, кобудлуг, тялябкарлыг, гайьыкешлик  

2. Ямяйя мцнасибяти ифадя едян характер яламятляри: ямяксевярлик, 

тянбяллик, мясулиййятлилик вя с. 

3. Инсанларын юзцня мцнасибяти ифадя едян характер яламятляри: тявазю- 

карлыг, ловьалыг, шющрятпярястлик вя с. 

4. Шейляря (яшйалара) мцнасибяти ифадя едян характер яламятляри: сялигя- 

лилик, пинтилик, гайьыкешлик. 

Инсанын коллективя, башга адамлара, ямяйя, юзцня вя яшйалара мцнаси- 

бятлярини ифадя едян характер яламятляри бир-бириля цзвц сурятдя ялагядардыр. 

Мясялян; мцяййян олунмушдур ки, юзцня щюрмят етмяйян адам башгала- 

рына да щюрмят етмир. Характер яламятляри типик вя фярди олмагла 2 йеря 

бюлцнцр. Макромцщит- бизим йашадыьымыз шящяр вя кянддир. Микромцщит- 

йашадыьымыз аиля,охудуьумуз мяктябдир. Характер яламятляринин формалаш- 

ма сында темпераментин ролу бюйцкдцр. Темпераментин мцщцм хассяля- 

риндян бири олан емосионаллыг характерин структуруна дахил олур: щяр бир 

характер яламятинин емосионаллыг бахымындан чаларлары мящз бунунла баь- 

лыдыр. 

 

8. Аксентуасийа- латынcа «вурьу» демякдир. Характерин аксентуасийасы 

дедикдя, онун айры-айры яламятляринин щяддиндян артыг эцcлянмяси нятиcя- 

синдя даща кяскин сурятдя нязяря чарпмасы баша дцшцлцр. 

Характерин аксентуасийасы типлярини алман психиатры К.Леонгард вя 

совет психиатры А.Е.Личко тясниф етмишляр. 
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Сензитив тип- горхаг, cясарятсиз вя утанcагдыр. Чох щяссасдыр, тцкц-

тцкдян сечир, юзцндя мцхтялиф нюгсан вя чатышмазлыглар эюрцр, достлары иля 

мещрибандыр. 

Шизоид тип- адамлара говушмур, онларла сойуг ряфтар едир, чятинликля 

цлфят баьлайыр, гарадинмяздир, бир аз иш оланда юзцнц кянара чякир. 

Истереод тип- шющрятпярястдир, ловьадыр, щамынын диггятини  юзцня cялб 

етмяйя чалышыр, йалан данышыр, юзцндян ящвалатлар уйдурур, бу йолла мягся- 

диня наил олмайанда юзцнц хястялийя вурур. 

Эипертим тип- ящвалы щямишя йахшы, чох вахт ися йцксяк олур. Тяк оланда 

дарыхыр, бу вя йа диэяр ишя эиришир. Лакин ону ахыра гядяр баша чатдырмыр, 

олдугcа сющбятcилдир. 

Тсиклоид тип- тез гыcыгланыр, фяалиййятсизлийя мейллидир, ящвал-рущиййяси 

тез-тез дяйишир. Евдя тяк галмаьа цстцнлцк верир. 

Астенопевротик тип- бу тип щяддяиндян артыг васвасылыьы, шылтаглыьы, 

йоруcулуьу вя тцнмяcазлыьы иля характеризя олунур. 

Психоастеник тип- бу тип инсанлар интеллектин еркян вя сцрятли инкишафы иля 

дцшцнжя вя хяйаллара далмаьа мейллиликля характеризя едилирляр. Онлар сюздя 

эцcлц олурлар. Юзцня инам гярарсызлыгла уйьунлашыр. 

Лабил тип- ящвалы тез-тез дяйишир, онун iштащасы, иш габилиййяти, 

цнсиййятлилийи дя дяйишилир. Хош сюз она бюйцк севинc бяхш едир, бир адамын 

сярт бахышы ону сарсыдыр. 

Епилертоид тип-юзцнц кифайят гядяр идаря едя билмир, давранышы импулсив 

характер дашыйыр. Щювсялясиздир, щеч нядян дава-далаш салыр, узун мцддят 

сакитляшмир. 

Сябатсыз тип- асанлыгла тясир алтына дцшцр, адамларла тез dил тапыр, 

сабащкы эцн вя юз эяляcяйи щаггында фикирляшир. 

