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ÖN SÖZ 

Sual oluna bilər ki, testlər bizim həyatımızda hansı yeri tuturlar? Bu sualı müxtəlif cür 

cavablandırmaq olar. Bəziləri üçün bu sadəcə olaraq krassvord kimi əyləncə, vaxt keçirmək üçün, 

darıxmamaq üçün vasitə, digərləri üçün isə öz qabiliyyətini, keyfiyyətlərini və çatışmamazlıqlarını 

üzə çıxarmaq üçün üsuldur. Psixologiyanın köməyilə biz adətən real həyata üçün əlçatmaz olanları 

öyrənməyə səy göstərmək olar.  

Insanlar testləşdirməyə, testin əhəmiyyətinə müxtəlif baxımdan yanaşırlar. Bəziləri üçün 

testləşdirmə - insanın bu və ya digər keyfiyyətlərini öyrənmək üçün əla vasitədir. Digərləri hesab 

edirlər ki, testlərin heç bir əhəmiyyəti yoxdur, insanlar haqqında hər hansısa bir informasiya 

vermir. 

Ilk testlərin yaranma tarixi XIX əsrə təsadüf edir. Testlər ilk əvvəl müxtəlif psixi 

xəstəlikləri aşkarlamaq üçün istifadə olunurdu. Həmi dövrdə mütəxəssislər testin yaradılmasına 

tam ciddi yanaşırlar. Əvvəllər testlər tibbi əhəmiyyət daşıyırdılarsa sonralar testlər pedaqogikada 

da istifadə olunmağa başladı. Beləki, testlərin istifadə əhatəsi məktəbləri və universitetlərlə 

genişləndi. Geniş nüfuzu isə Amerikada I Dünya müharibəsi dövründə əldə etmişdir. 

Ümumiyyətlə, testləri bir neçə qrupa bölmək olar: professional, şəxsiyyət və intellekt 

testləri. Onlar da öz növbəsində müxtəlif variantlarda ola bilər. Məsələn, şəkilli. Şəxsiyyət 

testlərinə gəldikdə isə onlar tematik xarakter daşıyır. Məsələn, insanın temperamentini, müəyyən 

məqsədə yönəlməsini və s. müəyyən edir. 

Diaqnostik metodlar arasında dünya psixologiyasında proyektiv metodikalar geniş istifadə 

olunur. Bu baxımdan kitabda proyektiv metodikilara xüsusi yer verilmişdir. Proyektiv metodikalar 

psixoqrafik metodun xüsusi növü kimi praktik diaqnostikada psixoloq və pasient arasında 

ünsiyyəti inkişaf etdirmək üçün istifadə olunur. Şəkillərdə psixoloqa kifayət edəcək qədər pasient 

haqqında informasiyalar vardır. Bu informasiyalar isə psixoloqla pasientin söhbət etməsi üçün 

mövzu seçimi imkanı yaradır. Proyektiv metodikalar digər metodlara nisbətən daha informativdir. 

Ümid edirik ki, təqdim etdiyimiz kitab sizlərə “psixoloji portretinizi” tərtib etməkdə 

yardımçı olacaqdır. 
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1.ÜÇ ağac metodikası 

Müəllif: R.J.Corboz, E.Klesman 

İlk dəfə bu metod isveç psixoterapevti R.J.Corboz tərəfindən təklif olunub. Alman 

psixoterapevti Edda Klesman bu metodu simvoldramda işləmişdir. Son illər isə bu metod 

Rusiyada daha geniş yayılmışdır. Uşaqlar və yeniyetmələrlə psixokorreksion iş və diaqnostikada 

geniş istifadə olunur. 

E.Klessman təklif edirdi ki, uşağa əvvəlcədən üfuqi formada ağ kağızda 3 ağac çəkmək 

təlimatı verilsin. Ağacları çəkdikdən sonra isə onu ailə üzvləri ilə müqayisə etsin. Belə olduqda 

uşaq haqqında daha çox informasiya almaq olar, sanki uşağın şüuraltısı tamamilə üzə çıxmış olur. 

Şəkil çəkməzdən əvvəl ailə üzvləri ilə müqayisə, oxşarlıq aparılma metodikanın effekti itəcəkdir. 

E.Klesmanın müşahidələrinə görə uşağa əvvəlcədən ailə üzvlərini ağac və ya hər hansı bir əşya 

kimi təsvir edilməsi təklif olunduqda uşaqlar “qanun pozmamaq üçün” şəkilləri yarımçıq 

saxlayırlar. 

Nə üçün metodika məhz 3 ağac çəkmək təklif olunur? R.J.Corboz yazırdı ki, bu nəzəri 

yanaşma deyil, təcrübədən götürülmüş bir şeydir. Uşaqlar bayramı üçün anaları üçün şəkil çəkməli 

idilər. Uşaqların əksəriyyəti 3 ağac çəkirlər. Bu şəkillərdə uşaqların valideynləri ilə münasibətləri 

çox aydın şəkildə özünü büruzə vermişdir. Ailədaxili qarşılıqlı münasibətlər burada özünü 

göstərirdi. Uşaqlar ailə üzvləri ilə bu ağacları müqayisə etdikdə adətən valideynləri və özlərini 

təsvir edirlər. Hərdən isə bacı, qardaş, nənə, baba və ya başqa insanlar ola bilərlər. Belə hallarda 

uşaqlardan nə üçün bu ailə üzvləri seçdiyini mütləq soruşmaq lazımdır. Valideynlərlə və ya 

valideynlərdən biri ilə yaşanan konflikt bu metodikada aydın şəkildə öz əksini tapır. 

Elə hallar da olur ki, uşaq təlimata baxmayaraq 2 ağac çəkir. Bu isə ailə də 3-cü şəxslə - 

ata, ana ilə problemlərin və hətta 3 bucaq şəkilli münasibətin olmamasını göstərə bilər. 

Təlimat: Psixoloq tədqiq olunana A4 formatda  kağız üfüqi formada verir və istənilən 3 

ağac çəkməsi təklif edir. 3 ağac testi keçirildikdən sonra tədqiq olunana suallar verilir, onlar ailədə 

neçə nəfərdirlər, adları nədir, neçə yaşları var, kim harada oxuyur, işləyir, kimin otağı hardadır və 

s. Bundan sonra  

Şəkil hazır olduqdan sonra psixoloq uşağı tərifləməlidir. Empatik dəstəkləmə -

psixoterapiyanın əsas prinsiplərindən biridir. Sonra uşaq hər bir ağacı adlandırır və onun adını 

istədiyi rəngli karandaşla yazmalıdır. Şəklin təhlili zamanı şəklin ümumi fonu, ayrı - ayrı 

elementlərin, yazıların rəngini nəzərə almaq lazımdır. 

Bildiyimiz kimi rəng insanın emosional vəziyyətini əks etdirir. Bəzən elə olur ki, bir rəng 

müxtəlif rəngləri ifadə edə bilər. Çox vaxt əks fikirləri bildirir. Bununla bərabər həmin rəngdə 

şəklin çəkilməsi yaşanılan hadisələrdən asılıdır. Məsələn, qadınlarda hamiləlik dövründə, doğuş 

zamanı, uşaqlar kiçik yaşlarda olanda, uşaqların bağçaya getdiyi vaxt. Rənglərin izahı aşağıdakı 

cədvəldə göstərilmişdir:  
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+ Rəng - 

sevgi, ehtiras 

ruhun erotik başlanğıcı 
Qırmızı 

aqressiya 

nifrət 

təhlükə 

ağıl 

nizam intizam 

səliqə, düzlük 
Göy 

Həddindən artıq 

irrasionallıq 

açıqlıq 

aktivlik 

azadlıq, şöhrət, güc 
Sarı 

qısqanclıq, həsəd 

simiclik, yalançılıq 

maniya, sayıqlama 

Şəxsiyyətin yetişkənliyi 

sevinc 

energiya, güc 
Narıncı 

Digər rəngi sıxışdırma 

müharibə və mübarizə ehtirası 

Vital başlanğıc 

böyümə 

ümid 
Yaşıl 

Zəhər 

xəstəlik 

yetişməmə 

tarazlıq 

mistika, məftunedici cazibə 

gizli bilik 

peşmançılıq 

Bənövşəyi 

Daxili narahatlıq 

həyəcan, üz döndərmə 

melanxoliya 

Analıq hissi 

məhsuldarlıq 

torpaq 
Qəhvəyi 

çirklilik 

pintilik 

Ləyaqət 

ciddiyyət 
Qara 

Ölüm 

matəm 

günah 

Təmizlik 

harmoniya 
Ağ 

Xəyal 

matəm 

 Boz 

Qeyri-müəyyənlik 

anlaşılmazlıq 

depressiya 

Uşaq şəkli çəkdikdən və suallara cavab verdikdən sonra şəkildəki ən çox bəyəndiyi ağacı 

seçməlidir. Uşaq icazə verdikdən sonra bunu şəkildə qeyd etmək lazımdır. Bununla həm də uşağın 

intim münasibətləri öyrənilir və psixoloq buna hörmətlə yanaşmalıdır.  

Psixoloq uşağa aşağıdakı tip suallar verə bilər: 

1. Hansı ağac daha böyükdür? 

2. Hansı ağac ən kiçikdir? 

3. Hansı ağac ən cavandır? 

4. Hansı ağac ən yaşlıdır? 

5. Hansı ağac ən qəşəngdir. 

Verilən sualların ardıcıllığı təqribi bu cürdür. Əvvəlcə daha asan və xoş suallar verilir. 

Məsələn, birinci böyük ağacı soruşub sonradan kiçik ağaca keçdikdə artıq onu olduğu kimi 
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qavraya bilmir. Kiçik ağac böyüyə nisbətdə götürülür. Bu səbəbdən birinci kiçik sonra böyük, 

cavan sonra yaşlı ağaclar təhlil edilməlidir.  

Psixoloq bütün bunlari sözü gedən ağacın altında yazmalıdır. 

Bütün bulardan sonra psixoloq uşağa özünü bağban kimi hiss etməsini təklif edir. Uşaqlar 

bu suala cavab verməlidir: “Hər bir ağac üçün nə etmək olar?”. Aşağıdakı alternativləri qeyd et-

mək vacibdir: sulamaq, gübrələmə, çox istilik vermə, daha çox işiq, çıxarıb başqa yerdə əkmək,  

çəpərləmək. Bu tip cavab alternativləri də mütləq deyilməlidir: “Ancaq bəzi ağaclara ümumiyyətlə 

qulluq lazım deyil. Onlar üçün belə də yaxşıdır”. Psixoloq deyilən cavabları mütləq qeyd 

etməlidir. 

Uşaqdan ağacları ailənin üzvü ilə müqayisə etməyi istəməzdən əvvəl psixoloq hər hansısa 

bir interferensiya edici tapşırıqlar vermək lazımdır ki, birbaşa müqayisədən qaçmaq mümkün 

olsun. Məsələn, uşaqdan məktəbəki əşyaları ən çox bəyəndiyindən başlayaraq bəyənmədiyinə 

qədər özünəməxsus şəkildə pillələrə düzməyi istəmək olar. Və yaxud psixoloq hər hansı bir test 

keçirə bilər. Məhz bunlardan sonra uşaq müqayisə apara bilər. Bunu edərkən uşaq ailə üzvlərini 

adın qeyd edir, ağacı seçdikdən sonra həmin adama uyğun rəng seçir. 

Şəklin çətinləşdirilmiş hissələrinin olması həmin sahədə konfliktlərin olmasını göstərir. Bu 

zaman təhlili asanlaşdırmaq üçün bu zaman uşaqdan yeni bir ağac çəkmək xaiş oluna bilər. Və bu 

zaman onlar arasında olan münasibətə diqqət yetirmək lazımdır.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2. “Ailənin rəsmi” testi 

 Metodikanın yaranması haqqında: Fərz edirlər ki, ailədaxili münasibətlərin 

diaqnostikası üçün ailənin rəsmindən istifadə olunması ideyası V.Xyüls, A. İ.Zaxarova, 

N.Korman, R.Beris, S.Kaufman və s. kimi bir sıra tədqiqatçılarda meydana çıxmışdır.  

Məqsədi: Ailədaxili münasibətlərin əsas xüsusiyyətlərinin aşkar olunması.  

Əsas vəzifləri: Təsvirin çəkilməsi və suallara cavab vermə əsasında qavrama xüsusiyyət-

lərini və uşağın ailə münasibətlərinə görə olan həyəcanını qiymətləndirmək.  

Yaş həddi: Böyük məktəbəqədər və kiçik yaşllı uşaqlarla 

Təchizat: İşləmək üçün ölçüsü 15x20 sm və yaxud,  21x29 ölçülü ağ kağızdan, qələmdən, 

karandaşdan və pozandan istifadə etmək tövsiyyə olunur.  

          Təlimat 1: “Öz ailənin təsvirini çək”. Bu zaman “ailə” sözünün mənasını aydınlaşdırmağa 

çalışın, əgər “nəyi çəkmək lazımdır?” sualı meydana çıxırsa, onda təlimatı bir daha təkrarlamağa 

çalışın. Fərdi müayinə zamanı tapşırığın yerinə yetirilmə müddəti 30 dəqiqə qədər uzadılmış olur.  

Testin tətbiqi növbəti təlimatlarda ifadə olunan əlavə tapşırıqların yerinə yetirilməsini 

nəzərdə tutmuş olur.  

Təlimat 2: “Hər kəsin adi işlə məşğul olduğu ailənizin təsvirini çəkin” 
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Təlimat 3:  “Təssəvvürünüzdə canlandırdığınız ailənin təsvirini çəkin” 

Təlimat 4: “Ailənin hər bir üzvünün fantastik varlıq kimi təsvir olunduğu ailənin təsvirini 

çəkin” 

Təlimat 5: “Ailənizin metafora, hansısa bir surət və yaxud rəmz şəklində olan təsvirini 

çəkin”. 

      Fərdi testləşdirmə zamanı protokolda növbəti amilləri qeyd etmək tövsiyyə olunur;  

a) detalların rəsminin çəkilmə ardıcıllığı;  

b) 15 saniyəyə qədər çəkən fasilə;  

c) detalların silinməsi;  

d) uşağın qarışıq şərhləri;  

e) emosional reaksiyalar və onların təsvir olunan məzmun ilə olan əlaqəsi.  

Tapşırıqların yerinə yetirilməsindən sonra əlavə məlumatı əldə etmək məsləhətdir. Adətən, 

növbəti suallar verilir:  

1. De görüm, burada nə təsvir olunmuşdur?  

2. Onlar haradadırlar?  

3. Onlar nə edirlər? Bunu kim düşünüb?  

4. Onlar şəndilər, yoxsa qəmgin? Bunun səbəbini başa sala bilərsənmi?  

5. Rəsmi çəkilmiş insanlardan hansı biri xoşbəxt görünür? Bunun səbəbini başa sala 

bilərsənmi?  

6. Onların arasından hansı biri bədbəxtdir? Bunun səbibini başa sala bilərsənmi?  

Sorğu zamanı psixoloq uşaq tərəfindən çəkilmiş rəsmin mahiyyətini aydınlaşdırmağa 

çalışmalıdır: ailənin ayrı – ayrı üzvlərinə qarşı münasibət, uşaq nə səbəbdən öz ailə üzvlərindən 

birinin rəsmini çəkməyib. Bu baxımdan vasitəsiz suallardan yayınmaq, cavabda israr etməmək 

məsləhətdir. Belə ki, bu həyəcan və müdafiə reaksiyalarını induksiya edə bilər. Proyektiv suallar 

əksər hallarda məhsuldar olurlar (məsələn, “Əgər quşun əvəzinə insanın rəsmi çəkilsəydi, onda o 

kim olardı?”, “Qardaşın ilə sənin aranda olan yarışmada qələbə çalan hansı tərəf olardı?”,  

“Ananız kimi onunla getməyə çağırır?” və s.). 

Uşağa həll edilmə məqsədilə 6 vəziyyəti təqdim etmək olar; onlardan 3–ü ailə üzvlərinə 

qarşı olan mənfi hisslərin aşkar edilməsinə, 3–ü isə müsbət hisslərin aşkar olunmasına təkan 

verməlidirlər.  

1. Təsəvvür et ki, sənin sirkə getmək üçün iki biletin var. Sən özünlə kimi sirkə dəvət 

edərdin?  

2. Təsəvvür et ki, sənin bütün ailən qonaq gedir, lakin onlardan biri xəstələnib və o evdə 

qalmalıdır. O kimdir?  

3. Sən konstrukturdan ev qurursan (və yaxud, gəlincik üçün kağız paltar kəsirsən) və sənin 

bəxtin gətirmir. Sən kimi köməyə çağırardın?  

4. Sənin maraqlı filmə ….biletin var (lakin biletin sayı sizin ailə üzvlərinizin sayından bir 

bilet azdır). Səncə evdə kim qalmalıdır?  

5. Təsəvvür et ki, sən uzaq yaşıl adaya düşmüsən. Sən orda kiminlə birlikdə yaşamaq 

istərdin?  
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6. Sən maraqlı lotonu hədiyyə kimi almısan. Bütün ailə onunla oynamaq istəyir, lakin onların 

arasından bir nəfər artıqdır. Səncə kim bu oyunu oynamamlıdır?  

    İnterpretasiya üçün növbəti amillərdən də xəbərdar olmaq məsləhətdir: 

1. tədqiq olunan uşağın yaş həddi;  

2. onun ailəsinin tərkib hissəsi, qardaş və bacıların yaş həddi;  

3. əgər mümkündürsə, uşağın evdə, uşaq bağçasında və yaxud da, məktəbdə necə davrandığı 

haqqında məlumata malik olmaq.  

Sxem 2.1. 

“Ailənin rəsmi” testinin tərtibi növbəti sxem üzrə həyata keçirilir: 

№  Qeyd olunmuş əlamətlər.  Əlamətlərin çoxluq təşkil etməsi 

haqqında qiymətlər.  

1. Rəsmin ümumi ölçüsü (onun sahəsi)  

2. Ailə üzvlərinin sayı   

3. Ailə üzvlərinin müvafiq ölçüləri   

Ana  

Ata  

Bacı  

Qardaş  

Baba  

Nənə və s.  

4. Ailə üzvləri arasındakı məsafə   

Onlar arasında hansısa bir predmetlərin çoxluq təşkil 

etməsi  

5. Heyvanların çoxluq təşkil etməsi.   

6. Təsvirlərin növləri   

Sxematik təsvirlər  

Realistik təsvirlər  

Estetik təsvirlər  

İnteryerdə, peyzacın fonunda və s.  

Metamorfik təsvirlər.  

Hərəkətdə, əməldə.  

7. Müsbət emosiyaların təzahür etmə dərəcəsi (1, 2 və 3 

balları ilə ifadə olunan) 

 

Mənfi emosiyaların təzahür etmə dərəcəsi (1,2 və 3 balları 

ilə ifadə olunan) 

İfanın səliqəlilik dərəcəsi (1, 2, 3) 

 

Verilmiş təlimatlar üzrə tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı təsvir olunan bu və ya digər 

vəziyyətlərdə müştərək qüvvələrin çoxluq təşkil etməsi və yaxud,  mövcud olmaması  

qiymətləndirilir.  
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Nəticələrin interpretasiyası: Təsvirlərin xüsusiyyətlərinin əsasında növbəti amilləri 

müəyyən etmək vacibdir:  

1. Uşağın yerləşdiyi təsviredici fəaliyyətin mərhələsi, təsviredici mədəniyyətin inkişaf 

səviyyəsi. Təsvirin primitivliyi və yaxud, surətlərin ifadəlilik və açıq–aydınlıq dərəcəsi, 

xətlərin gözəlliyi, emosional ifadəlilik rəsmlərin biri–birilərindən fərqləndirilməsinə təkan 

verən xarakterik xüsusiyyətlərdir; 

2. Uşağın rəsm çəkmə vəziyyətinin əsas xüsusiyyətləri. Güclü ştrixləmə halının çoxluq təşkil 

etməsi, kiçik ölçülər uşağın əlverişsiz fiziki vəziyyətdə olduğunu, gərginlik və sıxılma 

səviyyəsini və s. sübuta yetirmiş olur, iri ölçülər isə əks amillərdən xəbər verirlər; əhval – 

ruhiyyənin yüksək səviyyədə olması, risklilik, gərginləşmə və yorğunluq halının mövcud 

olmaması;  

3. Ailədaxili münasibətlər ilə uşağın ailədəki emosional əhval – ruhiyyəsinin əsas 

xüsusiyyətlərini, müsbət emosiyaların ailə üzvlərində təzahür etməsi və eləcə də, onların 

yaxınlıq dərəcəsi üzrə təyin etmək mümkündür (biri – birilərinin əllərindən tutaraq yanaşı 

dayanmışlar, birlikdə nəsə edir və yaxud, hamar vərəqin üzərində xaotik şəkildə 

yerləşmişlər, biri–birilərindən uzaq məsafədə dayanmışlar, mənfi emosiyalar güclü şəkildə 

ifadə olunmuşdur və s.);  

Nəticələrin interpretasiya olunması zamanı müəlliflər tədqiq olunanın kiçik və yaxud,  

böyük ailənin rəsmini çəkməsi halına xüsusi diqqət yetirmişdirlər (müəlliflər hesab edirlər ki, bu,  

müəyyən müdafiə mexanizmlərinin fəaliyyət göstərməsinə işarədir – təsadüfsüzlüklərin sayı nə 

qədər çox olarsa, mövcud olan vəziyyətdən qane olmamaq halı da çoxluq təşkil edəcəkdir).  

Rəsmlərdə aşağıdakılar (L. Korman üzrə) təhlil edirlər:  

a) Qrafik keyfiyyət (xətlərin xarakteri, fiqurların mütənasibliyi, məkandan istifadə, 

səliqəlilik);  

b) Formal struktur (rəsmin dinamikliyi, ailə üzvlərinin yerləşdirilməsi), məzmun (rəsmin 

mahiyyətinin təhlili).  

Tədqiqatın ənənəvi şəkildə həyata keçirilməsi ilə (tapşırığın oxunması və yerinə 

yetirilməsi) paralel olaraq tədqiq olunanı ailədəki münasibətlərin (məsələn: Sizcə, ailədə ən pis 

adamı kimdir?) məzmununun müzakirə edilməsinə təhrik edən, bilavasitə  müsbət və ya mənfi 

seçimi (məsələn: Ata avtomobillə səfərə çıxmaq istəyir, lakin onun avtomobilində hamı üçün yer 

yoxdur. Evdə kim qalmalıdır?) nəzərdə tutan xüsusi sualları və eləcə də, söhbət prosesi zamanı 

uşaq üçün çəkilmiş vəziyyətin mahiyyətini dəqiqləşdirən sualları təklif edirlər. “Ailənin rəsmi” 

aşağı səviyyəli intellektual inkişafı olan uşaqlar üçün daha əlverişlidir.  

Psixologiya sahəsində “Ailənin rəsmi” texnikası kliniki tədqiqatlarda geniş şəkildə tətbiq 

olunmağa başlanmışdır. A.İ.Zaxarov iki tapşırıqdan ibarət olan metodika variantını təklif etmişdir. 

Onlardan birinin yerinə yetirilməsi üçün uşaq “iki mərtəbədə” yerləşən dörd “otaqda” özü də daxil 

olmaqla ailə üzvlərindən birinin rəsmini çəkməlidir. Rəsmin interpretasiyası zamanı ailə 

üzvlərinin mərtəbələrdə yerləşdirilməsinə və eləcə də onlardan hansının uşaqla qaldığına (yəni, 

emosional cəhətdən yaxın olması ) diqqət yetirmək lazımdır. İkinci tapşırıq – rəsmin əlavə 

təlimatlar olmadan sərbəst şəkildə yerinə yetirilməsidir.  

“Ailənin rəsmi” metodikası psixoloji məsləhətləşmə şəraitində tətbiq olunma zamanı daha 

əlverişlidir, məsləhətçi – psixoloqun şəxsiyyətlərarası münasibətlərin pozğunluğunun psixoloji 
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cəhətdən korreksiya olunması üzrə olan fəaliyyəti taktikasının seçilməsi nöqteyi - nəzərindən 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, uşağın öz ailəsini, ailədə tutduğu yerin və digər ailə üzvləri 

ilə olan münasibətlərinin subyektiv şəkildə qiymətləndirilməsi haqqında təsəvvürləri meydana 

çıxarır. Uşaqlar rəsmlərdə söyləməyə çətinlik  çəkdikləri amilləri təsvir edirlər, yəni, rəsmin dili 

daha səmimi bir amildir və o, verbal dilə nisbətən təsvirin mahiyyətini daha açıq – aşkar şəkildə 

ifadə etmiş olur.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3.“Mövcud olmayan heyvan” metodikası 

Məqsədi: Şəxsiyyətin diaqnostikası. 

Təlimat: Tədqiq olunana heç bir izahat vermədən dünyada olmayan heyvan şəkli çəkmək 

təklif edilir.  

Ləvazimat: Ağ vərəq, sadə karandaş və pozan (karandaş orta yumşaqlıqda olmalıdır, 

flamasterdən istifadə etmək olmaz). 

İnterpretasiya: Əgər şəkil vərəqin yuxarısında sağ tərəfdədirsə – bu həqiqi məqam və ya 

gələjək dövr, müsbət emosiyalar ilə əlaqədar olur.  

Əgər şəkil vərəqin aşağısında sol tərəfdədirsə – bu keçmiş məqamlar, mənfi emosiyalar və 

passivlik ilə əlaqədardır. Norma daxilində şəkil sonuncu vərəqdə əksini tapır. Şəkil vərəqin yuxarı 

kənarına nə qədər yaxındırsa, cəmiyyətdə özünə verilən qiymət və vəziyyətindən narazılıq da bir o 

qədər çox olub ətrafdakılar tərəfindən kifayət qədər tanınmama da bir o qədər də çox olub 

özünütəsdiqə və irəliləməyə dair iradlar da bir o qədər yüksək olur.  

Əgər şəkil vərəqin aşağı hissəsindədirsə –  özünə inamsızlığın, cüzi özünəqiymətin, 

qətiyyətsizliyin təzahürüdür.  

Əgər heyvan fiqurunun başı sağ tərəfə çevrilibsə – insan tərəfindən həyata keçirilən və 

planlaşdırılan fəaliyyətin əlamətidir.  

Əgər baş sol tərəfə çevrilibsə – bu cür şəkli çəkən insana düşünmə təmayülü xas olub 

rəylərin yalnız cüzi hissəsi realizə olunaraq bəzən o fəal hərəkətlərin qarşısında qorxunu ifadə 

edir.  

“Fas” vəziyyəti, yəni baş eqosentrizm kimi şərh olunaraq onu çəkən insana ismarlanır.  

Başın detallarının əhəmiyyəti: Qulaqlar – informasiyaya olan maraq, ətrafdakı insanların 

sənin haqqında fikirlərinin əhəmiyyəti, insan bəzən davranışını dəyişməkdə çətinlik çəkdiyi üçün 

özü haqqında fikirlərə emosional şəkildə cavab reaksiyası verir.  

Bir qədər açıq ağız – donquldamaq əlaməti olub dodaqlar ilə uzlaşmada həssaslıq 

deməkdir. Açılı ağız dodaqlar və dəli olmadan təhlükə, qorxu və inamsızlıq əlaməti olur. dişlər ilə 

ağız verbal aqressiya əlaməti olub kobudluğa və acı sözlərə yol verir.  

Gözlər. Əgər gözlər xüsusilə seçilirsə bu insana xas olan qorxu rəmzidir. Kipriklər – 

davranışda isteroidli – demonstrativ cəhətlərin təzahürü, ətrafdakı insanların xarici gözəlliyə və 

geyim tərzinə olan heyranlığı və marağı, ona böyük əhəmiyyətin verilməsidir.  
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Heyvanın başında əlavə detallar da ola bilər: Buynuz – aqressiya, dırnaqlar, iynələr ilə 

birlikdə bu aqressiyanın xarakteri, müdafiə – cavab xarakteri kimi müəyyən edilir.  

Lələklər – özünü bəzəməyə və özünə bəraət qazandırmağa, nümayiş etdirməyə olan 

meyldir.  

Tük, yun – həssaslıq, cinsi mənsubiyyətinin və seksual rolunun vurğulanmasıdır.  

Heyvanın ayaqları və əlləri: əzələlər, pəncələr. Burada həmin hissələrin fiqurun tam 

ölçüsünə və formasına nisbətən uyğun böyüklükdə olmasına diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, 

uyğun böyüklük qərar qəbul edərkən düşünməyi, səmərəli yol tapmağı, informasiyanın mövcud 

mənasına, vəziyyətinə əsaslanmağı göstərir. Əksinə olduqda isə bu mülahizənin üzdən olmasını, 

xüsusən ayaqlar olmadıqda əsassız nəticə çıxarmağı bildirir. Ayaqların bədənlə birləşməsinə fikir 

vermək lazımdır: dəqiqmi, düzmü birləşdirilmişdir, yaxud necə gəldi, zəif birləşdirilib, yoxsa heç 

birləşdirilməyib. Ayaqların, bədənin digər dayaq hissələrinin eyni istiqamətdə, eyni formada 

olması mülahizə və fikirlərin konformluluğuna, bayağılığa işarədir. Həmin hissələrin 

yerləşməsində müxtəliflik isə sosial yönəlmələrin, mülahizə və fikirlərin orijinallığını, 

özünəməxsusluğunu, müstəqilliyini göstərir. 

Fiqurdan yuxarda duran hissə; əgər bu hissələr funksionaldırsa bu qanad və qarmaq olur. 

Bu insanın müxtəlif həyat sahələrini ifadə etmək, özünə mövqe tapmağın təzahürü olub 

başqalarını sıxışdırır və bu zaman cəsarət, enerji, özünə inam hissi meydana çıxır.  

Detalları bəzəyən hallar: lələklər, bantlar, qıvrım saçlar – nümayişkarənəliyin, diqqəti 

özünə tərəf yönəltməyin,  maneralığın təzahürüdür.  

Quyruqlar: yuxarıya tərəf meylli quyruq – insanın hərəkətlərini və qərarlarını müsbət 

şəkildə qiymətləndirməsi; aşağıya tərəf meylli quyruq – özündən razı qalmama, peşmançılıq 

deməkdir. Sağa tərəf meylli quyruq – insanın hərəkətlərinə və ya davranışına qarşı münasibətini 

ifadə etməsi, sola tərə meylli quyruq isə fikirlərə və qərarlara münasibət deməkdir.  

Fiqurun konturları: çanaqların və qalxanların varlığı – ətrafdakılardan müdafiə olunmaqdır; 

iynə, iti bucaqlı çanaq – aqressiyadır. Konturun xəttələrinin kölgədə qalması, ikiqat xəttlər – 

həyəcan, qorxu və şübhə hissinin təzahürüdür. Məkan mövqeyinə müvafiq olaraq bu cür 

müdafiənin istiqaməti yuxarıya meylli olduqda valideynləri, müəllimləri və rəisləri; aşağıya meylli 

olduqda zarafatlardan müdafiəni, mühakimə olunmaq qorxusunu, kiçiklərdə nüfuzun yoxluğunu, 

yana doğru meyllilik isə müxtəlif vəziyyətlərdə istənilən qaydalı özünümüdafiəyə hazırlığı ifadə 

edir.  

Şəklin, xəttin güclü şəkildə sıxılması  hətta vərəqin əks tərəfindən də görünərək kəskin 

həyəcan hissini ifadə etməyə qadirdir.  

Heyvanın ümumi qiyməti; qorxulu və ya netral heyvan – şəxsi məninə münasibət olub 

dünyada tutduğu mövqeyi haqqında təsəvvürləri formalaşdıraraq özünü əhəmiyyətinə görə 

eyniləşdirməyə qadirdir. Belə olan təqdirdə şəkli çəkilən heyvan onu çəkən şəxsi təmsil edir.  

Dairənin fiquru adətən heç nə ilə dodlurulmursa -  qapalılıq, daxili aləmin qapalılığı, testə 

məruz qalmamaq arzusunu və tendensiyasını simvolizə edir.  
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Mexaniki hissələrin hevanın toxumasına bitişdirilməsi – heyvan fiqurunun tanka 

qoyulması, propellerə, naqillərə, dəstəklərə, antenalara və sairə qurğulara bərkidilməsi şizofreniya 

hallarınını və ya bu xəstəliyə meylin təzahürüdür.  

Adlar. Əgər adda məna hissələrinin səmərəli şəkildə birləşməsi əksini tapırsa o zaman 

rasionallıq, adaptasiya qabiliyyəti də diqqətdən yayınmır. Elmi çalarlı adlar intelektin və 

erudisiyanın nümayişidir. Heç bir dərk olma olmadan səs ilə bağlı adlar yüngülbeyinliyin, təhlükə 

siqnallarını nəzərə almamağın təzahürüdür. İroniyalı adlar ətrafdakılara ironiyalı münasibətin 

təzahürüdür. Uzun adlar isə müdafiə tendensiyalarının, müdafiə qaydalarının xəyal edilməsinə 

meylin təzahürüdür. 

 

 

4.“Fil” proyektiv metodikası 

Məqsədi: İnsanın fiziki, mənəvi, emosional vəziyyətinin tədqiqi. 

Təlimat:  Tədqiq olunana ağ kağız verilir və təklif olunur ki, fil şəkli çəksin.   

İnterpretasiya: Əgər filin qulaqları, gözləri, ağzı, xortumu, bir sözlə hiss üzvləri ilə bağlı 

bütün hissələr çəkilibsə bu o deməkdir ki,  bunu  çəkən insan həyata kifayət qədər həssaslıqla 

yanaşır. Həyatın axarı ilə getməyi bacarır. Hiss üzvlərinin göstəricisi aydın çəkilməsə belə 

səliqəsiz  cızma qara olunmuş xortumdur. Və ən vacib element filin ayaqlarında dırnaqların 

olmamasıdır. Bu onun göstəricisidir ki, insan səliqəli, diqqətli deyil, həyat keyfiyyətlərinə xüsusi 

diqqət yetirmir. Hətta əgər ayaq səliqəsiz çəkilibsə bu tədqiq olunanın əsassız olduğunu, heç nəyə 

əmin olmadan yalan informasiyalar verdiyini bildirir. 

Şəklin ümumi konturları məntiqi, uyğun olaraq həqiqə filə uyğun çəkilibsə, demək,  tədqiq 

olunan həyatın harmoniyasına uyğun olaraq yaşamağı bacarır. Hər şeyi yüz ölçüb bir biçir. 

Bütün ayaqları eyni uzunluqda təsvir edilibsə bu o deməkdir ki, tədqiq olunan həyatda 

möhkəm dayanıb, ancaq özünə inanır, özgüvəni isə stabildir. 

Filin baş hissəsi yumru çəkilibsə, ümumilikdə şəkildə yumru hissələr çoxluq təşkil edirsə, 

bu o deməkdir ki, tədqiq olunanda yumşaqlıq, mehribanlıq hissləri üstünlük təşkil edir. 

Böyük, yuxarı qaldırılmış dişlər özünü qoruma gücünə sahib olduğunu göstərir. Dişlərin 

sadəcə konturları çəkilib, ancaq balaca və yuxarı qaldırılmayıbsa – bu tədqiq olunanın aqressiv 

olmamasından xəbər verir. 

Başın gövdəyə keçdiyi yerdə oyuq yer varsa, bu şəxsin travmalı olduğunu bildirir. 

Həyatında elə bir zərbə varki onları unutmaq istəyirlər.  
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Quyruq və xortum aşağı sallanıb. Prinsipcə bu, dalğınlıq – qəmliliyi bildirir. Astagəldir. 

Əgər bu şəkildə çoxlu qabarıqlar və çıxıntılar varsa əhval –ruhiyyənin tez-tez dəyişkənliyini 

göstərir. 

Qulaqlar sakit vəziyyətdə çəkilibsə, bu tədqiq olunanın sakit təbiətli və mülayim xarakterə 

sahib olduğunu göstərir. Əgər filin qulaqları yuxarıya doğru qaldırılıbsa – bu şəxs daim həyəcanlı 

vəziyyətdə olur, həyatdan nəsə pis bir şeyin olacağını gözləyir. 

Əgər filin qulaqları, dişləri, xortumu  yuxarıya doğru eyni istiqamətdə qaldırılıbsa – tədqiq 

olunan boş şeylərə əsəbləşir, aqressivdir. Onu sakitləşdirmək lazımdır. Ona izah etmək lazımdır 

ki, həyat vəhşi meşəlik deyil, hər şeyə səbrlə yanaşmaq lazımdır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

5. “Kaktus” testi 

Müəllif:  M.Panfilova 

Məqsədi: Uşağın emosianal sferasını, aqressiyanın olub olmamasını, onun nəyə 

yönəldiyini, intensivliyini aşkarlamaq. 

Yaş: Məktəbəqədər, 4 yaşdan yuxarı uşaqlar. 

Material: Kağız (A4 format), karandaş 

Təlimat: “Təsəvvürün də canlandırdığın kaktusu bu kağızda çək”. 

Suallar və əlavə izahatlara icazə verilmir. Uşağa ona lazım olan qədər vaxt verin. Şəkli 

çəkib bitirdikdən sonra uşaqla söhbət aparılır. 

Söhbət: 

1. Kaktus ev bitkisidir yoxsa yabanı? 

2. Ona toxunmaq olar? 

3. Kaktus  ona qulluq edəndə bəyənir? 

4. Kaktusun qonşuları var? 

5. Hansı bitkilər onun qonşusudur? 

6. Kaktus böyüdükdə onda nə dəyişiklik olur? 

İnterpretasiya: 

1. Aqressivlik: iynələrin olması, iynələr uzun olur, sərt, dik və sıx təsvir olunması. 

2. İmpulsivlik (qeyri-iradilik): güclü basılmış, qırıq-qırıq xəttlər,cızıqlar.  

3. Eqosentrizm (eqoizmin (xudbinliyin) ifrat dərəcəsi): vərəqin mərkəzində böyük rəsm. 

4. Asılılıq, qətiyyətsizlik: qabarıq şəkildə zoğun olması, formanın qeyri-adiliyi. 
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5. Sirr verməmək, bağlılıq, ehtiyatlılıq: kaktusun tərkibində və yaxudda konturda ziqzaların 

olması. 

6. Optimizm: parlaq rənglərdən istifadə. 

7. Həyəcan: tünd rənglərdən istifadə, daxili ştrixləmə, qırıq-qırıq xəttlər. 

8. Zəriflik, incəlik: bəzəyin olması, yumşaq xətt, forma, rəngdən çox istifadə. 

9. Ekstravertlik: yanında digər kaktusların olması, rənglər 

10. İntrovertlik: yalnız bir kaktus təsvir olunur. 

11. Ev müdafiəsinə can atma: dibçəyin olmasını. 

12. Tənhalığa meyl: yabanı kaktusun təsvir olunması. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

6.“Şəkli tamamla” proyektiv metodikası 

Mövzu: İnsanın psixi keyfiyyətləri ilə tanışlıq. 

Məqsəd: Şəxsin xarakter xüsusiyyətlərini müəyyən etmək.  

Ləvazimat: Üzərində tamamlanmamış şəkil (şəkillər aşağıda verilib) olan 12 kvadrat 

formasında karton, karandaş. 

Təlimat: Hər bir kvadratdakı şəkilləri tamamlamaq lazımdır. 

Stimul material: 

  

01

 

04

 

07

 
10  
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11
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06
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Nəticələrin interpretasiyası 

№ Əlamətlər İnterpretasiyası 

1. İnsanın özünə olan münasibəti 

 Şəkil neqativ şəkillər məsə-

lən, kəllə sümüyü, 

partlayıcı alətlər  

Aqressiya 

Günəş şəkli Liderlik, diqqət mərkəzində olmaq, fantaziyalara meyilli olmaq. Bu 

şəkli çəkən insanlar adətən ünsiyyətcil olurlar və qrupda olmağı çox 

sevirlər. 

Gül Incəlik əlaməti. Bu insanlar üçün xarici görünüş xüsusilə önəmlidir. 

Əgər gül şəklin kişi çəkibsə bu zaman bu onun seksual həyatında hər 

hansı bir problemin olduğunu göstərir. Bu emosionallıq, küsəyənlik, 

tez incimə əlamətidir 

Sifət Ünsiyyətcillik əlaməti. Əgər üz gülümsünürsə - yumor hissinin 

olmasını göstərir. 

2. İnsanın ətraf mühitə və evinə olan münasibəti. 

 Şəkil təkcə kvadratda çəki-

libsə 

Şəxs səbirli, ünsiyyət qurmaqla bağlı evdən qadağalar qoyulur. 

Şəkil son dərəcə kənara çı-

xıbsa 

Bu hövsələsizlik, qaydalardan kənar çıxmaq deməkdir. 

Ev şəkli çəkilibsə  Tədqiq olunan evcil, rahatlıq sevəndir. 

3. İnsanın məqsədə doğru yönəldilməsi. 

 Oxun istiqaməti dairəyə 

doğrudursa 

Bu insanın məqsədə doğru yönəldiyini göstərir. 

Oxun istiqaməti dairədən 

kənara istiqamətlənibsə 

Bu isə məqsəddən yayındığını göstərir. 

Ox işarəsi yoxdursa Bu insanın spontanlığından, qərarsız olmasından, xasiyyətcə müvazi-

nətsizliyindən xəbər verir. 

4. Ünsiyyətcillik 

 Əgər obyektlər varsa (nə 

qə-dər çoxdursa, bir o qədər 

yaxşı) 

Bu ünsiyyətcilliyi göstərir. 

Daxilində elementlər nə 

qədər çoxdursa 

Ünsiyyətə tələbat bir o qədərdir. 

Əgər çubuqlar yoxdursa Bu açıqlıqdan, səmimilikdən xəbər verir. 

Əgər sujet yoxdursa Bu qapalılıq, məhdudluq, kaprizlik, melanxoliyadan xəbər verir. 

5. Seksual münasibətlər 

 Əgər ağac şəkli çəkilibsə Seksual münasibətlərin nigahla bağlı olduğunu göstərir 

Ağac bar verən ağacdırsa Şəxsin uşaq arzuladığını, uşaq böyütməklə bağlı fikirlərinin olduğunu 

göstərir. 

Əgər iki xətt kəsişirsə Bu cinsi münasibətlərdəki utancaqlığı göstərir. 

Əgər xətt kağızın axırında 

dayanırsa 

Bu utancaqlıq əlamətidir 

Əgər kötük şəkli alınıbsa Bu insanda utancaqlığın olmamasından xəbər verir. 

6. İnsanın başqa insanlara münasibəti 
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 Əgər orientasiya 

insanadırsa 

Bu başqa insanların rəğbətini qazana bilməyi göstərir 

Əgər şəkillər insanla bağlı 

deyilsə 

Tədqiq olunan demək həmin dəqiqə insanlarla ünsiyyət qura bilmir 

7.  İnam. 

 Əgər sujet dalğaya bənzər 

xəttin üstüdədirsa 

Bu inamın göstəricisidir. 

Əgər sujet xəttin 

altındadırsa 

Bu inamsızlqdan xəbər verir 

Əgər dalğalı xətli arnament 

alınıbsa 

Bu insanın əməksevər olmasından xəbər verir. 

8. Cəlb etmə dairəsi 

 Çox vaxt insan nə şəkli çə-

kirsə 

Insanı cəlb etmək, hisslərini ifadə etmək üçün boş kvadrat çox vacib-

dir. İnsan sanki çəkdiyi şəkillə yaşayır. Öz arzularını ifadə etməyə 

çalışır. 

9. İntizamlılıq 

 Əgər arnament düzgün 

şəkildə həndəsi fiqur kimi 

çəkilbsə 

Bu şəxs intizamlı, punktualdır 

Əgər iti ucları varsa Bu intizamsızlıq göstəricisidir. 

10. İnsanın ətrafdakılardan asılılığı 

 Əgər qövs bağlanırsa Bu müstəqillikdən xəbər verir. 

Əgər naxış davam 

etdirilirsə, 

Bu insanın müdafiəyə, məsləhətə ehtiyacı olduğunu göstərir. 

Əgər fincan şəkli çəkilibsə Bu evdarlıqdan xəbər verir. 

11. Ehtiraslılıq, aludəçilik. 

 Əgər oyun elementi 

çəkilibsə 

Bu ehtiraslılıqdan, bir oyuna həddindən artıq aludəçilikdən xəbər verir. 

Əgər kvadrat şəkli çəkilibsə Bu incəlikdən, evdarlıqdan xəbər verir. 

12. Şəxsiyyət tiplogiyası 

 Əgər nöqtələr birləşdirilib-

sə 

Bu işgüzarlılıqdan xəbər verir 

Əgər nöqtələr birləşdirilmə-

yibsə 

Tədqiq olunan romantik tipə aiddir. 

Əgər bütöv bir sujet çəki-

libsə 

Bu fantaziyadan, arzulardan xəbər verir. 

Dairə İşgüzarlılığa dəlalət edir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

7.Sərbəst şəkillər 

Spiral, dalğalı xətlər – Başqalarının dərdini dinləməyi xoşlamır, bəzən isə ümumiyyətlə 

heç kimin problemi maraqlandırmır. Əsəbi və böhranlı vaxtlarında özünə nəzarət etməyi 

unutmasalar daha yaxşı olar. Çünki özü də bilmədən yaxınlarını təhqir edib, incidə bilər. 