Конформ тип- щяйат гайдасы белядир: щамы кими фикирляшмяк, щярякят 

етмяк. Щамыдан фярглянмяйя чалышыр, башга адамларын тялябляриня асанлыгла 

уйьунлашыр. 

Конформ типин конформ-эипертим варианты- башга адамларын истядийи 

кими щярякят едир, юзцнцн эяляжяйиня оптимистcясиня йанашыр лакин тяшяббцс 

эюстярмир. Гайдалара cидди ямял едир. 

Гарышыг тип- давраншында мцхтялиф типлярин яламятляри юзцнц эюстярир. 
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MÖVZU 23. QABİLİYYƏTLƏRİN PSİXOLOJİ SƏCİYYƏSİ 

ПЛАН: 

1. Габилиййят щаггында анлайыш 

2. Габилиййятлярин формалашмасы: тябии имканлар вя фяалиййят 

3. Габилиййятлярин нювляри 

4. Педагоjи габилиййятляр вя тялим-тярбийя просесиндя онун ролу 

 

 1. Габилиййятляр инсанын еля психолоjи хцсусиййятляридир ки, онлардан асылы 

олараг билик, баcарыг вя вярдишляря йийялянмяк ишиндя мцвяффягиййят ялдя 

едилир. Анcаг габилиййятлярин юзц билик, баcарыг вя вярдишлярин мювcудлu- 

ьундан ибарят дейилдир. Инсанын габилиййятляри билик, баcарыг вя вярдишляря 

нисбятдя имкан кими чыхыш едир. Габилиййят имкандыр, бу вя йа диэяр иш цчцн 

зярури усталыг сявиййяси ися эерчякликдир. Ушагда ашкар едилмиш мусиги 

габилиййяти щеч дя онун мцтляг мусигичи олаcаьына тяминат вермир. Ушаьын 

мусигичи олмасы цчцн о, хцсуси тялим эюрмялидир, мцяллим вя ушаг чалышма- 

лыдыр, ушаьын йахшы сящщяти, мусиги алятляри вя с. Башга шяртляр олмалыдыр, 

чцнки бу шяртляр олмаса, габилиййят чичяклянмядян солар, инкишаф етмямиш 

сюняр. 

 Габилиййятляр йалныз фяалиййятдя ашкар олунур. Яэяр бир шяхся шякил 

чякмяйи юйрятмяк цчцн cящд эюстярилмямишся, яэяр о, тясвири фяалиййят цчцн 

зярури олан щяr бир вярдиш ялдя етмямишдирся, онун ряссамлыг габилиййятин- 

дян данышмаг йерсиз олар. Габилиййятляр билик, баcарыг вя вярдиşлярля гаршы- 

лыглы ялагядядир, лакин онлары ейниляшдирмяк олмаз.  

 Мцяллимин чохcидди психолоjи сящвляриндян бири щяртяряфли йохлама апар- 

мадан, ушагда йалныз щазыр баcарыг вя вярдишляр системинин, мющкям билик- 

ляринин, йеткин иш цсулларынын олмамасыны эюрцб, онда габилиййятин олмамасы 

щаггында фикир сюйлямясидир. Мясялян, Алберт Ейнштейн орта мяктябдя 
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гятиййян эюзя чарпмайан, орта сявиййяли шаэирд щесаб олунурду вя еля бил 

щеч бир шей онун эяляcяк дащилийиндян хябяр вермирди.  

 Габилиййят билаваситя билик, баcарыг вя вярдишлярдя дейил, онларын газаныл- 

ма динамикасында, йяни бцтцн башга шяртляр ейни олдугда, бу фяалиййят цчцн 

зярури олан билик вя баcарыглара йийялянмя просесинин ня гядяр тез, дярин, 

асан вя мющкям иcра олунмасында тязащцр едир. Мяктяб практикасындан бир 

мисал: Щяр щансы бир шаэирд дярслийи бир дяфя охуйур вя «5» гиймят алыр.  