Güllər, günəş, hörük şəkilli naxışlar – şən və gülərüz görünməyə çalışır. Amma əslində 

əvhalı göründüyü kimi yaxşı deyil. Həyatında ən çox arzuladığı dostluq və özünə qarşı mehriban 

münasibətdir. İnsanlardan çəkinməsələr daha yaxşı olar. Çalışın ki, dostlarınızın əhatəsində daha 

çox vaxt keçirəsiniz. 
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Torlu şəkillər – Özünüzü insanlar arasında narahat və təhlükəsiz hiss edirsiniz. Çox vaxt 

incidiyinizi bildirməməyə çalışırsınız. Sizin haqqınızda deyilən sözlərdən incisəniz də, anlamağa, 

qəbul etməyə meyl göstərirsiniz.  

Bir-birinə keçirilən ürəklər – sizin ürəyiniz gözəl hisslərlə doludur, sizdə bütün dünyaya 

yetəcək qədər sevgi var. Amma nədənsə bunu gizlədirsiniz, bu qədər soyuq və laqeyd görünməyə 

çalışmayın. 

Xaç, çarpaz xətlər – belə şəkillər günahkarlıq hissini əks etdirir. Nədənsə, özünüzü yaman 

günahkar hiss edirsiniz. Bu da sizi çox narahat edir. 

Müxtəlif adam şəkilləri – belə şəkillər sizin köməksiz olduğunuzdan xəbər verir. 

Özünüzü köməksiz, aciz hiss edirsiniz. Buna görə də, bəzən məsuliyyətli işlərdən mümkün qədər 

qaçmağa, uzaqlaşmağa çalışırsınız. 

Həndəsi fiqurlar – sizi aldatmaq çətindir. Çünki nə istədiyinizi və nə vəd etdiyinizi çox 

yaxşı bilirsiniz. Heç kimdən fikirlərinizi gizlətmirsiniz, tədbirli insansansınız. 

Arı şanına bənzər şəkillər – sakitliyi çox xoşlayırsınız. Bütün işlərinizi qaydasında 

görmək, günlərinizi isə macərasız keçirməyi arzulayırsınız. Ailənlənizlə və tanışlarınızla 

olmaqdan zövq alırsınız. 

Şahmat lövhəsinmə oxşar şəkillər, ağ-qara - çətin və xoşagəlməz vəziyyətdə olduğunuzu 

göstərir. Bundan da çox narahatsınız. Əgər belə hallar sizdə tez-tez təkrar olunursa, özünüzə qarşı 

bir az diqqətli ol. Bəlkə sizdən gizli, özünüzə də məlum olmayan kompleksləriniz var. 

Hörülən, bir - birinə keçirilən halqalar – baş verən hadisələrdən kənarda qalmağı 

xoşlamırsınız, özünüzü hadisələrin xaricində yox, mütləq daxilində, ən maraqlı hissəsində görmək 

istəyirsiniz. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8.Ev şəkli 

Təlimat: Təmiz ağ vərəqdə karandaşla ev şəkli çəkin. 

Interpretasiya: Aşağıdakı cədvəllərdə təsvir olunub. 

Ev haqqında ümumi məlumat  

№ Əlamətlər Mənası 

1. Ev uzada təsvir 

edilibsə 

rədd edilmə, qəbul edilməmə hissi 

2. Ev yaxında təsvir 

edilibsə 

səmimilik, isti münasibət, qonaqpərvərlik 

3. Şəhər evi (çox 

mərtəbəli bina) 

əgər mərtəbələrin sayı az çəkilibsə bu həmin adamın quru, qapalı, öz 

problemini heç kimlə bölüşmək istəmədiyini göstərir. 

4. Çox böyük olmayan 

alçaq ev 

Evin damını çox alçaq çəkən insan ehtimal ki, keçmişi xatırlamağı xoşlayır, 

həyatından usanmış, yorğun adamdır. 

5. Geniş kənd evi Şəxs öz yaşayış sahəsini genişləndirməyi vacib hesab edir. Belə şəkil çəkən 
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insan subaydır, o, ailə qurmaq, uşaq böyütmək istəyir. 

Pəncərə 

№ Əlamətlər Mənası 

1. Böyük pəncərə  Açıq təbiətli, ürəyi açıq, dostluğu sevən 

2. Pəncərə bağlıdırsa, dəmir barmaqlıqları 

varsa 

Bu insan simicdir, başqalarına nəyisə almağı və verməyi 

bacarmır. 

3. Çox geniş açılmış pəncərə  Şəxs özünü çox açıq – saçıq, utanmaz aparır.  

4. Çoxlu pəncərələr Ünsiyyətə hazır olmaq 

5. Pəncərədə pərdə yoxdursa Şəxs öz hisslərini gizlətmək istəmir 

6. Pərdə ilə örtülmüş pəncərə ətrafdakılara münasibətdə narahatlıq 

Qapı 

№ Əlamətlər Mənası 

1. Qapı  Niyyətlərin gizli saxlanılmasıdır.  

2. Qapı ön tərəfdən 

qoyulubsa 

Mehribançılıq, üzügülərlik, səmimilik, qonaqsevərlik, alicənablıqdan xəbər 

verir. 

3. Açıq qapı Qaynayıb qarışmaq, ünsiyyətcillik, səmimilikdən xəbər verir. 

4. Bağlı qapı Qaradinməz, insanlara qaynayıb qarışmayandır. 

5. Yan qapı Çox da ünsiyyətli deyil, mehriban deyil, təkliyə, kənarlaşmağa meyl edir. 

6. Böyük qapılar Başqalarından çox güclü asılılıq, az ünsiyyəti ilə ətrafdakıları 

təəccübləndirmək. 

7. Kiçik qapılar Öz daxili aləminə heç kimi buraxmamaq. Qətiyyətsizlik. 

8. Böyük qıfıllı qapılar ədavətlilik, gizlilik, müdafiə mövqeyi, hər şeyi ürəyinə salmaq. 

9. Qıfıl  Öz fikirlərini ürəyində gizli saxlamaq, uşaq xasiyyətli, yüngülfikirli, öz 

vəzifəsini yerinə yetirə bilməyən. 

Dam 

№ Əlamətlər Mənası 

1. Dam  Fantaziyalar sferası 

2. Dam çox yağlı xətlə çəkilibsə Həyəcanla müşayət olunan fantaziyalardan xəbər verir. 

3. Bacadan tüstü çıxırsa Alicənablıq, mərdlik, həyatından razılıq 

4. Bacadan tüstü çıxmırsa Məyusluq, həyatdan küsmə 

5. Qatı tüstü Daxili gərginlik 

6. Nazik qat tüstü Evdə emosional soyuqluq 

7. Bacada xırda kərpiclərlə işlənmə varsa Nikbinlik, gələcəyə inam 

Vərəqdə yerləşməsi 

№ Əlamətlər Mənası 

1. Ev vərəqdən kənarda yerləşibsə Inamsızlıq, təhlükə hissi 

2. Sağ tərəfdə yerləşibsə Gələcək, intellektual sfera 

3. Sol tərəf Keçmiş, emosional sfera 

4. Ev uzaqda təsvir edilibsə Cəmiyyətdən uzaqlaşmaq, təcridlik hissi, əhatədən uzaqlaşmaq 

istəyi 

5. Ev vərəqin mərkəzindən nə 

qədər yuxarıdadırsa 

Şəxs öz məqsədinin əlçatmaz olduğunu hiss edir, daxili gərginlik 

hiss edir, fantaziyalarda məmnunluq tapmaq istəyir. 

6. Ev düz vərəqin mərkəzindədirsə Şəxs sözü üzə deyir. 

7. Ev aşağıda  təsvir edilibsə Şəxs özünü təhlükədə, narahat hiss edir. 

8. Ev vərəqin sol tərəfindədir Keçmişə diqqət. Impulsivlik 

9. Ev sol tərəfdə yuxarı Yeni yaşantılardan qaçmaq, keçmişə qayıtmamaq, fantaziyalar 
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küncdədirsə aləminə dalmaq 

10. Ev sağ tərəfdədirsə Şəxs gələcəyə meyl edir. İntellektual sferada məmnunluq tapmaq 

istəyir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

9. Insan şəkli 

Təlimat: Təmiz ağ vərəqdə karandaşla insan şəkli çəkin. 

Interpretasiya:  Aşağıdakı cədvəllərdə aydın təsvir olunmuşdur. 

Baş  

№ Əlamətlər   Mənası 

1. Baş  Intellektual sahəni bildirir. 

2. Böyük baş Şəxs təfəkkürün, ağlın fəaliyyətdə rolunu vurğulayır. 

3. Qeyri-aydın təsvir edilmiş baş Utancaqlıq 

 

Çiyin  

№ Əlamətlər   Mənası 

1. Çiyin  Fiziki güc simvolu, hakimiyyətə tələbat 

2. Çox böyük çiyin Çox böyük güc hiss etmək, ya da güc və hakimiyyətdən narahat olmaq 

3. Balaca çiyin Öz dəyərsizliyini hiss etmək 

4. Çiyinlər biz ucludursa Çox ehtiyatlılıq, müdafiə əlaməti 

5. Enişli çiyinlər Ruhdan düşmək, ümidlərin puç olması, günah hissi 

 

Gövdə (bədən) 

№ Əlamətlər   Mənası 

1. Iti künclü, kvadrat bədən  Kişilik əlaməti 

2. Çox böyük bədən Təmin olunmamış tələbatların olması 

3. Qeyri-formal, kiçik bədən Alçalma, dəyərsizlik hissi 

 

Sifət 

№ Əlamətlər   Mənası 

1. Sifətin şəkilməsinə xüsusi diqqət 

yetirilibsə 

Bu insanı başqalarının onun xarici görünüşü haqda nə 

düşündüyü çox narahat edir. 

2. Çənə xüsusi çəkilibsə Bu üstün olma tələbatıdır. 

3. Çənə çox böyükdürsə Zəiflik və qətiyyətsizlik hissinin kompensasiyası 

4. Qulaqlar xüsusi çəkilibsə Tənqidə çox həssas insandır, eşitmə hallüsinasiyası var. 

5. Kiçik qularlar  Tənqidi qəbul etməmək meyli 

6. Böyük qulaqlar Tənqidə həssaslıq 

7. Gizlədilmiş və ya bağlı gözlər Xoşagəlməz təsirlərdən qaçmaq 

8. Gözlər boş təsvir edilibsə ədavətlilik 

9. Qabarıq, bərəlmiş gözlər, ətrafı 

qaralanmış gözlər 

Kobudluq 
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10. Böyük gözlər Şübhə, ictimai rəyə görə narahatlıq 

11. Kiçik, bağlı gözlər Özünə qapılma 

12. Uzun kipriklər Özünü nümayiş etdirmək, məftun etmək meyli, naz –qəmzə 

13. Kloun ağzı Qeyri-adekvat hisslər, məcburi gülərüzlülük 

14. Enli, böyük burun Nifrət, istehza 

15. Burun deşikləri  Primitiv aqressivlik 

16. Dəqiq çəkilmiş dişlər Aqressivlik 

17. Qeyri-adi sifət Qorxaqlıq, utancaqlıq 

18. Maskaya oxşar sifət Ehtiyatlılıq, gizlilik, qapalılıq, qəbul edilməmək. 

19. Seyrək, qısa saçlar Nifrət 

20. Saç  Cəsarət, qüvvə, yetkinlik 

21. Güclü ştriklənmiş saç Narahatlıq 

 

Əllər  

№  Əlamətlər   Mənası 

1. Enli əllər Fəaliyyətə cəhd 

2. Sinədə çarpazlaşmış əllər ədavətli yönüm 

3. Əllər arxada  Güzəştə getməmək, aqressiv, ədavətli meyillərə nəzarət etmək 

4. Uzun və əzələli əllər Subyekt fiziki gücə, cəsarətə ehtiyac duyur. 

5. Çox böyük əllər Sosial münasibətlərdə yaxşı uyğunlaşma, impulsivlik davranışa 

meyl 

6. Kişilərdə böyük əl və ayaqlar Kobudluq 

7. Güclü əllər Aqressivlik, enerjililik 

8. Boks əlcəyinə oxşar əllər Gizlədilmiş aqressiya 

9. Əllər arxda və ya cibdə Günah hissi, özünə inamsızlıq 

10. Qeyri-aydın çəkilmiş əllər Fəaliyyətdə, şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə özünə əminlik ça-

tışmır. 

11. Böyük əllər Hiss olunan zəiflik və günahın kompensasiyası 

12. Qadın şəklində əllər yuxarıdadır-

sa 

Şəxs ananı övladını sevməyən ana kimi qavrayır 

 

Barmaqlar  

№ Əlamətlər   Mənası 

1. Bir-birindən aralı barmaqlar Qapalılıq, gizlədilmiş aqressiya 

2. Böyük barmaqlar Kobudluq aqressiya 

3. 5-dən artıq barmaqlar Ambisiya, aqressiya 

4. 5-dən az barmaqlar Asılılıq, gücsüzlük 

5. Uzun barmaqlar Açıq aqressiya 

6. Yumruqda sıxılmış barmaqlar Etiraz, protes 

7. Mıxa oxşar barmaqlar ədavət 

 

Qollar  

№ Əlamətlər   Mənası 

1. Çox uzun qollar Ambisiyalara meyl 

2. Boşalmış qollar Şəxsiyyətlərarası münasibətlərə yaxşı uyğunlaşma 
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3. Gərgin və bədənə söykənən qollar Astagəl, fəaliyyətsiz 

4. Qısa qollar Heç bir cəhdin olmaması 

5. Qollar bədənə yaxın çəkilib Gərginlik 

6. Uzun qollar Nə isə əldə etmə istəyi 

7. Uzun və zəif qollar Asılılıq himayəyə tələbat 

8. Nazik və zəif qollar əldə edilənlərin kifayət olmadığını hiss edir. 

 

Ayaqlar  

№ Əlamətlər   Mənası 

1. Qeyri –mütənasib uzun ayaqlar Müstəqilliyə meyl 

2. Ayaqlar aralıdırsa Tabe olmama, etinasızlıq 

3. Ayaqlar yoxdursa Qapalılıq, qorxaqlıq, qeyri-sabitlik 

 

Ümumi əlamətlər 

№ Əlamətlər   Mənası 

1. Sifət elə təsvir edilib ki, ənsə görünür Qapalılığa meyl 

2. Baş profildən, bədən anfas təsvir 

olunub 

ətraf əhatə ilə bağlı həyəcan, ünsiyyətə tələbat 

3. Qaçan insan Kimdənsə qaçıb gizlənmək meyli 

4. Müəyyən bədən hissləri olmayan insan  Insanın ətrafdakılar tərəfindən tanınmaması, qəbul 

edilməməsi 

5. Gözüyumulu qaçan insan  Panik qorxu 

6. Şəklin konturları xüsusi vurğulanıbsa Həyəcan, konflikt 

7. Xətt bərk basılıbsa Enerji, inad, böyük gərginlik 

8. Yüngül, zəif xətt Enerjinin çatışmaması 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

10. Ağac testi 

Qeyd: Şəkli şərh edərkən tədqiq olunan adamın həyatı ilə onun çəkdiyi şəklin, verdiyi 

məlumatların psixoloji qiymət baxımından mütləq müqayisə etmək lazımdır. Şəklin ancaq təhlilə 

imkan verən əsas xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. 

Testin təhlili: Əlamətlər və mənası aşağıdakı cədvəllərdə təsvir olunmuşdur. 

1.Ağacın ölçüləri 

№ Əlamətlər Mənası 

1. Kiçik ağac Köməyə və idarə olunmağa ehtiyac hiss edən, çəkinən, adama 

yovuşmaz, ətrafdakılardan asılı nəzərə çarpmamaq arzusu. 

2. Böyük ağac Diribaş, güclü və sayılan olmaq 

3. Yuxarı ölçünün 

aksentuasiyası 

Intellekt sahibi, şöhrətpərəst, irrasionallığa meyillilik. Real həyata çətin 

uyğunlaşması 

4. Aşağı hissənin 

aksentuasiyası 

Köməyə ehtiyac, asılılq, süstlük, əzginlik, natamam yetkinlik. 
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2.Vərəqdə ağacın yeri 

№ Əlamətlər Mənası 

1. Yuxarıda 

yerləşmişsə 

Hərəkətə ehtiyacı, qeyri-sabitlik, şöhrətpərəst, ondan danışılmasından 

istəyir. 

2. Aşağıda yerləşmişsə Günahkarlıq hissi, özünü atılıb – unudulmuş, gərəksiz kimi hiss etmə. 

3. Mərkəzdə 

yerləşmişsə 

Təşkilatçılıq, intizam, özünü günahkar bilmək hiss. 

4. Sağda yerləşmişsə Atasına güvənmə, ata ilə yaxşı münasibət, qarşılıqlı bağlılıq və iftixar, 

aktivlik. 

5. Solda yerləşmişsə Çətin tərbiyə olunan, anası ilə qarşılıqlı bağlılıq, keçmişpərəst, passivlik. 

 

3.Gövdə haqqında – konkret, gündəlik həyatı əks etdirir. Bura elə konkret sahədir ki, orda 

adamın keçmişi, şüurlu təcrbəsi və bu günü qovuşur. 

№ Əlamətlər Mənası 

1. Bir xətlə çəkilibsə Reallıqdan qaçmaq, geri qalma, süstlük əlaməti 

2. Qoşa xətlə çəkilmiş düz 

gövdə 

Mücərrədlik, istiqamətində qabiliyyətli olan şəxs. 

3. Düyünlü gövdə Uşaq kimi sadəlövh düşünmə, tərbiyəvi tələblərə tabe olmamaq, öz 

istədiyi ilə nə etdiyi arasında uyğunluq tapmama. 

4. Yuxarıdan məhdudlaşan 

gövdə 

Uşaqcasına düşünmə, yaxud onun ilkin forması 

5. Aşağıdan məhdudlaşan 

gövdə 

Qeyri-iradilik, özünə qapılma (fərdiyyətçilik), öz bədbəxtliyini 

düşünmək. 

6. Aşağıdan xətlə 

məhdudlaşan gövdə 

Özünü yığışdırmaq tələbatı, öz dairəsində olan adamlara bağlılıq hissi. 

7. Köklü gövdə Şüursuz intinktə tabeçilik (kök ümüumiyətlə keçmişin, qeyri-şüurlü 

həyatın rəmzidir). 

 

5.Yarpaqlar (yaxud çətir) – ağıllı, şüurlu həyata qəlbini açmaq, ideallara doğru meyli 

xarak-terizə edir.   

№ Əlamətlər Mənası 

1. Sıx yarpaqlı Özünün əqli qabiliyyətinə şübhə, süstlük, əqli cəhətcə geri qalma 

2. Çox seyrək yarpaqlı Şöhrətpərəst, yaradıcılıq ruhu, bəzən natiqlik qabiliyyətində 

çətinlik 

3. Istiqaməti sağa olan yarpaq-

lar 

Ekstravert, sosial fəallıq, reallığa uyğunlaşmaq 

4. Sola istiqamətlənmiş Intravert, öz dərdinə qalma, eqoizm, gələcəyini düşünmək, xəyala 

dalmaq. 

 

6.Budaq əlaqələndirmələri 

№ Əlamətlər Mənası 

1. Budaqların əlaqələndirilməsində harmoniya Sakit xarakter, yığcamlılıq, davranış sakitliyi 

2. Disharmoniya, qarışıqlıq Təlaşlılıq, düşüncəli, narahat 
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7.Budaq xəttləri 

№ Əlamətlər Mənası 

1. Bir xətlə çəkilən budaqlar Xəyalpərvər, gerçəkliyi sadələşdirmə 

2. Kəsik budaqlar Özünə tam inanmama, süstlük, xəyalpərvərlik 

3. Iki xətlə çəkilən (yaxud düyünlü) budaq-

lar 

Təmkinlilik, güclü iradə 

4. Yarpaqsız budaqlar Özünə inanmamaq kədər 

5. Budaqsız çətirli ağac Ünsiyyət çətinliyi, hər şeydən yaxasını kənara çək-

mək 

 

8.Əlavə əlamətlər 

№ Əlamətlər Mənası 

1. Meyvələr Sadəlövhlük, uşaqlıq, hadisələri mahiyyətinə varmadan qavrayır. 

2. Tumurcuqlar  Həyatdan kənarda və inkişafdan qalma 

 

9.Peyzaj (mənzərə) – yeniyetməlik yaşına xatırladan təxəyyüllə təsviretmə qabiliyyəti. 

Qeyd: 1. Əgər uşaqlar (qırmızı, yaşıl, sarı, çəhrayı, qəhvəyi) rənglərdən istifadə edirsə, 

deməli, o, daxili ruh yüksəkliyi duyur, fəallıq, fəaliyyətə və hərəki oyunlara hazırdır. Onun artıq 

enerjisini çıxarmaq üçün şərait lazımdır. 

2. Əgər uşaq soyuq (göy, mavi, qara, bənövşəyi) rənglərdən istifadə edirsə, həmin anda 

düşünməyə, xəyala dalmağa meyillidir. O, daxilən sabitdir, o, müvazinətlidir. 

3. Spektr səviyyəsində kontrast (əks) rənglər istifadə olunursa (sarı – qırmızı, ağ – qara, yaşıl - 

sarı) şəklin ştrixləri saçaqlı (tüklü) kimidirsə - uşağın həddən artıq yorğunluğunu, daxili 

oyanıqlığını, hansı situasiyadan, çıxış axtardıöını göstərir. Aydınlaşdırmağa çalışın ki, uşağı nə 

həyəcanlandırır. Amma asta olun, inad göstərməyin. Ola bilər ki, səbəb sizin onunla 

münasibətinizdədir.   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

11. “Heyvanların ailəsi” metodikası 

Yaşlı insanları tədqiq edərkən bu test “Ailənin rəsmi”, “Ailənin dinamik təsviri” 

testlərindən daha çox informasiya verir. “Ailənin rəsmi” testi kimi bu 4 yaşdan yuxarı uşaqlarla 

keçirilir. 

Testləşdirilmənin aparılması: A4 formatlı kağız üfüqi formadan tədqiq olunanın 

qarşısına qoyulur. 

Təlimat: Heyvanlardan ibarət olan bir ailə şəkli çəkməyə cəhd edin. Bu ailə üzvləri 

müxtəlif heyvanlardan ibarət olmalıdır. Aydınlaşdırmaq lazımdır ki, söhbət nağıldakı ailələrdən 

gedir. Amma əslində heyvan ailələri bir heyvan növündən ibarət olur.  
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Tədqiq olunana bu şəkillə əslində onun öz ailəsini, ailədaxili münasibətlərini öyrənilməsi 

deyilmir. Əksinə, təlimata görə hər hansı bir abstrakt ailə təsvir olunur. Onsuzda tədqiq olunanda 

daxilində öz ailəsini təsvir etmək hissi yaranır. Yalnız bunu dərk edə bilmir. 

Tədqiq olunan şəkil çəkə bilmədiyini deyə bilər. Bu zaman xüsusi olaraq qeyd etmək 

lazımdır ki, burada onun rəssamlıq qabiliyyəti yoxlanılmır. Əgər şəkil aydın çəkilməyibsə tədqiq 

olunana dəqiqləşdirici suallar vermək olar. Məsələn: ailə neçə nəfərdən ibarətdir, ailədə kimlər 

təsvir edilib, bunlar hansı heyvanlardır?. Cavabları protokolda qeyd etmək lazımdır. Sualları 

verərkən aşağıdakı sözlərdən istifadə etmək olmaz: “ana”, “ata”, “uşaq”, “baba” və s. Sualları 

verərkən neytral sözlərən istifadə etmək daha məqsədə uyğundur.  

Testin interpretasiyası “Ailənin rəsmi” testindəki kimidir (bax: “Ailənin rəsmi” metodikası, 

səh.). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

12.“Dünyanın surəti” metodikası 

Təlimat: Təsəvvürünüzdəki dünyanın rəsmini çəkmək. 

Ləvazimat: Ölçüsü 250x150 sm olan kağız, qələm və karandaş 

İnterpretasiya: Təsvirlərin əsas xüsusiyyətlərinin əsasında rəsmin 5 əsas növü 

fərqləndirilir.  

№ Təsvirin növü İnterpretasiyası 

1. Dünyanın “kürəvi” rəsmi Yer kürəsinin və günəş sisteminin digər planetlərinin təsvirinin ümumi 

şəkildə qəbul olunmuş normativ biliklər şəklində əldə olunan dünyanın 

koqnitiv rəsmi. 

2. “Peyzajlı” Insanların, heyvanların, ağacların çiçəklərin və s. mövcud olması olə 

müşayət olunan şəhər və ya kənd peyzajlı şəklində - özünü 

qiymətləndirmədə - öz ətrafının arzuolunan rəsmi. 

3. “Ağıla gələn ilk fikir” Bilavasitə ətraf, öz ətrafında və öz evində olan vəziyyət. Gözlənilməz 

sürətlər, insanın hisslərindən meydana çıxan lampa və yanan şam 

təsviri. 

4. Dünyanın növbələşmiş, və 

yaxud da ki, metaforik 

rəsmi 

Hər hansı bir mürəkkəb surət şəklində ifadə olunan mürəkkəb mahiyyəti 

əks etdirən rəsm. 

5. Mücərrəd və sxematik 

təsvir 

Hansısa bir mücərrəd surət, işarə və simvol şəklində quruluşunun 

lakonizmi ilə fərqlənir. 

 

“Dünyanın surəti” təsvirinin sadalanan növlərinə əsaslanmaqla qeyd etmək lazımdır ki, 

onlar ya planetar quruluş haqqında biliklərə çevrilən müxtəlif mənşəyə, yada ki, bu və ya digər 

surətləri meydana çıxaran şəxsi hissələrə malik olurlar. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

13.“İki ev”  metodikası 
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Müəlliflər: 1994-cü ildə İ.Vandrik, P.Ekblad tərəfindən təklif edilib. 

Məqsədi: Uşağın ünsiyyət sahəsində önəmli insanları, qrupdakı qarşılıqlı münasibətlərin 

xüsusiyyətlərini, qrup üzvlərinə simpatiyanı müəyyən etmək.  

Ləvazimat: A4 format kağız, qırmızı və qara karandaş. 

Stimul material: 2 standart ev təsvir edilmiş kağız. Bu evlərdən biri qırmızı rəngdə böyük, 

digəri isə qara rəngdə kiçik olmalıdır. 

 

Tədqiqatın keçirilməsi: metodika 3.5 – 6 yaş uşaqların tədqiq üçün nəzərdə tutulub.  

Metodika fərdi şəkildə keçirilir. Əvvəlcə qısa şəkildə  uşaqla yaşadığı ev haqqında söhbət aparılır. 

Sonra psixoloq təklif edir: “İndi gəl sənə gözəl qırmızı rəngdə ev tikək” (Psixoloq uşağın 

gözlərinin qarşısında qırmızı rəngdə ev şəkli çəkir və onu dönə -dönə vurğulayır). “İndi isə bu 

gözəl evə sakinləri məskunlaşdıraq. Əlbəttə orda sən yaşayacaqsan. Çünki bu evi sənin üçün 

tikmişik! (Evin yanında uşağın adı qeyd olunur). Kimin bu evdə yaşamasını istəyirsən? Bu evdə 

kimi istəsən səninlə birlikdə yaşaya bilər. Kimi istəyirsənsə seç!” Uşaq gələcək evində birgə 

yaşayacağı şəxsi seçdikdə psixoloq yeni sakini adının qeyd edir və bacardıqca neytral şəkildə 

onun kim olması haqqında öyrənir. İki – üç sakin yerləşdirdikdən sonra psixoloq qırmızı evin 

yanında qara rəngdə ev şəkli çəkir. Ancaq bu evi heç bir sözlə xarakterizə etmir. “Ola bilər ki, sən 

qırmızı evdə yanında kiminsə yaşamasını istəməyəsən. Ancaq onlar da hardasa yaşamalıdırlar”. 

Ancaq bu evi nə müsbət tərəfdən, nə də mənfi tərəfdən qırmızı evlə müqayisə etmək olmaz. Qara 

ev ümumimiyyətlə sadəcə bir ev kimi qiymətləndirilir. 

Əgər qara evə heç kim yerləşdirilmirsə, uşağı yumşaq şəkildə buna sövq etmək lazımdır: 

“Bəs bu ev elə boş qalacaq?”. Bundan sonra hər iki evin sakinlərinin adları qeyd olunur. 

Əgər real olaraq uşağın yaxınlarından kiminsə adı ümumiyyətlə xatırlanmırsa birbaşa 

olaraq psixoloq bu haqda soruşa bilər: “A, bəs müəlliməni (nənəni, babanı və s.) biz ümumiyyətlə 

heç bir evə yerləşdirmədik. Axı, onlar da hardasa yaşamalıdır?!” Təbii bu sual da neytral tonda 
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verilməlidir. Heç bir şəkildə təhrik edici suallar verilməməlidir. Məsələn, “Müəllimənin sənlə 

yoxsa ayrı yaşamasını istəyirsən?” 

Nəticələrin işlənilməsi və təhlili: Bu metodikanın nəticələri birbaşa interpretasoya olunur. 

Heç bir simvolik işarələrdən istifadə edilmir. Əsas diqqəti kəmiyyət göstəricilərinə yetirmək 

lazımdır (Uşaq neçə nəfəri öz yanında yerləşdirdi). Uşağın valideynlərini, balaca bacı və ya 

qardaşını, tərbiyəçilərini hara yerləşdirməsi və yeni sakinlərlə köhnə tanıdıqlarının sayının üst – 

üstə düşməsi çox vacibdir.  

Qeyd: Tədqiq olunanın yanında əvvəlcədən rənglənmiş evdən istifadə etmək olmaz!!! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

14.“Heykəltaraşlıq” metodikası  

Təlimat: Uşağa plastilin dəsti verilir. Tapşırılır ki, 5 dəqiqə ərzində plastilindən hər 

hansısa bir fiqur düzəltsin. 

Uşağın fantaziyasının qiymətləndirilməsi 0 - 10 bal arasıdır. 

Ballar Göstərici Inkişaf səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsi 

0-1 bal Tədqiq olunan ayrılan zamanda heç bir şey edə 

bilmir. Hətta hansı fiquru düzəltmək belə ağlına 

gəlmir. 

Uşaq məktəbə hazırlığı çox aşağı 

səviyyədədir. Hətta məktəb həyatına 

hazır deyil. 

2-3 bal Plastilindən çox sadə bir şey düzəltmək 

haqqında fikirləşib və edir. Məsələn, dairə, 

kvadrat, çubuq, üzük və s. 

4-5 bal Sadə əl işi ilə müqayisədə bir az mürəkkəb 

fiqur hazırlayıb. Bu fiqurun isə 2-3 əlavə 

elementi var. 

Uşağın məktəbə hazırlığı yetərincə 

deyil. 

6-7 bal Nəsə qeyri –adi bir şey düzəltməyi fikirləşib 

ancaq bu fantaziyanın zənginliyindən 

fərqlənmir. 

Uşağın məktəbə hazırlığı 

qənaətbəxşdir. 

8-9 bal Düşündüyü fiqur həqiqətən qeyri – adidir. 

Ancaq detallar tam işlənilməyib. 

Uşaq məktəbdə oxumağa yetərincə 

hazırdırlar.  

10 bal Tədqiq olunanın düşündüyü fiqur qeyri –adidir. 

Bütün detalları xırdalıqlarına qədər işlənilib və 

xüsusi rəssamlıq zövqü ilə fərqlənir. 

Uşaqda bu fəaliyyət sahəsində 

istedadın olmasının göstəricisidir. Bu 

tip uşaqlar testləşdirilmiş əlamətlər 

əsasən məktəbdə oxumağa hazırdırlar. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

15. “Arzular ağacı” metodikası 

Müəllif:  V.S.Yurkeviç 
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Məqsəd: Uşaqların dərk olunan aktivliyini öyrənmək (şəkil və sözlü situasiyalardan 

istifadə oluna bilər). 

Nəticələrin interpretasiyası: Aşağıdakı cədvəldə təsvir edilmişdir. 

 

№ Suallar Vaxt Əlavə qeydlər 

1 Sehirbaz sənin 5 arzunu yerinə yetirə bilər. Ondan nə istəyərdin? 6 dəq  

2 Müdrik adam sənin bütün suallarına cavab verə bilər. Səndən ondan 

nə soruşardın? 

6 dəq. ilk 5 cavab qeydə 

alınır 

3 Xalçalı samolyot səni bir göz qırpımında hara istəsən ora çatdırır. 

Hara getmək istərdin? 

6 dəq. ilk 5 cavab qeydə 

alınır 

4 Möcüzələr maşını hər şeyə sahibdir: tikmək, perajki bişirmək, qabları 

yumaq, istənilən oyuncağı düzəlmək. Sənin əmrinə əsasən möcüzələr 

maşını nə etməlidir? 

5 dəq.  

5 Dünyanın əsas kitabında hər bir şeyin tarixçəsi yazılıb. Bu kitabdan nə 

öyrənmək istərdiniz? 

5 dəq.  

6 Sən ananla elə bir yerə düşmüsən ki, burada hər şey etməyə icazə var. 

Belə bir vəziyyətdə nə etmək istərdin? 

4 dəq. ilk 5 cavab qeydə 

alınır 

Nəticə: Verilən cavablardan tədqiq olunanın xarakteri müəyyən olunur. 

Yüksək səviyyə 9 cavabdan yu-

xarı 

Səbəbini öyrənmək mümkündür. Tədqiq olunan ətraf mühitə 

həddindən artıq maraqlıdır. 

Orta səviyyə 3-8 cavab Tədqiq olunanı ancaq konkret informasiyalar maraqlandırır. Hər 

şeylə üzdən maraqlanır. 

Aşağı səviyyə 2-dən az Tədqiq olunan yalnız qısa informasiyalarla kifayətlənir. Məsələn, 

hər hansı bir əfsanə,  nağıl və s.də eşitdiyi reallıq maraqlandırır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

16.“Üç arzu” metodikası 

Təlimat: Tədqiq olunandan hal –hazırda arzuladığı 3 arzunu yazması xahiş olunur. 

Tədqiq olunan qol çəkilmiş kağızda istənilən, ilk ağlına gələn 3 arzunu yazır. Arzular 

aşağıdakı kimi təsnifləşdirilə bilər: 

1. Həddindən artıq alturistik meyillidir. Tədqiq olunanın dünyanın taleyi ilə maraqlanır. 

2. Arzular tədqiq olunanın yaxın əhatəsi ilə bağlıdır. 

3. Arzular tədqiq olunanın özünə aid, hər hansı fəaliyyətində uğur qazanmaq, təhsil almaqla 

bağlıdır.  

4. Arzu fantaziyalarla zəngindir. Reallaşması qeyri – mumkundur. 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

17.“Uyğunsuzluqların tapılması” metodikası 
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  Məqsədi:  Tədqiq olunanın məntiqi təfəkkürü və fikirlərini sərbəst şəkildə qrammatik 

baxımdan düzgün  ifadə edə bilməsini öyrənmək. 

Metodikanın həyata keçirilmə mərhələləri: İlk növbədə tədqiq olunana şəkil göstərilir. 

Orada bir neçə uyğun situasiya təsvir olunub. Tədqiq olunan şəklə baxdıqdan sonra təqribi bu tip 

tapşırıq alır: 

“Bu şəklə (Şəkil 17.1) baxaraq burada nəyin uyğun gəlmədiyini və nəyin harada olmasını 

deyin. Əgər nəsə uyğunsuzluq varsa həmin dəqiqə onu de və səbəbini izah etməyə çalış”. 

Stimul material: 

  Şəkil 17.1. 

 

  

  Qeyd: Təlimatın hər iki hissəsi ardıcıl olaraq yerinə yetirilir. Əvvəlcə uşaq bütün uyğun-

suzluqların adların çəkərək onları şəkildə göstərir və sonra onların izahın verir.   
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Metodikanın müddəti: 3 dəqiqə. Bu vaxt ərzində uşaq bütün uyğunsuzların adını çəkərək 

şəkildə göstərməli və nəyin necə olmasının izahını verməlidir. 

Nəticələrin qiymətləndirilməsi: 

10 - bal  Bu qiymət uşağa ayrılan vaxt ərzində (3 dəqiqə) şəkildə qey olunan 7 uyğunsuzluğu qeyd 

edir.  Və hər bir şeyə ayrı – ayrılıqda izahat verir. 

8-9 bal  Uşaq bütün uyğunsuzluqları qeyd edir. Ancaq 3 və daha az uyğunsuzluğa izahat verə 

bilmir. 

6-7 bal Uşaq 3-4 uyğunsuzluqdan başqa hər birini izahatı ilə birlikdə deyə bilir. 

4-5 bal  Uşaq 5-7 uyğunsuzluğdan başqa digərlərini ayrılan vaxt ərzində deyə və izah verə bilir. 

2-3 bal Uşaq ayrılan vaxt ərzində 7 uyğunsuzluqdan yalnız 1-4-nü deyə bilir. İzahı isə tam 

aydınlığı ilə deyə bilmir. 

0-1 bal  Uşaq ayrılan vaxt ərzində uyğunsuzluqları tapıb deyə bilmir. 

 

İnkişaf səviyyəsinə görə nəticələr: 

10 bal  Çox yüksək  

8-9 bal  Yüksək 

4-7 bal  Orta 

2-3 bal Aşağı  

0-1 bal Çox aşağı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

18. “İlin fəsilləri”metodikası 

Yaş həddi: 3-4 yaşlı uşaqlarla keçirilir.  

Təlimat: Tədqiq olunana şəkil (bax: şəkil 18.1) göstərilir və xahiş olunur ki, şəklin hər bir 

hissəsində ilin hansı fəslinin təsvir olunduğunu desin. Bu tapşırığa 2 dəqiqə vaxt sərf olunmalıdır. 

Uşaq təkcə ilin fəslin adıını çəkməklə kifayətlənməməlidir. Fikirlərini əsaslandırmalıdır. Nə üçün 

belə düşündüyünü deməli və əlamətləri göstərməlidir. 

Nəticələrin qiymətləndirilməsi: 

Ballar Nəticələr Inkişaf səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsi 

10 bal Müəyyən olunmuş vaxt ərzində uşaq düzgün adlandırmış və 

əsaslandırmışdır. Onları hər bir şəkil üçün ən azı 2 əlamət 

göstərmişdir. Elementlərin ümumi sayı isə 8 olmalıdır. 

Olduqca yüksək 

8-9 bal Uşaq fəsilləri düzgün adlandırmış və ümumi 5-7 əlamətlə şəkli 

əsaslandıra bilmişdir.  

Yüksək 

6-7 bal Uşaq fəsillərin adını düzgün demiş yalnız ümumi 3-4 əlamətlə 

kifayətlənmişdir.  

Orta  

4-5 bal Uşaq fəsilləri düzgün adlandırmış. Lakin cəmi 1-2 əlamətlə Aşağı  
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kifayətlənmişdir. 

0-3 bal Uşaq fəsilləri düzgün adlandıra və əlamətləri düzgün göstərə 

bilməmişdir.  

Çox aşağı 

Stimul material: 

Şəkil 18.1 
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 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 

 

19. “Kimə nə çatmır?” testi 

Məqsədi: Uşaqların təfəkkürünün diaqnostikası 

Yaş həddi: 3-4 yaş. 

Təlimat: Hər bir şəkildə (bax: şəkil 19.1) lazım olacaq nəsə çatışmır. Çatışmayan əşyalar 

isə aşağıda təsvir edilib. Sadəcə olaraq kimə nəyin çatmadığını müəyyən etmək lazımdır. 

Stimul material: 

Şəkil 19.1 
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Nəticə:  

Ballar Göstəricilər Inkişaf səviyyəsi 

10 bal Tapşırığı yerinə yetirmə vaxtı 30 saniyədən azdır. Olduqca yüksək 

8-9 bal Tapşırığı yerinə yetirmə vaxtı 31-49 saniyə arasıdır. Yüksək  

6-7 bal Tapşırığı yerinə yetirmə vaxtı 50 – 69 saniyə arasıdır. Orta 

4-5 bal Tapşırığı yerinə yetirmə vaxtı 70- 89 saniyə arasıdır. 

2-3 bal Tapşırığı yerinə yetirmə vaxtı 90- 109 saniyə arasıdır. Aşağı  

0-1 bal Tapşırığı yerinə yetirmə vaxtı 110 saniyədən çoxdur. Olduqca aşağı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

20.“Labirint” testi 
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Təlimat: Tədqiq olunana şəkil təqdim olunur və labirint təsvir edildiyi izah olunur. 

Labirint giriş (solda yuxarida) və çıxış (sağda yuxarıda) yerləri ox işarəsi ilə göstərilmişdir. 

Aşağıdakıları etmək lazımdır: ələ ucu iti olan çubuq götürülərək şəkil boyu hərəkət etmək 

lazımdır. Labirintdən bacardıqca tez ,dəqiq və labirintin divarlarına toxunmadan keçmək lazımdır. 

Nəticələr:  

Ballar  Göstəricilər inkişaf səviyyəsi  

10 bal  Tapşırıq 45 saniyədən az vaxt ərzində yerinə yetirilmiş. Bununla yanaşı 

uşaq heç bir dəfədə olsun labirintin divarlarına toxunmamışdır. 

Olduqca yüksək  

8-9 bal Tapşırıq 45- 60 saniyə ərzində yerinə yetirilmiş. Uşaq labirintdən keçərkən 

1-2 dəfə labirintin divarlarına toxunmuşdur. 

Yüksək 

6-7 bal Tapşırıq 60- 80 saniyə ərzində yerinə yetirilmiş. Uşaq labirintdən keçərkən 

3-4 dəfə labirintin divarlarına toxunmuşdur. 

Orta 

4-5 bal  Tapşırıq 80- 100 saniyə ərzində yerinə yetirilmiş. Uşaq labirintdən keçərkən 

5-6 dəfə labirintin divarlarına toxunmuşdur. 

2-3 bal Tapşırıq 100- 120 saniyə ərzində yerinə yetirilmiş. Uşaq labirintdən 

keçərkən 7-9 dəfə labirintin divarlarına toxunmuşdur. 

Aşağı  

0-1 bal Tapşırıq 120 saniyədən çox vaxt ərzində yerinə yetirilmiş və yaxud da heç 

də yerinə yetirə bilməmişdir. 

Olduqca aşağı 

  

 

 

 

Stimul material:  

Şəkil 20.1 
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 Şəkil 20.2. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

21.“Neçə fərq var?”testi 
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Məqsədi: Uşağın qısa müddətli və operativ yaddaşının inkişaf səviyəssini və qısa müddətli 

yaddaşdan praktik olaraq necə istifadə etməsini müəyyən etmək. 

Yaş həddi: 5-6 yaş 

Təlimat: 1.Uşaq aşağıdakı (Şəkil 1.) 2 şəkil arasındakı fərqi tapmalıdır. 

Təlimat: 2.Uşaq 20- 30 saniyə ərzində şəkil 2-dəki A şəkli tədqiq olunana təqdim olunur. 

Və aşağıdakı təlimat verilir: “Şəkil A-ya bax. Bütün detalları yadında saxlamağa çalış.” Sonra 

şəkil A tədqiq olunanın qarşısından götürülür. Şəkil B təqdim olunur. Və təlimat verilir: “Şəkil A 

ilə müqayisədə B şəklində nə çatışmır”. 

Qeyd: hər bir şəkil üzrə ballar ayrı hesablanır. 

Nəticə: 

Ballar Göstəricilər Inkişaf səviyyəsi 

10 bal Uşaq tapşırığın öhdəsindən 20 saniyə ərzindən gəlmişdir. Olduqca yüksək 

8-9 bal Uşaq fərqi 21- 30 saniyə ərzində tapmışdır. Yüksək  

6-7 bal 31-40 saniyə ərzində fərqləri göstərmişdir. Orta 

4-5 bal 41-50 saniyə ərzində tapşırığı yerinə yetirmişdir. 

2-3 bal Tapşırığı həll etməyə 51- 60 saniyə vaxt sərf etmişdir. Aşağı  

0-1 bal 60 saniyə ərzində tapşırığın öhdəsindən gələ bilməmişdir. Olduqca aşağı 

 

Stimul materila:  

Şəkil 21.1. 
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Şəkil 21.2. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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22. “Şəkli təkrarla” testi  

Yaş həddi: 3-4 yaş 

Məqsədi: Uşaqlarda əyani - əməli təfəkkürün diaqnostikası üçün nəzərdə tutulub. 

Təyinatı: Sağda boş kvadratlar təsvir edilmişdir. Solda təsvir olunmuş kvadratları eynilə 

sağdakı kvadratlara köçümək lazımdır. Bunun üçün uşağa tünd rəngli flamaster verilir.  

Təlimat: Solda gördüyünüz şəkli eynilə sağdakı kvadratlarda təsvir edin. Bacardıqca 

səliqəli təsvir etmək lazımdır.  

Vaxt: 5 dəqiqə. 

Stimul material:  

Şəkil 22.1. 