 Башга шаэирд ися «5» гиймят алмаг цчцн дярслийи ян азы 4-5 дяфя 

охуйур. Онларын щяр икиси ялачы олса да, тяcрцбяли мцяллим щямин шаэирдлярин 

габилиййятляри арасындакы фярги эюрцр. Ы тип шаэирдлярин тялим мцвяффягиййяти 

мцяллими гятиййян тямин етмир. О, щямишя валидейня шикайят едир: «Чох 

габилиййятли ушагдыр. Лакин тянбяллик едир, кифайят гядяр чалышмыр»…  

 Беляликля, габилиййятляр шяхсиййятин фярди-психолоjи хцсусиййятляри олуб, 

мцяййян фяалиййятин мцвяффягиййятли ижрасынын шяртини тяшкил едир вя онун 

цчцн зярури олан билик. Баcарыг вя вярдишляря йийялянмя динамикасындакы 

фярглярдя ифадя олунур. Яэяр ушаг мцвафиг билик, баcарыг вя вярдишляря 

йийялянмямишдирся, шеир вя йа щекайя йазанда да, рясм чякяндя дя чятинлик 

чякяcякдир, онун билик, баcарыг вя вярдишляринин азлыьы габилиййятлярин 

инкишафына юзцнцн лянэидижи тясирини эюстяря cякдир. Бу фактларын тящлили 

эюстярир ки, габилиййятлярин инкишафы цчцн ялверишли шяраит йаратмагдан ютрц 

шаэирдляря мцвафиг билик, баcарыг вя вярдишляри системли шякилдя ашыламаг 

зяруридир. 

  

 2. Тябии имканлар дедикдя, габилиййятлярин инкишафынын ясасыны тяшкил едян 

анатомик-физиолоjи хцсусиййятляр нязярдя тутулур. Анатомик хцсусиййятляря 

бейнин микроструктуру, эюзцн, гулаьын, ял вя айагларын гурулушу: физиолоjи 

хцсусиййятляря али синир фяалиййятинин хцсусиййятляри аиддир. Тябии имканлар 

анлайышына психофизиолоjи хассяляр дя дахил едилир. Психофизиолоjи хассяляря 

эюрмя щафизяси, мусигини ешитмя щяссаслыьы вя с. кими хассяляр баша дцшцлцр. 

Тябии имканлар габилиййятляри вя онларын инкишаф сявиййясини габаг- 

cадан мцяййян етмир. Тябии имканларын габилиййятя чеврилиб-чеврилмямяси 

фяалиййятдян асылыдыр. А.Н.Леонтйевин фикринcя, инсанда тябии габилиййятлярля 

йанашы, юзцнямяхсус габилиййятляр дя вардыр. Бурайа нитг, мусиги, конструк- 

торлуг габилиййятляри вя с. дахилдир. Яэяр тябии габилиййятляр фяалиййят 

просесиндя анаданэялмя тябии имканлар ясасында ямяля эялирся, «икинcи нюв 

габилиййятляр» башга шякилдя формалашыр. Щяр бир фяалиййятя хцсуси тябии 

имкан уйьун эялир.  

Тябии имканлар чох мяналыдыр. Тябии имканларын габилиййятляря 

чеврилмяси, тяшяккцл едян габилиййятин мязмун вя гурулушу фяалиййятин 

характери иля шяртлянир. Фяалиййятин щяр бир нювцнцн юз хцсусиййятляри вардыр. 
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Щяр щансы бир мцвафиг психи просес мцяййян бир фяалиййятин-бядии вя йа 

техники, тясвири вя йа елми, ифаедиcи вя йа ямяли фяалиййятин тяркибиня дахил 

олмагла онун хцсусиййятляриня уйьун шякилдя инкишаф едир. 

                             

 3. Щяр бир фяалиййят дахилиндя мащиййят етибари иля ики нюв габилиййят 

тяшяккцл тапыр. Биринcиляр  психолоэийада цмуми габилиййятляр, икинcиляр ися 

хцсуси габилиййятляр адланыр.Цмуми вя хцсуси габилиййятлярин формалашмасы 

фяалиййятин юзцнцн структуру иля баьлыдыр. Цмуми габилиййятляр  бир сыра 

фяалиййят сащяляриндя иштирак едян, онларын бу вя йа диэяр дяряcядя мцвяф- 

фягиййятли иcрасы цчцн шярт олан габилиййятляр нязярядя тутулур.  

 Цмуми габилиййятляр али психи просесляр ясасында формалашыр. Гаврайыш, 

тяфяккцр, тяхяййцл вя с. фяалиййят сащяляриндя функсионал жящятдян инкишаф 

едяряк мцвафиг габилиййятляря чеврилир.  