 

 

Şəkil 22.2 

 

http://www.child-psy.ru/img/test-doris2.gif
http://www.child-psy.ru/img/test-doris2.gif
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Nəticələr:  

Ballar Göstəricilər əyani- əməli 

təfəkkürün 

inkişaf səviyyəsi 

10 bal  5 dəqiqə ərzində bütün tapşırığı yerinə yetirir. Sağıdakı boş kvadratlarda 

solda olan 6 kvadratı eynilə təsvir etmişdir. Heç bir uyğunsuzluq 

yoxdur.Şəkilləri təsvir edərkən 1 mm-dən artıq kənara çıxmamışdır. 

Olduqca yüksək  

8-9 bal 5 dəqiqə ərzində tapşırığın öhdəsindən gəlmiş. Ancaq bununla bərabər 

şəkli rəngləyərkən 1-2 yerdə boş yerlər qalmışdır. Şəkilləri təsvir 

edərkən 1 mm-dən artıq kənara çıxmamışdır. 

Yüksək 

6-7 bal Uşaq tapşırığı 5 dəqiqə ərzində yerinə yetirmiş. Bütün şəkillərdə təqribən 

3-4 yer rənglənməmiş qalmışdır. Şəkilləri rəngləyərkən 1.5 mm kənara 

çıxmışdır. 

Orta 

4-5 bal  Uşaq 5 dəqiqə ərzində 4-5 fiquru rəngləyə bilmişdir. Şəkillərin hər 

birində rənglənməmiş hissələr qalmışdır. Şəkilləri rəngləyərkən 2 mm. 

kənara çıxmalar olmuşdur. 

2-3 bal 5 dəqiqə ərzində 2-3 fiquru rəngləyə bilmişdir. Şəkillərdə rənglənməmiş 

hissələr vardır. Şəkilləri rəngləyərkən 2 mm-dən artıq kənara çıxmalar 

olmuşdur. 

Aşağı  

0-1 bal 5 dəqiqə ərzində 1 fiqurdan artıq təsvir edə bilməmişdir. Rənglənmiş 

hissənin ¼ hissəsi rənglənməmişdir. Kənara çıxma isə 3 mm-dən 

artıqdır. 

Olduqca aşağı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

23.“Nöqtələri yadda saxla və yerləşdir” testi 

Məqsədi: Diqqətin həcminin diaqnostikası 

Yaş həddi: 4-6 yaş  

Təlimat: “Biz indi diqqətlə bağlı oyun oynayacağıq. Mən sənə nöqtələr təsvir edilmiş 

şəkillər göstərəcəm. Sonra sən özün bu şəkli boş kvadratlarda eynilə çəkməlisən”. Sonradan tədqiq 

olunana ardıcıl olaraq 1-2 saniyə ərzində 8 kvadrat göstərilir. Və gördüyü hər gördüyü şəkildən 

sonra yadında qalanları köçürməlidir. Buna sərf olunacaq zaman isə 15 saniyədir. 

Stimul material: nöqtələrin sayı bir-bir artan 8 kvadrat və 8 boş kvadrat.   
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Nəticə: Uşağın diqqətinin həcmi düzgün yerləşdirilmiş nöqtələrin maksimal sayına 

bərabərdir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Ballar Göstəricilər Diqqətin 

həcmi 

10  bal  Uşaq ayrılan zaman kəsiyində 6 və daha artıq nöqtəni düzgün 

yerləşdirmişdir. 

Olduqca 

yüksək 

8-9 bal  Uşaq 4-5 nöqtəni səhv etmədən düzgün yerləşdirmişdir. Yüksək 

6-7 bal  Uşaq 3-4 nöqtəni səhv etmədən düzgün yerləşdirmişdir. Orta  

4-5 bal  Uşaq 2-3 nöqtəni səhv etmədən düzgün yerləşdirmişdir. Aşağı 

2-3 bal  Uşaq yalnız bir kvadratda yalnız 1 nöqtəni səhv etmədən düzgün 

yerləşdirmişdir. 

Olduqca 

aşağı  
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24.“İşarələri yerləşdir” testi 

Məqsədi: uşaqların diqqətlərinin keçirilməsi və paylanılmasının diaqnostikası. 

Yaş həddi: 5- 6 yaş. 

Təlimat: tədqiqata başlamazdan əvvəl tədqiq olunana şəkil göstərilir və izahat verilir. Hər 

bir kvadrat, üçbucaq, dairə, rombun daxilində göstərilən işarələri yerləşdirmək lazımdır. 

Stimul material: 

 

 

Vaxt: 1-2 dəqiqə 

Diqqətin keçirilməsi və paylanılması formulu: 
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S – diqqətin keçirilməsi və paylanılması göstəricisidir. 

N – tapşırığın yerinə yetirilməsi zamani uyğun gələn həndəsi fiqurların sayı  

t – sərf olunan zaman. 

n- tapşırığın yerinə yetirilməsi zamanı buraxılan səhvlərin sayı. Səhvlər dedikdə isə işarələrin 

düzgün yerləşdirilməməsi nəzərdə tutulur. 

Nəticələrin qiymətləndirilməsi:  

Ballar  Göstəricilər  İnkişaf səviyyəsi 

10 bal S göstəricisi 1.00-dən böyükdür. Olduqca yüksək  

8-9 bal S göstəricisi 0.75-dən 1.00 -ə qədərdir. Yüksək 

6-7 bal S göstəricisi 0.50 –dən 0.75-ə qədərdir. Orta  

4-5 bal S göstəricisi 0.25- dən 0.50-ə qədərdir. Aşağı 

0-3 bal S göstəricisi 0.00-dan 0.25-ə qədərdir. Olduqca aşağı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

25.“Fiqurları kəsmək” testi 

Məqsədi: Uşaqların əyani - əməli təfəkkürün diaqnostikası. 

Yaş həddi: 4- 5 yaş. 

Təlimat: Şəkildə müxtəlif fiqurlu 6 kvadrat var. Tez və qısa zamanda aşağıda təsvir 

edilmiş fiqurları kəsmək lazımdır. Psixoloq əvvəlcədən şəkli 6 kvadrata ayıra bilər. 
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Nəticələr:  

Ballar Göstəricilər Inkişaf 

səviyyəsi 

10 bal Uşaq fiqurları 3 dəqiqədən artıq vaxt sərf etmədən kəsib. Yanılma isə 

1mm-dən artıq deyil. 

Olduqca yüksək 

8-9 bal Uşaq bütün fiqurları 3-4 dəqiqə vaxt sərf edərək kəsib. Konturları isə 

orginaldan 1-2 mm-ə qədər fərqlənir. 

Yüksək 

6-7 bal Uşaq bütün fiqurları 4-5 dəqiqə vaxt sərf edərək kəsib. Konturları isə 

orginaldan 2-3 mm-ə qədər fərqlənir. 

Orta  

4-5 bal Uşaq bütün fiqurları 5 – 6 dəqiqə vaxt sərf edərək kəsib. Konturları 

isə orginaldan 3-4 mm-ə qədər fərqlənir 

2-3 bal Uşaq bütün fiqurları 6-7 dəqiqə vaxt sərf edərək kəsib. Konturları isə 

orginaldan 4 - 5 mm-ə qədər fərqlənir 

Aşağı  

0-1 bal Uşaq fiqurları 7 dəqiqə ərzində kəsə bilməyib. Konturları isə 

orginaldan 5 mm-ə qədər fərqlənir 

Olduqca aşağı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

26. “Fiqurları tanı” testi 

Məqsədi: Hafizənin tanıma növünü tədqiq etmək. Hafizənin bu növü uşaqların 

ontegenizdə ilk olaraq inkişaf edir. Hafizənin bu növünün inkişafından asılı olaraq digər hafizə 

növləri də inkişaf edir. 

Təlimat: “Sizin qarşınızda yan – yana yerləşdirilmiş  5 şəkil (bax: şəkil 26.1) var. Soldakı 

şəkil digər 4 şəkildən iki şaquli xətlə ayrılıb. Oxşar şəkilləri tapıb göstərmək lazımdır.” İlk öncə 

tədqiq olunana № 0 –şəkildəki oxşarlığı tapmaq təklif olunur. Eksperimentar tədqiq olunanın bunu 

düz yerinə yetirməsini öyrəndikdən sonra № 1-10-na qədər olan şəkilləri tapmaq təklif edir. 

Eksperiment 10 şəkil tapılana qədər aparılmalıdır. 

Vaxt: 1.5 dəqiqə. 

Nəticə: 

Ballar Göstəricilər Inkişaf səviyyəsi 

10  bal  Uşaq tapşırığın öhədəsindən 45 saniyədə gəlmişdir. Olduqca yüksək  

8-9 bal Uşaq taprşığı 45-50 saniyə ərzində yerinə yetirmişdir. Yüksək  

6-7 bal Uşaq taprşığı 50- 60 saniyə ərzində yerinə yetirmişdir. Orta  

4-5 bal Uşaq taprşığı 60- 70 saniyə ərzində yerinə yetirmişdir. 

2-3 bal Uşaq taprşığı 70- 80 saniyə ərzində yerinə yetirmişdir. Aşağı  

0-1 bal Uşaq taprşığı 80 saniyədən artıq vaxtda yerinə yetirmişdir. Olduqca aşağı 
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Stimul material: 

Şəkil 26.1 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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27.“Burada artıq hansıdır?” metodikası 

Yaş həddi: 4-5 yaş 

Məqsədi: Uşaqlarda obrazlı - məntiqi təfəkkürü, əqli əməliyyatların təhlili və ictimailəş-

məsini öyrənmək. 

Metodikanın təsviri: Tədqiqat zamanı uşaqlara bir sıra şəkillər (bax: şəkil 27.1) göstərilir. 

Burada müxtəlif fiqurlar təsvir edilir. 

Vaxt: 3 dəqiqə. 

Təlimat: “hər bir şəkildə 4 elementdən biri artıqdır.Diqqətlə şəklə bax və həmin elementi 

müəyyən et. Və əsaslandırmağa çalış”. 

Stimul material: 

Şəkil 27. 
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Testin nəticələrinin qiymətləndirilməsi: 

 

ballar Göstəricilər Inkişaf səviyyəsinin 

qiymətləndirilməsi 

10 bal Uşaq tapşırığı 1 dəqiqədən də az vaxta yerinə yetirib. 

Hər bir şəkil üzrə düzgün cavab verib. Əsaslandırmanı 

düzgün etmişdir. 

Olduqca yüksək 

8-9 bal 1 - 1.5 dəqiqə ərzində tapşırığı düzgün yerinə yetirmiş-

dir.  

Yüksək 

6-7 bal 1.5 – 2 dəqiqə ərzində tapşırığın öhdəsindən gəlmişdir. Orta 

4-5 bal 2 – 2.5 dəqiqə ərzində tapşırığı yerinə yetirmişdir. 

2-3 bal 2.5 – 3 dəqiqə ərzində uşaq tapşırığı yerinə yetirmişdir. Aşağı 

0-1 bal 3 dəqiqə ərzində tapşırığı yerinə yetirməmişdir. Olduqca aşağı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

28. “Qapı” testi  

Təlimat: Gözlərinizi yumun, növbə ilə müxtəlif rəngli qapıları gözünüzün qarşısında 

təsəvvür edin (qırmızı, mavi, ağ, qara, yaşıl, narıncı). Bununla yanaşı aşağıdakı sualları da 

cavablandırın. 

№ Suallar: 

1. Qapı hansı formadadı? 

2. Açıq yoxsa qapalıdır? 

3. O qapıdan keçmək istəyirsiniz yoxsa yox? 

4. O nədən hazırlanıb? 

5. Bu qapı arxasında nə dayınıb? 

Nəticə: 

№ Rənglər Interpretasiyası  

1. Qırmızı qapı  Uşaqlıq  

2. Mavi qapı Gələcək  

3. Ağ qapı Xəstəlik, ölüm 

4. Qara qapı Intim münasibət 
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5. Yaşıl qapı Yaxınlar, dostlar 

6. Narıncı qapı Iş, təhsil. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

29. “Daş” testi 

Belə bir nəzəriyyə mövcuddur ki, bir çox xəstəliklər, məsələn, fiziki, psixi xəstəliklər rəng 

harmoniyasıın pozulması (hər hansı bir rəngin olub olmaması, qarışıqlığı, ola bilər ki, yetərsizliyi 

və s.) nəticəsində yaranmışdır. Bu nəzəriyyəyə uyğun olaraq orqanizmin pozulmuş müvazinətsizli-

yini bərpa etmək üçün çatışmayan rəngi onun duyğusu vasitəsi ilə almaq olar. 

Təlimat: Müxtəlif rəngli kristalları yığıb tədqiq olunana göstərin və qısa müddət ərzində o, 

kristallara baxıb onlardan birini və ya ikisini seçməlidir. Praktikadan görünür ki, tədqiq olunanlar 

adətən ona sakitlik gətirən bir - birinə uyğun olan 1 və ya 2 rəngi seçir. Bu seçim isə onun 

xarakterindən və hal - hazırda onda narahatlığa səbəb ola biləcək problemlərdən xəbər verir. 

Bütün rənglər spektrı isti, soyuq və neytral rənglərə bölünür.  

İsti rənglər: qırmızı, sarı, narıncı  

Soyuq rənglər: mavi, göy, bənövşəyi 

Neytral rənglə (isti və soyuq rənglərin sərhədi): yaşıl rəng 

Qara və ağ rəng bütün rəngləri özündə əks etdirir. 

Rənglərin izahı: 

Qırmızı – asılılıqdan əziyyət çəkir, müstəqil olmaq istəyir. Qırmızı rəngin köməyi ilə 

impuls, fəaliyyət üçün təhrik edici, od qığılcımı almaq istəyir. Bunların vasitəsilə yaradıcılıq, ak-

tivliyi qığılcımları əldə etmək istəyir. Əgər qırmızı rəngi seçmisinizsə sizə təşəbbüskarlıq 

göstərməməkdə təzyiqlər olunur həyat və davranış qaydaları sürəkli şəkildə diktə edilir. 

Narıncı – Hər şey yaş dövründən asılıdır. Tədqiq olunanlar adətən narıncı rəngi seçməklə 

“isinmə-yə” can atır və bununla sakitləşmək istəyir. Narıncı rəng rahatlaşmağa və hər şeyə 

emosional ya-naşmağa imkan verir. Bu rəngi seçənlərin sevgiyə ehtiyacları var. Burada belə bir 

paradoks var - sizi sevə bilərlər amma siz bunu hiss etməyə bilərsiniz. Bu rəngi seçən tədqiq 

olunana daim sevgi, qayğı göstərmək lazımdır. Elə etmək lazımdır ki, hər yerdə sevgini görə 

bilsin. Onları inandırmaq lazımdır ki, onların hərəkətləri düzgün olmaya bilər, amma sizin 

sevginiz bu hərəkətdən asılı deyil. Bu sevgi sadəcə onların var olmasına görədir. 

Sarı – daimilik rəngi, stabillik, etibarlılıq, realizm, praktik iş rəngidir. Bu günəş rəngi 

orqanizmi tarazlaşdırır, optimizm hissi yaradır. Bu rəngi sahibinin sakitləşmək istəyindən və 

tarazlıq yaratmaq istəyindən xəbər verir. Bu rəngi seçən insanlarda adətən ailədə stabillik olmur. 

Yaşıl – rəng həyat və dirçəliş rəngi hesab olunur. Fikrini bir yerə cəmləməyə, fikri fəaliy-

yəti gərginləşdirməyə imkan verir. Eləcə də təhlükəsizlik duyğusu yaradır və sakitlik xarakteri 

daşıyır. Çox güman ki, bu yeganə rəngdir ki, bu rəngi seçən insan haqqında narahat olmaq əvəzinə 

sevinmək lazımdır. Uzun müddətli xəstəlikdən sağaldıqdan sonra, ailə və ya şəxsi faciədən sonra 

bu rəngi seçmək xüsusilə sevindirici haldır. Elə hallar da ola bilər ki, hal - hazırki anda dostlar 
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arasında olan hər hansısa bir problem haqqında fikirləşirsiniz və bu vaxt bu rəngi seçmək normal 

bir haldır. Bu anda bu rəng fikri gərginliyi, fikirləşməyi göstərir. 

Mavi – rəng emosionallığın tarazlaşdırılması, estetik qabiliyyətləri, duyğu, harmoniya 

hissini gücləndirir. Bu rəngi seçən zaman həmin şəxsin emosiyaları necə büruzə verməsinə 

diqqətlə baxmaq lazımdır. Mavi rəngi çox vaxt öz hirsi, qəzəbi ilə  bacara bilməyən şəxslər 

seçirlər. Eləcə də erkən uşaqlıqdan oğlanları güclü cinsin nümayəndəsi olduğu üçün ağlamağa 

qoymadıqda  oğlanlar bu rəngi seçirlər. 

Göy – bu rəng sakitlik və rahatlıq bəxş edir. Göy rəng – mənəvilik və əbədilik rəngidir. 

Məhz bu rəng “üçüncü göz”ün açıqlığı ilə bağlıdır, gələcəyi görə bilmək, birlik, vəhdətlik kimi 

xarakterizə olunur. Bu rəngi seçən insanlar üçün 2 variant var – ya siz filosofsunuz və hər şeydən 

təcrid olunaraq dünyanın taleyi haqqında fikirləşmək arzusundasınız. Və ya əsəb gərginliyinin son 

həddindədir və göy daşa elə yapışıbki sanki bu daş onu xilas edəcək halqadır. Ayıq olun, uşağın 

həyatına diqqətlə nzər yetirin – ola bilər ki o sizin köməyinizə və dəstəyinizə ehtiyac duya bilər. 

Bənövşəyi – insanın intellektual qabiliyyətləri ilə bağlıdır. Bu rəng həqiqətlərin dərk 

olunması, mübarizənin sirrinin açılmasıdır. Əgər bu rəngi seçən insan hal –hazırda hər hansısa bir 

yaradıcı işlə məşğuldursa, bu haqqda narahatdır. Və yaxudda bu rəngi seçən insan pianinada, 

gitarada ifa etməyi, rəqs etməyi, şeir yazmağı, şəkil çəkməyi və ya tikməyi bacarır və yaxudda 

elmi təcrübələrə sahib biridir. Bütün bu sahələrin hər birində bu insan ən yaxşı köməkçi ola bilər. 

Əgər bu rəngi seçən insan komputer oyunlarından başqa heç bir şeylə maraqlanmırsa bu həmin 

insanın böhran vəziyyətində olduğunu göstərir, və “virtual reallığa” keçmək istəməsindən xəbər 

verir. Belə halda “həycanı öldürmək” lazımdır. 

Qara – bu nirvananın (1. budda məzhəbinə görə ruhun dünyadakı əzab və əziyyətdən xilas 

olaraq səadətə qovuşması; 2. ölüm, yoxlu) qara nöqtəsidir. Bu ölüm və matəm rəmzidir. Bu rəngi 

seçməklə insanlar özünə qapanıq olurlar, mövcud aləmi olduğu kimi qəbul etmirlər, onlar üçün 

ərtaf aləm passivdir və sanki hər bir şey onlara qarşı yönəlib. Ancaq bu zamanla düzələ bilər. Bu 

halda narazılığın səbəbini araşdırmaq olduqca vacibdir. Bu zaman sphbet ederek hər şeyi həll 

etmək daha yaxşıdır. 

Ağ – təmizlik və günahsızlıq, özünə qarşı ciddilik, asketizm (1. zahidlik, tərki-dünya; 2. 

məs. dünya ləzzətlərindən əl çəkmə) kimi simvolizə olunur. Bu rəng əhval - ruhiyyəni qaldırır. 

Bəzi insanlar bu rəngi seçməklə həyatlarında dəyişiklik etmək istədiklərini göstərirlər. Hər şeyi ağ 

vərəq kimi yenidən başlamaq istəyirlər. Digərləri isə bu rəngi seçməklə digər insanlardan, ətraf 

mühitdən ayrılaraq tək qalmaq istədiklərini, konfliktlərdən, həll olunmamış problemlərdən 

bezdiklərini göstərmək istəyirlər. İkinci halda ağ rəngə uzun müddət tamaşa etmək dərin depressi-

yaya gətirib çıxara bilər. Bu rəngi seçən insan utancaqdır, təklikdən əziyyət çəkir. Həmin insanın 

ünsiyyət qura biləcəyini birini tapmaq vacib şərtdir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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30. Psixogeometrik test  

Təlimat: Aşağıdakı 5 fiqura baxın: 

 

 

 

           

          Bunlardan birini seçərək və bu “Mənəm!” deyin. Öz formanızı hiss etməyə çalışın. Əgər 

çətinlik çəkirsinizsə o zaman ilk baxanda sizi cəlb edən fiquru seçin. Bir nömərisinin altında onun 

adını yazın. 

          İndi isə yerdə qalan  4 fiquru istəyinizə uyğun olaraq yerləşdirməyə çalışın (onların adını 

müvafiq nömrələrə uyğun qeyd edin). 

          Beləcə ən çətin mərhələ başa çatmış olur. 

          Hansı fiquru ilk yerləşdirmisinizsə bu sizin əsas fiqurunuzdur və ya subyektiv formadır. Bu 

sizin əsas xüsusiyyətlərinizi göstərəcək. 

          Digər 4 fiqur – bu özünəməxsus modelyatorlardır, hansı ki, sizin aparıcı davranış 

meladoyanızı bəzəyir. 

           Sonuncu fiqur sizinlə qarşılıqlı münasibətdə olan insanın daha çox çətinliklərini bildirir. 

          Elə ola bilər ki, bir fiqur tamamilə sizə uyğun olmaya bilər. Bu zaman iki hətta üç fiqurun 

kombinasiyasından istifadə etmək olar. 

          Nəticələrin interpretasiyası: 

          Kvadrat 

         Əməksevər, inadkar, səylə işləyən, başladıqları işi sona çatdırmağa cəhd edən insanlardır. 

Dözümlü və səbrli olmaları kvadratları öz sahələrində professional edir. 

         Kvadratlar nizam - intizama meyl edir. Hər şey öz yerində olmalı, öz vaxtında baş 

verməlidir. Kvadratların idealı planlaşdırılmış, əvvəlcədən proqnozlaşdırılan həyatdır. Hadisələrin 

adət olunmuş gedişinin dəyişməsi, qəfil sürprizlər onun ürəyincə deyil. İnformasiyaya böyük 

tələbatlar var. Əldə etdikləri bütün məlumatları sistemləşdirirlər. Nəticədə lazım olan informasiya-

nı dərhal verirlər. Kvadratlarda analitik, məntiqi təfəkkür üstünlük təşkil edir. Sanki informasiya 

dili ilə danışırlar, məlumatları işləyir, nəticələri hesablayırlar. Detallara çox diqqətlidirlər. 

         Onlar adətən yaxşı icraçı, inzibatçı olur. Risklər bağlı qərar qəbul etmə lazım gəldikdə onlar 

qərar qəbulunu uzadır. Onlar rasional, bir qədər soyuq olduqlarından bu cəhətləri onların insanlar-

la tez dil tapmasına mane olur. 

         Ümumiyyətlə, kvadratlar detallara diqqətli, xırdaçı, çox ehtiyatlı, inadkar, tərs, konservativ, 

fantaziyaları yoxsul, yeniliyə müqavimət göstərən, bir qədər simic, dəqiq insanlardır. Yazılı nitqə 
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meyilli, təmizkar, səliqəli, nigaha və valideyn borcuna ciddi münasibət göstərən, az dostlarının 

olmasına üstünlük verən insanlardır.Sakit istirahəti sevir, idmana meyl göstərirlər.   

        Düzbucaqlı 

        İndiki həyat tərzindən məmnun deyil və ona görə də daha yaxşı mövqe axtarışı ilə 

məşğuldurlar. Əsas xüsusiyyətləri hər şeyi bilmək, hər şeylə maraqlanmaq istəyidir. Baş verən hər 

bir şeyə canlı maraq göstərir. Cəsurdurlar. Yeni ideyalara təfəkkür və həyat tərzinə açıqdırlar. Hər 

yeni şeyi çox asan mənimsəyir. 

        Onların hərəkətlərini proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Onlar gündən – günə, hətta bir gün 

ərzində dəyişə bilir. Onlar özlərini olduqlarından aşağı qiymətləndirir. Hansısa sahədə ən yaxşı 

olmağa, yeni iş metodu, həyat stili axtarır. 

         Düzbucaqlıların davranışındakı kəskin dəyişikliklər digər insaları təşvişə salır, həyəcanlan-

dırır. Onlar üçün digər insanlarla ünsiyyət əhəmiyyətlidi. Bəzən onlar əvvəllər heç vaxt etmədiklə-

ri işi görməyə çalışır. Əvvəllər cəsarət edib verə bilmədikləri sualları verir. Belə zamanlarda onlar 

yeni ideyalara, yeni təfəkkür tərzinə açıq olur. Yeni hər bir şeyi asan mənimsəyir. Lakin hər kəsə 

tez inanan sadəlövh, tez təsir altına düşəndirlər. Onları idarə etmək asandır. 

         Üçbucaq 

         Üçbucaq liderlik simvoludur. Əsas xüsusiyyəti əhəmiyyətli məqsəd üzərində diqqətini mər-

kəzləşdirməkdir. Çox enerjili, gecle şəxsiyyətdir. Qarşısına aydın, dəqiqi məqsəd qoyur və bir 

qayda olaraq ona çatır. Onlar situsiyanı tez və dərindən təhlil etməyi bacarır. Diqqətlərini proble-

min məğzində mərkəzləşdirməyi bacarır. Üçbucaqlar özlərinə əmin insanlardır. Hər şeydə haqlı 

çıxmaq və situasiyanı idarə etmək başqasının əvəzinə də hər şeyi həll etmək meyli hesabına, onlar 

digərləri ilə rəqabət aparır. 

         Üçbucaqlarda qalib gəlmək, uğur qazanmaq meyli üstündür. Çox vaxt risqə gedirlər, hövsə-

ləsiz olur, qərar qəbulunda tərəddüd edən şəxslərər münasibətdə çox səbirsiz olur. Üçbucaqlar 

haqsız olduqlarını qəbul etməyi sevmir. Səhvlərini çətinliklə qəbul edir. Görmək istədiklərini 

görürlər, ona görə də qərarlarını dəyişməyi sevmirlər, qəti olur, etiraz qəbul etmir, əksər hallarda 

öz bildiklərini kimi  hərəkət edirlər. Lakin əsas məqsədlərinə çatmalarına kömək edən lazımı 

informasiyanı tez götürür. 

          Üçbucaqlar şöhrətpərəstdir, yüksək mövqe tutmağa, karyeraya sahib olmağa çalışırlar. İşə 

başlamazdan, qərar qəbul etməzdən əvvəl qarşılarına belə bir sual qoyurlar: bundan mənə nə xeyir 

gələcək. 

         Onlardan yaxşı menecer çıxır. Onlar öz işlərinin əhəmiyyətini rəhbərliyə gözəl tərəfdən 

təqdim edə bilir. Xeyir, mənfəət gətirən işi məsafədən hiss edir və bu iş uğrunda mübarizədə 

rəqiblərini kənarlaşdıra bilir. 

          Üçbucaqlar eqoistdirlər, hakimiyyət əldə etmək yolunda mənəvi normalar tanımırlar. Hər 

kəsin öz ətraflarında dolaşmasını istəyirlər. Onlar çox qətiyyətlidirlər. Məsuliyyəti öz üzərinə 

götürəndirlər. İndiki andakı məqsəddə diqqətlərini mərkəzləşdirirlər. Özlərinə əmin, enerjili, 

şöhrətpərəst, eqoist, etiraz qəbul etməyən, hövsələsiz, başqalarının sözünü kəsən, karyeristdirlər.  
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          Ziqzaq 

          Ziqzaq yaradıcılıq simvoludur. Onlar diqqətlərini detallarda cəmləşdirmirlər. Dünyanın 

mənzərəsini sadələşdirirlər. Gözəlliyi görür, estetik hissə malikdirlər. 

          Bir –birinə uyğun olmayan fərqli ideyaları birləşdirərək bu əsasda nəisə yeni, orjinal bir şeyi 

yaratmağa çalışır. 

          Öz zirəklik və hazırcavablıqlarından istifadə edərək onlar çox acıdil də ola bilər. 

Başqalarının gözünü yeni həllərin mümkünlüyünə açırlar. Onlar dünyanı daim dəyişən görür. 

Onlar üçün ən darıxdırıcı şey heç vaxt dəyişməyən şablonlar, qaydalar və həmişə hər şeylə 

razılaşan insanlardır. 

         Onları ciddi müəyyən edilmiş vəzifələr,daimi eyni iş üslubu əsəbləşdirir. Müxtəlifliyə, rən-

garəngliyə ehtiyacları var. Öz işlərində başqalarından asılı olmamağa çalışır. Yeni ideya və iş 

metodları yaratmağa çalışır. Heç vaxt keçmişdə istifadə edilən metodlarla kifayətlənmir. Gələcəyə 

meyillidirlər. Mümkün imkanlarla maraqlanır. Onlar oyanıq, coşqun tipdir. Yeni ideya tapdıqda 

bu haqda bütün danyaya car çəkməyə çalışır. Ziqzaqlarda bir qədər siyasət çatışmır. Təmkinli 

deyillər, sözün düzünü üzər deyirlər. Bu da onlara öz ideyalarını həyata keçirməyə mane olur. İşin 

yeni olmaması onların maraqlarını soyudur. 

          Dairələr  

          Dairə harmoniya simvoludur. Dairələr insanlarla xoşməramlı münasibətlərdə maraqlıdırlar. 

Onlar üçün ən əsası insanların xoşbəxtliyi, firavanlığıdır. Onlar sanki iş kollektivini, ailəni 

bağlayan, qrupu sabitləşdirən şəxslərdir. Yaxşı ünsiyyətə girən, həm də yaxşı dinləyicidirlər. Çox 

həssasdırlar. Empatiya hissinə malikdirlər. Başqalarının sevinc və kədərini bölüşməyə qabildirlər. 

Digər insanlar dairələrə can atır. 

         Dairələr insanları yaxşı oxuyur və bir an içində yalançı, saxta insanları müəyyənləşdirə bilir. 

Onlar öz kollektivlərinə azarkeşlik edir, iş həmkarları arasında çox populyar olur. 

         İnsanlarla çox meyilli olduqlarından hər kəsə yaranmağa çalışırlar. Ciddi mövqedə dura 

bilmirlər. Onlar üçün ən ağır şey şəxsiyyətlərarası konfliktə girməkdir. İnsanlar bir-birilə yaxşı 

münasibətdə olduqda dairələr çox şad olur. Ona görə də kiminləsə konfliktdə olarkən birinci 

dairələr güzəştə gedirlər. 

         Onlar qətiyyətsiz, siyasi oyunlarda bir qədər zəifdirlər. Özlərini lazımı tərəfdən təqdim edə 

bilmirlər. Ona görə də daha qüvvətli şəxslərdən asılı vəziyyətə düşürlər. Onlar üçün hakimiyyətin 

kimin əlində olması əhəmiyyətli deyil, təki hamı razı olsun. Bəzi hallarda söhbət mənəvi, əxlaqi 

normaların və ədalətin pozulmasından gedirsə onlar çox ciddilik və qətiyyət nümayiş etdirirlər. 

          Onlar obrazlı, intuitiv təhlilə meyillidirlər. Problemin subyektiv tərəfinə meyil edir. Onlar 

anadangəlmə psixoloqdurlar. Lakin ciddi biznesin başında durmaq üçün təşkilatçılıq vərdişləri 

yoxdur.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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31. “Mənim qəhrəmanım” metodikası 

Məqsəd: Tədqiq olunanın təqlid etmək istədiyi, bəyəndiyi obrazı müəyyənləşdirmək. 

Yaş: Kiçik məktəbli. 

Tədqiqatın mərhələləri: Adı çəkilən metodika bir neçə variantda aparıla bilər. 

1. Uşaqlara suallar verilir (şifahi və yazılı): 

 . Indi və yaxud böyüyəndə kimə oxşamaq istərdin? 

. Sinifdə oxşamaq istədiyin uşaq var? Nə üçün oxşamaq istərdin? 

. Tanınmışlardan, kino, cizgi filmi qəhrəmanlarından kimə oxşamaq istərdin? Nə üçün oxşamaq 

istərdin?  

2. Uşaqlara kimə oxşamaq istədikləri seçmək təklif ediril: anası, atası, qardaşı, bacısı, müəllimi, yoldaşı, 

tanışı, qonşusu 

3. İnşa yazmaq təklif edilir: “Mən necə olmaq istərdim...” 

Nəticələrin işlənilməsi: nəticələri işləyərkən təkcə hansı qəhramana oxşamaq istəməsinə 

deyil, həmçinin nə üçün həmin insana oxşamaq istəməsinə diqqət yetirmək lazımdır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

32.Lyuşer testi 

        Rənglərin insanda həm fizioloji, həm də psixoloji effektlər əmələ gətirməsi artıq yaxşı 

məlumdur. Bu amili incəsənət, estetika və istehsalda nəzərə alırlar. Rənglərə qarşı emosional 

münasibət onlardan bəzilərinə üstünlüyün verilməsi ilə (seçim), bəzilərinə qarşı etinasızlıqla  və 

imtina ilə (neqativ qiymətləndirmə) xarakerizə olunduğundan psixodiaqnostikada da bu məsələ 

önəm daşıyır. 

        Lyuşer testinə  görə rəng seçimi  tədqiq olunanın fəaliyyət istiqamətini, əhvalını  və şəxsiy-

yətin funksional vəziyyəti və nisbətən sabit keyfiyyətlərini  özündə əks etdirir. 

         Lyuşerə görə rənglərin xarakteristikası  4 əsas  və 4 əlavə rəngi özündə  birləşdirir: 

Əsas rənglər: 

1. Göy - məmnunluq və sakitliyi simvolizə edir; 

2. Tünd yaşıl - özünəinam, qətiyyətlilik hissi, bəzən isə tərslik; 

3. Al-qırmızı - iradi səyin güclülüyünü, aqressivliyi, təzyiq tendensiyalarını, ehtirası 

simvolizə edir; 

4. Açıq – sarı – aktivlik, ünsiyyətə meyl, ekspansivlik, şən əhval - ruhiyyə. 

      Optimal vəziyyətdə, konflikt mövcud deyilsə  əsas rənglər  ilk  beş  pozisiyada yer tutur. 

Əlavə  rənglər: 

1. bənövşəyi 

2. qəhvəyi 
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3. qara 

4. «0» ton (boz) 

        Bu rənglər neqativ tendensiyalardan olan həyəcanlılıq, stress, qorxu  hissini, məyusluluğu 

simvolizə edir. Onların  mənaları bir - biri ilə qarşılıqlı əlaqədə müəyyənləşdirilir. Aşağıda  bunun 

üçün  müxtəlif  pozisiyalar  verilib. 

        Təlimat (psixoloq üçün) : “Rəngli kartları qarışdırın və rəngli üzlərini üstə qoyun. Tədqiq 

olunandan ona təqdim olunmuş 8 rəngdən onun ən çox xoşuna gələni seçməsini xahiş edin. Təd-

qiq olunana əvvəlcədən izah edin ki, o rəng seçərkən sevdiyi geyim rənginə və ya göz rənginə və 

s. görə seçməməlidir. Tədqiq olunan təklif olunmuş 8 rəngdən ona ən xoş olanını seçməlidir. Se-

çilmiş kart  rəngli üzü aşağı olmaqla qırağı qoyulmalıdır. Qalan rənglərin içindən ən xoş olanını 

seçməyi tədqiq olunandan xahiş edin. Seçilmiş növbəti kartı rəngli üzü aşağı olmaq şərti ilə birinci 

kartın  sağ tərəfinə qoyun. Proseduru təkrar edin. Kartların nömrələrini  seçilmə ardıcıllığı ilə qeyd 

edin. 

        2 - 3 dəqiqədən sonra kartların rəngli üzünü çevirin və eyni  proseduru  təkrar edin. Tədqiq 

olunana  izah edin ki, o bundan əvvəlki prosedurdakı rənglərin seçilmə ardıcıllığını  yada salıb, 

ixtiyari olaraq  seçim  ardıcıllığını  dəyişməməlidir. 

         Birinci  seçim  arzu olunan vəziyyəti, ikinci isə  reallığı  təsvir edir. Tədqiqatın məqsədin-

dən  asılı  olaraq  testin  nəticələrini  interpretasiya  etmək olar”.    

        Testin nəticələrindən alınan 8  pozissiya: 

 nəzərə çarpan üstünlük (+ +  kimi işarə olunur) 

 üstünlüyün verilməsi (x x  kimi işarə olunur) 

 rəngə qarşı etinasızlıq (= =  kimi işarə olunur) 

 rəngə qarşı antipatiya (- - kimi  işarə olunur) 

    I Pozissiya - məqsədə çatma yollarını əks etdirir (məsələn: göy rəngin seçilməsi tədqiq 

olunanın  sakit, əlavə təzyiqsiz fəaliyyət göstərmək niyyətindən xəbər verir). 

    II Pozissiya - tədqiq olunanın can atdığı məqsədi əks etdirir. 

    III - IV Pozissiya - tədqiq olunanın hal-hazırda olduğu mövcud situasiyaya münasibətini 

və situasiyanın ona diktə etdiyi fəaliyyət obrazını əks etdirir. 

    V - VI  Pozissiya - rəngə qarşı etinasızılığı, neytral münasibəti xarakterizə edir. Bu sanki 

tədqiq olunanın əhvalını öz vəziyyətini motivlərini bu rənglə bağlamasından xəbər verir. Lakin 

müəyyən situasiyalarda bu pozissiya  rəngin rezerv traktovkası ola bilər. Məsələn: göy rəngin 

(sakitlik rənginin) konkret bu situasiyaya uyğun olmaması ilə əlaqədar müvəqqəti qırıqda 

tutulması. 

    VII - VIII  Pozissiyalar - rəngə qarşı neqativ münasibəti xarakterizə edir. Bu rəngdə əks 

olunmuş hansısa tələbatın, motivin, əhvalın  basılması ilə əlaqədardır. 

  Seçilmiş rənglərin nömrələri pozissiyalara müvafiq qaydada qeyd olunur. Məsələn: qırmı-

zı, sarı, göy, boz, yaşıl, bənövşəyi, qəhvəyi və qara rənglərin  seçimi zamanı qeydiyyat aşağıdakı 

kimi aparılmalıdır:    



52 

 

 

 

+ + x x = = - - 

3 4 1 0 2 5 6 7 

 

Zonalar özlüyündə dörd funksional qrupu əmələ gətirir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

33. Əl testi (Hand test) 

Əl testi – proyektiv metodika olub aqressiv münasibətləri öyrənməyə istiqamətlənib.  

Müəllif: Test 1961-ci ildə B.Brayklin, Z.Piotovski, E.Vaqner tərəfindən işlənilib.  

Stimul material: 9 müxtəlif vəziyyətdə olan əl şəklindən və 1 boş ağ kağızdan (10x14 sm) 

ibarətdir. Burada tədqiq olunan istənilən formanı çəkə bilər. Şəkillər ardıcıl olaraq tədqiq olunana 

təqdim olunur.  
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Təlimat: Tədqiq olunana belə bir təlimat verilir ki, şəkillərdəki hərəkətlər nəyi bildirir. Və 

yaxudda bu cür ələ sahib olan insan nə edə bilər. Hər bir şəkil üçün bir neçə variant hərəkət demək 

lazımdır. 

Cavablar 11 kateqoriya üzrə fərqləndirilir: 

№ Əlamətlər Interpretasiyası  

1. Aqressiya  Barmaq dominant kimi təsir bağışlayır. Nəyəsə xətər yetirmə,aktiv şəkildə hər 

hansı bir obyekti cəlb edir. 

2. Göstərici Əl aparıcıdır, nəyəsə istiqamətlənib, nəyəsə mane olur, insanların üzərində 

hökmranlıq etmək istəyir.  

3. Qorxu  Əl digər insana istiqamətlənmiş aqressiv yaşantısı kimi öünü büruzə verir və 

yaxudda kimisə fiziki təsirdən kənarlaşdırmağa çalışır. Həm də insanın özünə 

qarşı təsadüfi zərər kimi nəzərdən keçirilir. 

4. Bağlılıq 

(məhəbbət)  

Əl sevgi, digər insanlara müsbət emosional ustanovka  ifadə edir 

5. Kommunikasiya Əllərin ünsiyyət qurmaq, əlaqədə olmaq və ya əlaqə qurmağa can atır. 

6. Asılılıq  Əl digər insana sanki asılılıq ifadə edir. 

7. Eksqibisionizm  Əl müxtəlif üsullarla özünü cəlb edici göstərir. 

8. Şikəstlik Əl deformasiya olunub, xəstədir, hər hansı bir fəaliyyətə hazır deyil. 

9. Aktiv simasızlıq Əl sanki fəaliyyətdədir. Nəyisə bitirmək istədikdə digər insanın köməyi tələb 

olunmur. Belə ki, əlin fiziki yerdəyişməsi üçün güc təklif edir. 

10. Passiv simasızlıq Hər hansı bir işin sonlandırılması üçün digər bir insanın iştirakı tələb olunmur. 

Ancaq belə bir vəziyyətdə əl öz vəziyyətini dəyişmir. 

11. Təsvir  Olmayan bir əl şəklinin təsviri. 

 

Açıq aqressiyanın göstərici aşağıdakı formulla hesablanır: 

Aqressiya =(aqressiya + göstərici) – (qorxu + bağlılıq + kommunikasiya + asılılıq). 

Aqressiv davranışın motivini dəqiqləşdirmək üçün ən çox hansı profildə cavab çoxdusa 

həmin profil üzrə analiz aparmaq lazımdır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

34. Eqosentrik assosiasiya testi 

Məqsədi: Proyektiv metodika yeniyetmələrdə və böyük məktəblilərdə eqosentrizmin 

diaqnostikası üçün nəzərdə tutulub. 

Nəticələrin işlənilməsi “eqosentrizmin indeksini” müəyyən etmək məqsədilə həyata 

keçirilir. Tədqiq olunana təqdim olunan  bütün cümlələr tamamlanmalıdır. 

Testləşdirməni həyata keçirərkən aşağıdakı şərtləri nəzərə almaq lazımdır: 

1. Təlimatdan başqa tədqiq olunana nəsə izah etmək və ya öz fikrini bildirmək qəti surətdə 

qadağandır 

2. Eksperimentator testin nəticələrini tədqiq olunandan başqa heç kimə deyilməməlidir. 
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Təlimat: Tapşırıq 40 tamamlanmamış cümlədən ibarətdir. Siz bunların hər birini tamamla-

malısınız. Mümkündüsə ilk ağlınıza gələn fikri yazın. Yayınmamağa çalışın, çalışın biraz tez 

işləyəsiniz. 

Stimul material: 

1. Belə situasiyada...  

2. Ən asandı...  

3. Baxmayaraq ki, o...  

4. Nə qədər uzundursa...  

5. Müqayisədə o...  

6. Hər bir...  

7. Heyif ki...  

8. Nəticədə...  

9. Əgər...  

10. Bir neçə il bundan əvvəl...  

11. Ən əsası odur ki...  

12. Əslinə baxsaq...  

13. Yalnız...  

14. Əsl problem budur ki,...  

15. Düz deyil ki, o...  

16. O gün gələcək ki...  

17. Ən böyütü...  

18. Heç vaxt...  

19. Nə olsun ki...  

20. Çox çətin ki mümkün olsun...  

21. Əsas odur ki...  

22. Hərdən...  

23. 12-də uçuş...  

24. Keçmişdə...  

25. İş burasındadır ki..  

26. Hal-hazırkı anda...  

27. Ən yaxşısı...  

28. Diqqətə alaraq...  

29. Əgər olmasaydı...  

30. Həmişə...  

31. Mümkündür ki...  

32. O halda...  

33. Adətən...  

34. Hətta əgər...  

35. İndiyənə qədər...  

36. Əsas şərt...  

37. Bundan əlavə...  

38. Xüsusən...  

39. Elə bu günlərdə...  

40. Ancaq o vaxtdan...  
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İnterpretasiya: Eqosentrizm xarakter əlaməti kimi öz “mən”ini xüsusi qeyd edərək 

şişirdilir. Eqosentrizm şəxsə yönəldilmiş tendensiya kimi şüuru, emosional və davranış sferasında 

yarana bilər. Belə istiqamətlənmiş şəxsiyyət digər insanların yaşantılarını dərk etməkdə çətinlik 

çəkə bilər. 

Yeniytetmə və böyük məktəblilərdə eqosentrizmin səviyyəsini öyrənmək üçün şkala 

    Aşağı  Orta  Yüksək 
4 sinif oğlanlar 0-9 10-25 26-40 

qızlar 0-8 9-24 25-40 

5 sinif oğlanlar 0-11 12-27 28-40 

qızlar 0-10 11-26 27-40 

6 sinif oğlanlar 0-13 14-28 29-40 

qızlar 0-14 15-26 27-40 

7 sinif oğlanlar 0-12 13-27 28-40 

qızlar 0-13 14-25 26-40 

8 sinif oğlanlar 0-8 9-22 23-40 

qızlar 0-9 10-23 24-40 

9 sinif oğlanlar 0-7 8-20 21-40 

qızlar 0-8 9-23 24-40 

10 sinif oğlanlar 0-7 8-20 21-40 

qızlar 0-7 8-21 22-40 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

35. Rənglərlə bədənə bələdləşmə 

Müəllif: O.Vuley və S.Roll tərəfindən 1991-ci ildə nəşr olunub. 