 Хцсуси габилиййятляр йалныз мцяййян фяалиййят нювцнцн мцвяффягиййятли 

иcрасы цчцн шярт олан габилиййятляря дейилир. Лцьят ещтийаты, ифадяли дил, сюз 

ассосиасийаларынын зянэинлийи, нисбяти, рянэlяляри фяргляндирмя щяссаслыьы, 

мякан гаврайышы, дидактик габилиййятляр вя с. ися педагоjи фяалиййят цчцн 

хцсуси габилиййятлярдир.   

 Щяр щансы бир фяалиййяти мцвяффягиййятля ижра етмяк цчцн щям цмуми, 

щям дя хцсуси габилиййятлярин олмасы зяруридир. Фяалиййят сащясиндя онларын 

щяр биринин юз функсийасы вардыр. Фяалиййятин бир мярщялясиндя, мясялян; 

поетик гаврайыш ясас рол ойнадыьы щалда, башга бир мярщялядя образлы тяфяк- 

кцр даща мцщцм ящямиййят кясб едир.  Айры-айры габилиййятляр ейни бир 

фяаилиййятин тяркибиндя бир-бириля цзвц сурятдя вя гаршылыглы ялагядя мювжуд 

олур. Щяр бир фяалиййят адятян бир нечя габилиййятин гаршылыглы ялагяси 

сайясиндя мцмкцн олур. 

 

 4. Мцяллимин тялим-тярбийя просесиндя йцксяк эюстярижиляр ялдя етмяси 

онун педагоjи габилиййятляринин инкишафындан асылыдыр. Педагоjи габилиййят- 

лярин инкишафы мцяллимин шяхсиййятиндя педагоjи габилиййяти мцявяффягиййятля 

иcра етмяк цчцн зярури олан фярди психи хассялярин формалашмасына сябяб 

олур.  

 Педагоjи баcарыг вя вярдишляр кими педагоjи габилиййятляр дя тялим 

просесиндя педагоjи фяалиййят заманы йараныр вя инкишаф едир. Педагоjи 

габилиййятляр педагоjи баcарыг вя вярдишлярля ялагядардыр. Педагоjи габилий- 

йятляри шяхсиййятин щям ягли, щям дя емосионал-иради жящятляри характеризя 

едир. 

 Педагоjи габилиййятляри шярти олараг 3 групда бирляшдирмяк олар: 

 1/. Шяхси педагоjи габилиййятляр дедикдя, шяхсиййятин характерик яламят 

вя кейфиййятляри иля баьлы олан габилиййятляр нязяряд тутулур. Бурайа: 
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ушаглара щцсн-ряьбят бяслямяк, дюзцмлцлцк вя юзцня сащиб олмаг, щямишя 

дярс заманы шаэирдлярля иш апармаг цчцн оптимал психи вязиййят йарада 

билмяк габилиййятлярини аид етмяк олар. 

 2/. Дидактик габилиййятляр- мцяллимин зярури мялуматлары шаэирдляря 

чатдыра билмяк, юйрядя билмяк, материалы ушагларын сявиййяляриня уйьун- 

лашдырмагла онлара чатдырмаг вя с. габилиййятлярдян ибарятдир. Бурайа: 

мцяллимин изащ едя билмяк габилиййяти, експрессив-нитг (натиглик) габилиййяти, 

нязяри габилиййятляр (академик габилиййятляр) аиддир. 

 3/. Тяшкилати-коммуникатив габилиййятляр- мцяллимин тяшкилатчылыг функси- 

йасы вя цнсиййяти иля баьлыдыр. Бурайа: тяшкилатчылыг габилиййяти, авторитар 

габилиййят, коммуникатив габилиййят, персептив габилиййят, суггестив габилий- 

йят, педагоjи мярифят, педагоjи тяхяййцл, диггяти пайлайа билмяк габилиййяти, 

педагоjи рефлексийа. 

 Мцяллимин йухарыда садаладыьымыз педагоjи баcaрыг, вярдиш вя габилий- 

йятляринин йцксяк сявиййядя инкишаф етмяси онун фяалиййятинин сямярялилийи 

цчцн мцщцм ящямиййятя маликдир. Бир сыра башга кейфиййятлярля бирликдя 

йцксяк педагоjи баcарыг, вярдиш вя габилиййятлярин олмасы мцяллимин 

педагоjи усталыьынын ясасыны тяшкил едир. 
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