Məqsədi: Insanın bədəninə bələdləşməsini müəyyənləşdirmək  

Stimul material: kişi və qadın bədəni təsvir edilmiş 2 şəkildən ibarətdir.  
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Təlimat: Tədqiq olunana 5 karandaş verilir (mavi, yaşıl, qara, sarı və qırmızı) və müvafiq 

cinsin şəklini rəngləmək təklif olunur. 

Rəngin mənaları: 

Rənglər Mənası Ballar  
Qırmızı  Bədənin hər hansı bir hissəsindən razı olmadıqda istifadə edilir. 5 bal 

Sarı Razı deyil. Həmin hissə onu narahat edir. 4 bal  

Qara  Neytral münasibət bəsləyir. 3 bal 

Yaşıl  Razıdır. 2 bal 

Mavi  Tamamilə razıdır. 1 bal 

Bu metodika vasitəsilə insanın bədənin qənaətbəxşliyinin 3 göstəricisini müəyyən edilir. 

Ümumi bədənin 16 hissəsinə əsaslanır. Eləcə də iki göstəricinin birləşməsindən ibarətdir. 

Onlardan birincisi özündə bədənin aşağıda göstərilən hissələrinin orta arifmetrik qiymətini 

əks etdirir:qarın nahiyyəsi, ombanın (budun) yuxarı 1/3 hissəsini, sağrı, ombanın aşağı hissəsi.   

Ikinciyə bədənin genetal hissələrindən başqa digər hissələri aiddir: saçlar, sifət, pəncə, 

baldır, əl barmaqları, bazu önü, çiyin, bel, sinə və mədənin yuxarı hissəsi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

36. “Uzaqlardakı əkizim” metodikası. 

Təyinatı: Bu metodika şəxsin dəyərlər sferası ilə tanışlıq üçün nəzərdə tutulub.  İnsanın 

həyatında aparıcı dəyərlər orienstasiyasını müəyyən etməyə imkan verir. Metodikanın həyata 

keçirilməsi və təhlili çox zaman tələb etmir. Bütün təhlilllər tədqiq olunanın cavabından asılıdır. 

Metodika tədqiq olunanın portretini yaratmaga çox kömək olur. 

Psixoloq tədqiq olunandan xahiş edir ki, əvvəllər heç görmədiyini və eşitmədiyi əkiz bacı 

və ya qardaşının olmasını fərz etsin. Tədqiq olunana aşağıdakı tip suallar verilir: əkiz tayının hansı 

həyat situasiyası onda paxıllıq yarada bilər və mümkündüsə bu situasiyanı maksimal şəkildə tədvir 

etsin. 

Metodika proyektiv xarakter daşıyır. Metodikadan konsultasiya zamanı istifadə etmək 

məqsədə uyğundur.  

Qiymmətləndirilən keyfiyyət: dəyərlər. 

Yaş kateqoriyası: 11 yaşdan yuxarı. 
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Təlimat: Tədqiq olunana təmiz ağ vərəq verilir. Lazım gələrsə tədqiq olunanın adı və ya 

onu əks etdirən bir ad yazın. Yaxşı olardıkı tədqiq olunanın vaxtı məhdudllaşdırılsın. Tədqiq 

olunan şəkli bitirdikdən sonra psixoloq dəqiqləşdirmək üçün tədqiq olunana suallar verir. Təbii 

əgər tədqiq olunan şəkli aydın sözlərdən istifadə etməyibsə sualların verilməsi lazımdır.  

Tapşırıq: 

Kişilər üçün təlimat: Təsəvvür edin ki, siz əkiz qardaşınızın olması haqqında xəbər 

eşitdiniz. Sizi hələ uşaq ikən ayırıblar. İndi o, uzaqda yaşayır və sizi görmək üçün qonaq gəlib. Siz 

danışırsınız və bir- biriniz haqqında çoxlu şeylər bildiniz. Nədəsə siz qardaşınıza qibtə etdiniz. 

Sual: Qardaşınızın hansı həyati situasiyası sizdə qibtə hissi oyadır? 

Ağlınıza gələnləri rahat şəkildə yazın. Əgər siz yuxarıdakı təlimatın hər birini təsəvvür 

etsəniz fikirləşmək sizin üçün rahat olar. Qardaşınınızın necə görünməsini təsəvvür etməyə 

çalışın. Onun necə danışması, hansı maneralar etməsi, necə geyinməsi və s. haqqında fikirləşin.    

Sizin qibtə etdiyiniz hər bir şeyi kağıza yazın. Çalışın konkret yazın, ümumi frazalarla 

kifayətlənməyin: “həyatdakı uğuru”, “şəxsi həyatındakı müvəffəqiyyət”. 

Qadınların üçün təlimat: Təsəvvür edin ki, əkiz bacınız var. Sizi hələ uşaq ikən ayırıblar. 

İndi o, uzaqda yaşayır və sizi görmək üçün qonaq gəlib. Siz danışırsınız və bir- biriniz haqqında 

çoxlu şeylər bildiniz. Nədəsə siz bacınıza qibtə etdiniz. 

Sual: Bacınızın hansı həyati situasiyası sizdə qibtə hissi oyadır? 

Sizin qibtə etdiyiniz hər bir şeyi kağıza yazın. Çalışın konkret yazın, ümumi frazalarla 

kifayətlənməyin: “həyatdakı uğuru”, “şəxsi həyatındakı müvəffəqiyyət”. 

Nəticələrin işlənilməsi: Psixodiaqnostika məqsədindən çıxış edərək tədqiq olunanın 

cavabları əsasında təhlil aparılır. Əgər tədqiq olunan hər bir şeyi yetərincə geniş izah edirsə, bu 

zaman onları lazımı qruplaşdırmaq lazımdır. Məsələn, tədqiq olunan “yaxşı maşın” və “şəxsi 

yaxta”deyirsə, bu zaman bunu “maddi xoşbəxtçilik” izah etmək olar.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

37. Emosional sferanın öyrənilməsi metodikası 

Məqsədi: Uşaq bağçalarında uşaqların emosional sferanın müəyyənləşdirmək. 

Ləvazimat: Rəngli karandaşlar (qara, yaşıl, boz, qırmızı, sarı, göy, qəhvəyi), mil - mil 

dəftər. 

Davranış ardıcıllığı: Uşağa ən çox bəyəndiyi rəngdə olan karandaşı seçmək təklif olunur. 

Bu karandaşla xətlərin üzərindən cızmalıdır. Sonra yerdə qalan karandaşlardan hansını daha çox 

xoşlayırsa onu seçməli və yenidən xətlərin üzərindən cızmalıdır. Karandaşlar bitənə qədər bu 

prosedur davam etməlidir. 
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Sonra aşağıdakı suallar verilir: 

1. Bağçaya gəldikdə səndə hansı əhval – ruhiyyə yaranır? 

2. Əhvalını hansı rənglə müqayisə edərsən? 

3. Öz tərbiyəçinlə qarşılaşdıqda nə hisslər keçirirsən? 

4. Öz dostlarını nə vaxt görürsən? 

5. Məşğələlərə münasibətin necədir? 

Beləliklə, biz uşaqların böyüklərə, yaşıdlarına, məşğələlərinə emosional münasibətinin 

qrafik proyeksiyasını öyrənə bilərik. 

Tədqiqatın nəticəsi uşağın emosional sferasını öyrənməyə imkan verir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

38. “Mən kiməm?”metodikası 

Müəllif: M.Kuna və T.Makpartlenda  

Yaş: yeniyetmələr üçün 

      “Mən” konsepsiyasının xüsusiyyətlərini göstərmək üçün “Mən kiməm?” metodikasından 

istifadə edilir. Yeniyetmənin “Mən kiməm?” sualına cavabı azad şəkildə özü haqqında fikirlərdən 

ibarətdir, hansı ki, bu cavablarda özünün şəxsi xarakter xüsusiyyətləri və özünün bu və ya digər 

qrupa mənsubluğu haqqında məlumat əks olunur. 

Nəticələrin interpretasiyası: Tədqiqatdan alınan nəticələrin interpretasiyada iki 

kateqoriya yaradılır. Bunlardan biri şəxsiyyət keyfiyyətlərini, digər isə sosial identifikliyi əks 

etdirən kateqoriyadır. 

       “Mən kiməm?” metodikasının xüsusiliyi hazırki tədqiqatda kontent - analiz prosedurasın-

dan istifadə etməkdir, hansı ki, burada təkrarlıq prinsipi, müxtəlif fikirlərinin tezliklərinin seman-

tik və formal elementlərinə (anlayış, hökmlər, təsvir (obraz) və s.) əsaslanır. 

        Əldə olunan kateqoriyalar şəxsi (personal) və sosial identifiklik məzmununu əks etdirir. 

1. Seksual əlamətlər (oğlan,qızcığaz,ad,oğlan uşağı, qız, gənc oğlan, kişi cinsi) 

2. Maraqlar,cazibələr (heyvanları sevirəm, gül bəsləməyi sevirəm, icad etməyi sevirəm, 

texnologiyanı sevirəm, yaxşı oynuyuram, gitarada çalıram, yazmağı (şeir, hekayə və s.) 

sevirəm və s.) 

3. Yaş (dövr) (gənc, mənim 15 yaşım var, yeniyetmə) 

4. Ailəvi və dostluq rolları (yetim, qardaş, nəvə, mənim anamın qızı, yaxşı rəfiqə, gələcək 

həyat yoldaşı, oğul, bacı, qardaş/bacı qızı, dayı, etibarlı dost) 

5. Etnik əlamətlər  

6. Profisional rollar (şagird, gələcək tələbə, atlet, rəssam, balıqçı, məktəbli qız, gələcək 

sürücü, məktəb məzunu, musiqiçi, direktor olmaq istəyirəm və s.) 

7. Rədd etmək, qəbul etməmək (qəddarlara nifrət edirəm, təkliyə nifrət edirəm, yalana nifrət 

edirəm, xəyanəti sevmirəm, həkimlərə nifrət edirəm, düşmənlərə nifrət edirəm və s.) 
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8. İntellektual qabiliyyətlərlə bağlı şəxsi keyfiyyətlər (ağıllı, qabiliyyətli, istedadlı, normal 

oxuyuram, səfeh, əlaçı və s.) 

9. Ətrafdakılarla qarşılıqlı əlaqəylə bağlı şəxsi keyfiyyətlər (nəzakətli, kaprizli, həmişə öz 

dostlarımın köməyinə gəlirəm, itiyaddaşlı, ünsiyyətcil, xeyirxah, dostlarıma hörmət edirəm 

və s.) 

10. Xarici görünüş (gözəl, qəhvəyi rəngli, göygöz, arıq, zərif, yaraşıqlı, dəbdəbəli, uzundırnaq-

lı, model, ağ dərili və s.) 

11. Fəlsəfi fikir (insan, xəyalpərəst, tənqidçi, strateq, şəxsiyyət, romantik, müstəqil insan, gözə 

çarpan insan, pessimist, ağıllı insan və s.) 

12. Cəmiyyətdə rolu (müsabiqə iştirakçısı, cəmiyyətin hissəsi, kollektivin üzvü və s.) 

13. Özünə münasibəti (özümü sevirəm, mən heçəm, mən özümü sevmirəm və s.) 

14. Davranış xüsusiyyətləri (zərərli, siqaret çəkmək, qiybətcil, ekstrimi sevirəm, xuliqan və s.) 

15. Fiziki forma (sağlam, zəif və s.) 

 

Blank  

Tədqiq olunan A.A.S:____________________________________________________________ 

Cinsi:_____________Yaş:______________Sinif:______________ 

Tədqiqatın keçirilmə tarixi: “____”________________201__-ci il 

Təlimat: Qarşınızda sorğu blankı var. Siz mütləq bu blankı aşağıdakı kimi 

tamamlamalısınız: aşağıda 20sıra “Mən” sözüylə başlanır. 15dəqiqə ərzində “Mən kiməm?” 

sualına cavab verəcək  20 müxtəlif cavab yazın. İstənilən sözdən və ifadədən istifadə edə bilərsi-

niz. Yaxşı olarki qısa müddətə təlimatı yerinə yetirəsiniz. İlk öncə nə fikirləşirsinizsə onu blankda 

qeyd edin. 

1.Mən_________________________________________________________________________ 

2.Mən_________________________________________________________________________ 

3.Mən_________________________________________________________________________ 

4.Mən_________________________________________________________________________ 

5.Mən_________________________________________________________________________ 

6.Mən_________________________________________________________________________ 

7.Mən_________________________________________________________________________ 

8.Mən_________________________________________________________________________ 

9.Mən_________________________________________________________________________ 

10.Mən________________________________________________________________________ 

11.Mən________________________________________________________________________ 

12.Mən________________________________________________________________________ 
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13.Mən________________________________________________________________________ 

14.Mən________________________________________________________________________ 

15.Mən________________________________________________________________________ 

16.Mən________________________________________________________________________ 

17.Mən________________________________________________________________________ 

18.Mən________________________________________________________________________ 

19.Mən________________________________________________________________________ 

20.Mən________________________________________________________________________ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

39. Kimə görə mən nəyəm? 

A.A.S:_________________________________________________________________________ 

Təvəllüdü:_____________Cins:_________ 

Keçirilmə tarixi: “__” ______ 201__ ci il 

Təlimat: Aşağıda verilən mülahizələrə variantlardan uyğun gələn hesab etdiklərinizin 

qarşısında “+” işarəsini qoymağınızı xahiş edirik (bir neçə variantı işarə edə bilərsiniz). 

№ Necəsiniz? Valideynimə Övladıma  Tanışlarıma  Özümə 

1. Aktivəm     

2. Davakaram     

3. Plansızam     

4. Yolagedənəm     

5. Axmağam     

6. Çox zəkalıyam     

7. Cəsarətsizəm     

8. Qaraqabağam     

9. Bacarıqsızam     

10. Çox ciddiyəm     

11. Pintiyəm     

12. Şənəm     

13. Yaraşıqlı və gözələm     

14. Səmimiyəm     

15. Şıltağam     

16. Çox güclüyüm     

17. Xəyalpərəstəm     

18. Həmişə xəstəyəm     

19. Idmançıyam     

20. Çox qısqancam     

21. Diqqətsizəm     

22. Hörmətsizlik edənəm     
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23. Bəxtsizəm     

24. Ərköyünəm     

25. Çox qabiliyyətliyəm     

26. Yazıq biriyəm     

27. Yola gedənəm     

28. Xoşbəxt deyiləm     

29. Qabaqcıl insanam     

31. Bədbinəm     

32. Sevilən biriyəm     

33. Etibarlıyam      

 

Başqa xüsusiyyətləriniz varsa, yazın................ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

40. Əşyalar danışsaydı... 

Aşağıda qeyd olunan əşyalar danışa bilmir, amma fərz edək ki, onlar danışır. Maraqlıdır ki, 

onlar sizin haqqında nə söyləyərdilər? ( Əgər aşağıda əşyalardan bəzilərinə sahib deyilsinizsə 

onları boş buraxın). 

1. Diş fırçam: 

2. Ayaqqabılarım: 

3. Dəsmalım: 

4. Qələmin: 

5. Yatağım: 

6. Sıra yerim: 

7. Stolum: 

8. Paltar dolabım: 

9. Paltarlarım: 

10. Saçlarım: 

11. Velosipedim: 

12. Televizorum: 

13. Kompyüterim: 

14. Ayaqaltım: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

41. Bu kimdir? 

Təlimat: Bu test kollektiv daxilində necə tanındığınızı aydınlaşdırmaq üçün nəzərdə 

tutulan bir texnikadır. Aşağıda kollektivə daxil olan yoldaşlarınızı tamamlayan 20 keyfiyyət 

sadalanmışdır. Bu keyfiyyət yoldaşlarınızdan hansının davranış və xüsusiyyətlərinə müvafiqdirsə 

həmin cümlənin qarşısında onun adını və soyadını qeyd edin. Əgər o keyfiyyət sizə uyğun gəlirsə 

siz öz adınızı da qeyd edə bilərsiniz. Bir keyfiyyət bir neçə yoldaşınıza uyğun gələrsə onların da 

adını da qeyd edə bilərsiniz. Heç kimə uyğun gəlməyən keyfiyyətlərin qarşısını boş buraxın. 

Yazdıqlaınızı gizli tutun. Biz də onları gizli tutacağıq. 
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Blank: 

A.S.A._________________________________________________________________________ 

Təvəllüd________________________________________________________________________ 

Sosial statusu____________________________________________________________________ 

Keçirilmə tarixi “____”__________________201__-ci il. 

 

№ Keyfiyyətlər  Adları  

1. Tez-tez tək qalmağı xoşlayan  

2. Dostları ilə bir yerdə olmağı xoşlayan  

3. Çox nadan həmişə o deyən olmasını istəyən  

4. Çox çalışqan həmişə yüksək qiymətlər alan  

5. Kobud və qəlbə dəyən  

6. Istənilən şəraitdə yardım edən  

7. Çox mədəni və heç kimin xətrinə dəyəməyən  

8. Kollektivdə hər kəs tərəfdən sevilən  

9. Özünü bəyənən, hamıya yuxarıdan aşağı baxan  

10. Iş bacarmayan  

11. Hamını ələ salan  

12. Çox qısqanc olan  

13. Çox danışmağı ilə kollektivin rahatlığını pozan  

14. Soyuqqanlı, həmişə düşünülmüş hərəkət edən  

15. Həyəcanlı və narahat olan  

16. Dəymədüşər, zarafatı sevməyən  

17. Zarafat etməyi bacaran və onunla edilən zarafatı anlayan  

18. Çox bacarıqlı  

19. Varlığı hiss olunmayan  

20. Rəhbərliyin sevimlisi  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

42. “Dost seçmə motivi”metodikası 

Təyinatı: Metodika 2009-cu ildə uşaq və yeniyetmələrdə dost seçmə motivini 

müəyyənləşdirmək üçün işlənilib hazırlanmışdır. Anketin əhəmiyyəti səmimi şəkildə sualları 

cavablandırmaqdan ibarətdir. 

Qiymətləndirilən dəyər: Dost motivi 

Yaş həddi: 7 – 18 

Metodikanın həyata keçirilmə ardıcıllığı: Sorğunun hər bir iştirakçısı anket götürür. 

Tədqiqatın məqsədindən asılı olaraq tədqiq olunana bir neçə anket verilə bilər. Anketin sayı ilə 

dostların sayından asılıdır. 
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Təlimat: Sənin dostun var. Anketdə onun adını yazın. Bu real və ya şərti ad ola bilər. Nə 

üçün sən onunla dostluq edirsən? Aşağıda verilən siyahıdan bir neçə səbəbi seçib yanında işarə 

qoyun. 

Dostunuz adı(real və ya şərti)___________________________________ 

№ Suallar 

1. Çünki  o şəndir və onunla ünsiyyət qurmaq xoşdur. 

2. Çünki o tamahkar deyil. 

3. Çünki yaxınlıqda yaşayırıq. 

4. Çünki məşğələlərə birlikdə gedirik. 

5. Çünki çoxdandır bir məktəbdə oxuyuruq. 

6. Çünki yayda bir yerdə istirahət etmişik. 

7. Çünki onunla çox maraqlıdır. 

8. Çünki çox bilir. 

9. Çünki dərsdə mənə kömək edir və ev tapşırıqlarını bir yerdə edirik. 

10. Çünki kitablarımızı dəyişirik. 

11. Çünki birlikdə kompyuter oynayırıq. 

12. Çünki çox güclüdür və məni qoruyur. 

13. Çünki o mənnim xoşuma gəlir. 

14. Çünki mənə belə dost lazımdır. 

 

Nəticələrin işlənilməsi: Fərdi konsultasiya zamanı anket sorğusu keçirildikdən sonra 

keyfiyyət təhlili aparılır. 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

43.Tamamlanmamış cümlələr 

Məqsədi: Şəxsiyyətin konflikt zonalarını öyrənməkdən ibarətdir. 

Təlimat: “Sizə 60 tamamlanmamış cümlə təqdim olunub. Onları oxuyub, ağlınıza gələn ilk 

həmin cümləni tamamlayın. Mümkün qədər tez işləyin. Əgər hər hənsı cümləni  tamamlaya 
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bilmirsinizsə, onun nömrəsini dairəyə alın və növbəti cümləyə keçin. Vaxtınız qalsa yarımçıq 

cümlə ilə məşğul ola bilərsiniz”. 

1.Zənnimcə mənim atam nadir hallarda_______________________________________________ 

2.Əgər hamı mənə qarşıdırsa,onda___________________________________________________ 

3.Mən həmişə istəmişəm ki,________________________________________________________ 

4.Əgər mən rəhbər vəzifə tutsaydım__________________________________________________ 

5.Mənə elə gəlir ki, gələcək________________________________________________________ 

6.Mənim rəhbərliyim______________________________________________________________ 

7.Bilirəm axmaqlıqdır,ancaq qorxuram ki,_____________________________________________ 

8.Mənim zənnimcə əls dost_________________________________________________________ 

9.Mən uşaq olanda_______________________________________________________________ 

10.Mənim üçün qadın (kişi) idealı___________________________________________________ 

11.Mən qadını kişi ilə görəndə______________________________________________________ 

12.Mənim ailəm çox ailələrə nisbətən________________________________________________ 

13.Mənə_________________________________________________ işləmək hər şeydən xoşdur. 

14.Mənim anam və mən ___________________________________________________________ 

15.___________________________________________________unutmaq üçün hər şey edərdim. 

16.Əgər mənim atam istəsəydi______________________________________________________ 

17.Mənə elə gəlir, o qədər qabiliyyətliyəm ki,__________________________________________ 

18.Əgər___________________________________________________mən çox xoşbəxt olardım. 

19.Əgər kimsə mənim rəhbərliyim altında işləsəydi______________________________________ 

20.Ümid edirəm ki,_______________________________________________________________ 

21.Məktəbdə mənim müəllimlərim___________________________________________________ 

22.Yoldaşlarımın əksəriyyəti  bilmirlər ki, mən _______________________________ qorxuram. 

23.O adamları sevmirəm ki, onlar____________________________________________________ 

24.Nə vaxtsa mən________________________________________________________________ 

25.Belə hesab edirəm ki, gənc oğlan qızların çoxu_______________________________________ 

26.Mənə elə gəlir ki, ailə həyatı_____________________________________________________ 

27.Mənim ailəm mənimlə elə rəftar edirlər ki, elə bil mən ________________________________ 

28.Mənim işlədiyim adamlar_______________________________________________________ 

29.Mənim anam__________________________________________________________________ 

30.Mənim ən böyük səhvim________________________________________________________ 

31.Istərdim ki, atam_______________________________________________________________ 

32.Mənim ən zəif  cəhətim ondadır ki,________________________________________________ 

33.Mənim həyatımda gizli arzum____________________________________________________ 

34.Mənim tabeliyimdə olan adamlar__________________________________________________ 

35.Elə bir gün gələcək ki,__________________________________________________________ 

36.Mənim rəhbərim mənə  yaxınlaşanda______________________________________________ 

37.Istərdim ki, ________________________________________________ qorxmaqdan çəkinim. 

38.Ən çox o adamları sevirəm ki, onlar_______________________________________________ 

39.Əgər yenidən cavan(uşaq) olsaydım_______________________________________________ 

40.Belə hesab edirəm ki, qadınların (kişilərin) çoxu _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

41.Əgər mənim normal cinsi həyatım olsaydı__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

42.Mənə tanış olan ailələrin çoxu____________________________________________________ 

43.O adamlarla işləməyi sevirəm ki,__________________________________________________ 
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44.Hesab edirəm ki, anaların çoxu___________________________________________________ 

45.Mən cavan(uşaq) olanda ________________________________________________________ 

_________________________________________________ görə özümü  günahkar hiss edirdim. 

46.Zənnimcə mənim atam__________________________________________________________ 

47.Bəxtim gətirməyəndə  mən______________________________________________________ 

48.Istərdim ki,həyatda hər şeydən çox ________________________________________________ 

49.Mən başqalarına  bir iş tapşıranda_________________________________________________ 

50.Mnə qocalanda _______________________________________________________________ 

51.Məndən üstün olduqlarını qəbul etdiyim adamlar____________________________________ 

52.Ehtiyat etdiyim şeylər məni dəfələrlə məcbur edib ki,_________________________________ 

53.Mən olmayanda mənim dostlarım_________________________________________________ 

54.Uşaqlıq xatirələrimdən ən canlısı__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

55.Qadınlar(kişilər) ___________________________________________vaxt heç xoşuma gəlmir. 

56.Mənim cinsi həyatım___________________________________________________________ 

57.Mən uşaq olanda mənim ailəm___________________________________________________ 

58.Mənimlə işləyən adamlar________________________________________________________ 

59.Mən anamı sevirəm,ancaq_______________________________________________________ 

60.Həyatımda ən pis hərəkətim o olub ki, _____________________________________________ 

 

Açar: 

Cümlələr qrupu Cümlələrin № 
Ataya münasibət 1 16 31 46 

Özünə münasibət 2 17 32 47 

Reallaşmamış imkanlar 3 18 33 48 

Tabeçiliyindəkilərə münasibət 4 19 34 49 

Gələcəyə  münasibət 5 20 35 50 

Özündən yuxarıdakılara münasibət 6 21 36 51 

Qorxular və ehtiyat etdiyi şeylər 7 22 37 52 

Dostlara münasibət 8 23 38 53 

Öz keçmişinə münasibət 9 24 39 54 

Əks cinsə münasibət 10 25 40 55 

Seksual münasibətlər 11 26 41 56 

Ailəyə münasibət 12 27 42 57 

Əməkdaşlığa münasibət 13 28 43 58 

Anaya münasibət 14 29 44 59 

Günahkarlıq hissi 15 30 45 60 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

44. “Rəssam – mütəfəkkir” testi 

Təlimat: “Doqquzballıq şkaladan istifadə etməklə növbət suallara cavab verin. 

Kateqoriyaların inkarına 0 bal müvafiq olaraq qeyd – şərtsiz razılaşmaya 10 bal uyğun gəlir. Lakin 

əgər məsələn, birinci sual bizi çaşqınlığa salırsa və siz özünüzü qaraqabaq şəxsiyyət hesab 

etmirsinizsə, eyni zamanda özünüzü xoşbəxt nikbin adam hesab edirsinizsə o zaman sizin 

ixtiyarıınızda qalan ballar 1 dən 9 qədər təşkil edir. Özünüzə əhval ruhiyyənizə görə düzgün 

qiymət verməyi bacarın”. 
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Suallar: 

1. Mənim yaxşı əhval – ruhiyyəm üstünlük təşkil edir.  

2. Mən neçə il əvvəl öyrəndiyimi xatırlayıram. 

3. Digər melodiyanı dinləyərək mən onu düzgün təsəvvür edə bilərəm. 

4. Mən hekayəni dinlədiyim zaman onu təsvirlər ilə təsəvvür edirəm. 

5. Mən söhbət zamanı emosiyaların mane olduğunu söyləyirəm.  

6. Mən həndəsəni çətin təsəvvür edirəm. 

7. Mən tanınmayan şəxsləri yaxşı xatırlayıram 

8. Tanışların kompaniyasında mən söhbətə birinci başlayıram. 

9. Mən hansı isə ideyaları müzakirə edirəmsə o zaman dəlil – sübut tələb edirəm. 

10. Mənim pis əhval – ruhiyyəm üstünlük təşkil edir.  

Növbəti suallar ilə balların ümumi məbləğini hesablayın;  

L = 1,2,5,8,9 (“sol yarımkürə”) 

P = 3,4,6,7,10 (“sağ yarımkürə”) 

Əgər sizin (“sol yarımkürəniz”) 5 ballıq nəticə olub (“sağ yarımkürə”) nəticəsindən çox olub 

sizin məntiqi təfəkkür tərziniz üstünlük təşkil edir.  

Əgər sizdə P L – dən çoxdursa o zaman insan bədii yönümlü olur.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

45. “İdeal  anti -ideal” üsulu 

Məqsədi: Şəxsiyyətin özünüqiymətləndimə və özünə tənqidi münasibətin səviyyəsini 

ölçmək. 

Təlimat 1: İndi sizə şəxsiyyətə xas olan keyfiyyətlərin siyahısı təqdim olunacaq. Siz 

onların içərisindən ideal və anti – ideal hesab etdiyiniz keyfiyyətləri tapmalısınız. Bu keyfiyyətləri 

“+” və ya “-” işarə ilə qiymətləndirin. Əgər siz bu siyahıda ideal və anti - idealınıza aid olan 

keyfiyyətləri tapmasanız, onda siyahıya əlavələr də edə bilərsiniz. 

Təlimat 2: İndi isə ideal və anti - ideal hesab etdiyiniz keyfiyyətləri dairəyə alın.  

Nəticələrin işlənməsi: 

1. “+” və “-” keyfiyyətlərin sayını tapmaq. 

2. Dairəyə alınan “+” və “-” sayını tapmaq. 

M+ idealın keyfiyyətləri 

M- anti - idealın keyfiyyətləri 

m+ “mən”in müsbət keyfiyyətləri 

m- “mən”in mənfi keyfiyyətləri. 
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K+ =m+/ M+                        K- =m-/M- 

Nəticə: Əgər özünüqiymətləndirmə kafisienti k+=1, k-=0 olarsa, özünüqiymətləndirmə 

çox yüksək, özünə tənqidi münasibət aşağıdır. k+=0, k-=1 olarsa özünüqiymətləndirmə aşağı, 

özünə tənqidi münasibət isə yüksək səviyyədədir. Əgər k+ =0.8-dən böyük, k- =0.2-dən kiçikdir-

sə, özündən çox razıdır və özünə tənqidi münasibəti yoxdur.  

Özünüqiymətləndirmə səviyyəsi  

Ö.q.“+”                             Ö.q. “-” 

0-0.2 Aşağı 1-0.8 

0.2 - 0.4 1 qədər aşağı 0.8 - 0.6 

0.4 – 0.6 Adekvat 0.6 – 0.4 

0.6 – 0.8 1 qədər yüksək 0.4 - 0.2 

0.8 -1 Yüksək 0.2 - 0 

 

Stimul material: 

№ Keyfiyyətlər № Keyfiyyətlər № Keyfiyyətlər № Keyfiyyətlər 

1. səliqəlik 12. sülhsevərlik 23. qətiyyətlilik 34. fədakarlıq 

2. ziyankarlıq   13. təmkinlilik 24. ehtiyatlılıq 35. fərasətlilik 

3. kobudluq     14. ikiüzlülük    25. ürəyiaçıqlıq 36. tənbillik 

4. paxıllıq   15. lovğalıq     26. qisasçılıq 37. eqoistlik 

5. şıltaqlıq    16. sadəlövlülük   27. dözümlülük 38. dərin fikirlilik 

6. xırdaçılıq 17. axmaqlıq      28. çeviklik 39. əyilməzlik 

7. zəriflik       18. alicənablıq     29. özünəvurğunluq 40. qayğıkeşlik 

8. əsəbilik    19. laqeydlik      30. ağıllılıq 41. səmimilik 

9. küsəyənlik 20. mərdlik   31. düzlük 42. ağır tərpəniklik 

10. vasvasılıq   21. gülərüzlülük 32. qorxaqlıq 43. müstəqillik 

11. prinsipiallıq 22. utancaqlıq 33. həssaslıq 44. sədaqətlilik 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

46. Iddia səviyyəsinin müəyyən edilməsi  

Müəlliflər: İlk eksperiment alman psixoloqu K.Levin və onun şagirdi F.Xoppe (1927-ci 

ildə) tərəfindən işlənilmişdir. 

Metodika haqqında ümumi məlumat: Mənlik şüuru özünü bir şəxsiyyət kimi dərk etmək 

və özünün dünyada yerini və ictimai fəaliyyətinin dərk edilməsidir. Mənlik şüurunu öyrənmək 

üçün “iddia səviyyəsi” və “özünüqiymətləndirmə” kimi metodlarından istifadə etmək olar. İddia 

səviyyəsi insanın hansı nailiyyətləri əldə etmək istəməsi, nəyə can atması ilə izah olunur. 

Təqdim olunan metodka həm fərdi, həm də qrup halında istifadı oluna bilər. Yaş 

məhdudiyyəti qoyulmur. 

Ləvazimat: Damalı dəftər vərəqi, qələm, saniyə ölçən. 
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Keçirilmə müddəti: 10 dəqiqə. 

Təlimat: Siz, çox da çətin olmayan bir tapşırıq yerinə yetirəcəksiniz. Bunun üün vərəqin 

üzərində 3x9 sm. Ölçüsündə 4 düzbucaqlı çəkin. Düzbucaqlı 1x1sm. Ölçüdə kvadratlara bölün. 

İndi isə qıraqda 5x3 sm. Ölçüdə balaca düzbucaqlı çəkin və lazım olan hərfləri və rəqəmləri yazın. 

№ E H 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

E – ehtimal olunan say   

H – həqiqi say 

Psixoloq: Mən sizə “başla” əmrini verən kimi siz birinci düzbucaqlıda nə qədər bacarır-

sınızsa, o qədər kvadratın üzərindən xət çəkirsiniz. Bax belə:  

Bu fəaliyyətə 10 saniyə vaxt verilir. Lakin bu işə başlamazdan əvvəl kənarda çəkdiyiniz 

düzbucaqlıda ehtimal olunan damanın qarşısına, yəni E1-ə. Sizcə neçə kvadratın üstündən xətt 

çəkə bilərsinizsə onu rəqəmlə qeyd edin. 

Yoxlanılan şəxs 10 saniyədə neçə kvadrata xətt çəkirsə onu sayır və həqiqi sayın qarşısına 

yazır. Sonra yoxlanılan şəxs 2-ci mərhələ üçün E2-nin qiymətini yazır. 10 saniyədən alınmış nəticə 

hesablanır və H2-yə yazır. Sonra E3 hesablanır, lakin bu zaman psixoloq 10 saniyə deyil, 8 saniyə 

vaxt verir. Yoxlanılan şəxsə bu haqda bildirilmir. Alınan nəticə aşağıdakı kimi hesablanır: 

 (E4 – H3)+ (E3 – H2)+ (E2 – H1) : 3=x 

                                      Məsələn: (17-11)+(20-15)+(15-14):3=4 

 

 

 

Alınan nəticələrin işlənilməsi: 

№ Göstərici Mənası 

1. X>5 Iddia səviyyəsi qeyri-real yüksəkdir 

2. 3-5 Yüksək iddia səviyyəsi 

3. 1-3 Orta səviyyə 

4. 0-1 Aşağı səviyyə 

5. x<0 Olduqca aşağı səviyyə 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

                       

         

         

 

№ E H 

1. 26 14 

2. 15 15 

3. 20 11 

4. 17 18 



69 

 

 

 

47. Özünüqiymətləndirmə 

№ Hökmlər 

1. Mən istəyirəm ki, dostlarım məni ruhlandırsınlar. 

2. Həmişə işlərimdə öz məsuliyyətimi hiss edirəm. 

3. Mən öz gələcəyim üçün narahatam. 

4. Çoxlarının məni görməyə gözü yoxdur. 

5. Mən başqalarına nisbətən daha az təşəbbüskaram. 

6. Mən öz psixi vəziyyətim üçün narahatam. 

7. Mən axmaq vəziyyətdə qalmaqdan qorxuram. 

8. Başqalarının xarici görkəmi mənimkindən yaxşıdır. 

9. Mən tanış olmadığım adamların yanında, qarşısında nitq söyləməyə qorxuram. 

10. Mən tez-tez səhvlər edirəm. 

11. Təəssüf ki, mən adamlarla necə lazımdır elə danışa bilmirəm. 

12. Təəssüf ki, mənim özümə inamım azdır. 

13. Mən istəyirəm ki, mənim işimi başqaları tez - tez rəğbətləndirsinlər. 

14. Mən çox təvazökaram. 

15. Mənim həyatım faydasızdır. 

16. Çoxları mənim haqqımda səhv düşünürlər. 

17. Mən fikirlərimi heç kəslə bölüşə bilmirəm. 

18. Adamlar məndən çox şey gözləyirlər. 

19. Adamlar mənim naliyyətlərimlə çox da maraqlanmırlar. 

20. Mən azacıq utancağam. 

21. Mən hiss edirəm ki, çoxları məni başa düşmürlər. 

22. Mən özümü təhlükəsiz hiss etmirəm. 

23. Mən tez-tez lazım olmadan həyəcanlanıram. 

24. Mən, hamı artıq stol arxasında əyləşmiş otağa daxil olanda özümü pis hiss edirəm. 

25. Mən özümü sərbəst, azad hiss etmirəm. 

26. Mənim arxamca söz danışılarkən mən hiss edirəm. 

27. Mən əminəm ki, adamlar, hər şeyi məndən daha asan, yüngül qəbul edirlər. 

28. Mənə elə gəlir ki, məni nə isə pis bir hadisə gözləyir. 

29. Adamların mənə münasibəti, məni fikrən həmişə narahat edir. 

30. Təəssüf ki, mən lazımı kimi ünsiyyətli deyiləm. 

31. Mən yalnız haqlı olduğumu biləndə mübahisələrə girişirəm. 

32. Mən cəmiyyətin məndən nə gözləməsi haqda fikirləşirəm. 

 

Balların hesablanması: 

Çox tez-tez 4 bal 

Tez-tez 3 bal  

Arada  2 bal 

Nadir hallarda 1 bal 

Heç vaxt 0 bal  

 

İnterpetasiya: 

0-25 bal Özünü yüksək qiymətləndirmədən xəbər verir. Hansı ki, bu vaxt insan, başqalarında 

tutulan iradlara düzgün yanaşır, amma öz işinə və hərəkətlərinə nadir hallarda şübhə ilə 
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yanaşır. Bu halda insan öz “qeyri - kamillik kompleksinin” yükünü daşımır. 

26-46 bal Bu özünüqiymətləndirmənin orta səviyyəsidir. Bu vaxt insan öz “qeyri - kamillik 

kompleksi” üçün əziyyət çəkmir, tədricən başqalarının fikirləri ilə razılaşır. 

46-128 bal Özünüqiymətləndirmənin aşağı səviyyəsidir. Belə ki, bu halda insan tənqidi qeydləri çox 

ağrılı qəbul edib çətin keçirir. Başqalarının fikirləri ilə razılaşmağa çalışır. Həmişə öz 

“qeyri - kamillik kompleksindən” əziyyət çəkir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

48. Tempinq test  

Metodikanın digər adı: Psixomotor göstəricilər üzrə sinir sisteminin xassələrinin ekspress 

- diaqnostikası 

Müəllif: E.P.İlyin  

Ləvazimat: 203 x 283 ölçüsündə olan və üç sırada yerləşən bərabər düzbucaqlıyı, 

sekundomer və qələmə bölünən standart blanklar.  

Təlimat: Siz eksperimentatorun siqnalına əsasən blankın hər bir xanasında nöqtələri 

qoymalısınız. 5 saniyə ərzində daha çox nöqtə düzmək lazımdır. Bir dördbucaqlıdan digərinə 

keçid eksperimentatorn komandası ilə realizə olunaraq saat əqrəbi üzrə işi pozmur. Hər zaman 

maksimal tempdə işləməlisiniz. Sağ əlinizə qələmi götürün və onu standart blankın xanasına 

qoyun.  

Eksperimentator siqnal verir «başlayın», daha sonra isə hər 5 saniyədən bir «Digər xanaya 

keçin» deyir. 5 saniyədən sonra eksperimentator 6 xanada «Stop» komandası verir.  

Nəticələrin işlənilməsi: 

1) hər bir xanada nöqtələrin sayının hesablanması;  

2) iş qabiliyyətinin qrafikinin qurulması və oxlarda hər xananının eöqtələrinin işarə olunması.  

 

Nəticələrin təhlili: Sinir proseslərinin özü sinir hüceyrələrinin və ümumilikdə sinir 

sisteminin iş qabiliyyətinin göstəricisi kimi çıxış edir. Güclü sinir sistemi uzumüddətli gərginliyə 

davam gətirə bilir. Metodika əllərin hərəkətinin maksimal tempinin dinamikasının müəyyən 

olunmasına əsaslanır. Təcrübə ardıcıl qaydada, daha sonra isə sol əl ilə həyata keçirilir. Yekun 

nəticədə əldə olunan maksimal tempin dinamikasının variantları şərti olaraq beş tipə bölünür: 

1. Buraxılış tipi: tip 10 – 15 saniyə ərzində maksimal həddə çatır; sonralar 25 – 30 saniyə 

ərzində o ən aşağı həddə enə bilər. Bu tip əyri olub sınaqdan keçirilən şəxsdə güclü sinir 

sisteminin varlığı haqqında şəhadətlik edir;  

2. Bərabər tip: maksimal tip təqribən eyni səviyyədə saxlanır. Əyrinin bu tipi sınaqdan 

keçirilən şəxsin sinir sistemini xarakterizə edir;  

3. Azalan tip: maksimal temp artıq 5 saniyəlik zaman kəsyi ərzində azaolaraq bütün iş 

prosesi ərzində azalan səviyyədə qalır. Əyrinin bu tipi sınaqdan keçirilən şəxsin sinir 

sisteminin zəifliyini xarakterizə edir;  

4. Aralıq tipi: iş tempi ilk 10 – 15 saniyədən sonra daha da azalır. Bu tip sinir sisteminin orta 

və zəif tərəfləri arasında aralıq şəkil alır;  
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5. Əyilmiş tip: maksimal tempin ilkin qaydada azalması tempin ilkin səviyyəyə qədər 

qısamüddətli artımı ilə əvəz olunur. Qısamüddətli mobilizisiyalı qabiliyyət nəticəsində bu 

cür sünaqdan keçirilən şəxslər orta – zəif sinir sistemli şəxslər qrupuna şamil olunur.  

Test adətən şəxsiyyətin müxtəlif səviyyəli xüsusiyyətlərini ölçən digər xüsusiyyətlər ilə də 

kompleks şəklində istifadə olunur. O peşəkar orientasiya zamanı xüsusilə faydalı olub fəaliyyətin 

fərdi üslubunun təskmilləşdirilməsi ilə psixoloji məsləhətə də ehtiyac duyur. Test fərdi şəkildə 

həyata keçirilərək 2 dəqiqə vaxt tutur.  

 

Maksimal hərəkət tempinin dinamikasının növləri.  

 

a.                                                                       B. 

 

 

 

v.                                                                               q. 

 

 

Sxem 48.1: a – qabarıq tipli; b – bərabər tipli; v – aralıq və əyri tipli; q – azalan tipli.  

Üfüqi xətt – ilk 5 saniyə ərzində işin ilkin tempinin səviyyəsini qeyd edən xəttdir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 49. Xəyalınızdakı həyat 

Təlimat: Aşağıdakı sualları oxuyun və mənzərəni gözünüzdə canlandırmaya çalışın. 

Sualların cavabını uzun zaman düşünmədən, ağlınıza ilk gəldiyi şəkildə yazin. 

№ Suallar 

1. Təsəvvür edin ki, bir meşənin içində gedirsiniz. Yanınızda kim var? 

2. Getməyə davam edirsiniz və bir heyvanla rastlaşırsınız. Necə bir heyvandır? 

3. Heyvan ilə aranızda necə qarşılaşma yaranır? (Görüb qorxursunuz, onunla mehriban bir  

davranışmı bunun kimi bir şeylər) 

4. Bir az daha gedirsiniz. Birdən bir talaya (meşənin ortasında aşıq sahə) çıxırsınız və qarşınız-da 

xəyalınızdakı bir ev çıxır. Bu evi təsvir edin. 

5. Xəyalınızdakı evin ətrafını tikanlar ilə sarılmışmı? 

6. Evin içinə girisiniz. Yemək otağına keçirsiniz və orda yemek stolu görürsünüz. Stolun üzərində və 

ətrafında nə olduğunu deyin. 
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7. Arxa qapıdan çölə çıxırsınız. Otların üstündə qalan bir qab görürsünüz. Qab nədən hazırla-nıb? 

(Keramika, şüşə, kağız, dəmir və s.) 

8. Qab nə vəziyyətdədir? (qırıq, sağlam, köhnə, yeni) Qabı nə edirsiniz? 

9. Evin kənarına doğru gedirsiniz və özünüzü bir su kənarında görürsünüz. Hansı tip sudur? (göl, çay, 

okean və s.) 

10. Suyun o biri qarşısına necə keçirsiniz? 

. 

№ Cavablar 

1. Sizinlə birlikdə gedən adam həyatınızdakı ən önəmli adamdır. 

2. Heyvanın böyüklüyü şəxsi problemlərinizi nə qədər böyük gördüyünzü təmsil edir. 

3. Heyvanla aranızdakı qarşılaşmanın dərəcəsi, problemlərinizə necə yanaşmağınızı göstərir. 

4. Evin böyüklüyü, probemlərinizi həll etmək üçün nə qədər həvəsli olduğunuzu vurğulayır. 

5. Evin ətrafında heç tikan olmaması, səmimi, açıq bir insan olduğunuzu göstərir. İnsanlar hər zaman 

evinizə qonaq gələ bilərlər. Tikanların olması isə bir az daha qapalı bir xarakterə malik olmağınızı 

ifadə edər. Yəni insanların daha öncə zəng edib gəlmələri barədə xəbər verməsini daha uyğun 

sayırsınız. 

6. Əgər təsəvvür etdiyiniz masanın üstündə yeməklər, ya da çiçəklər yoxdursa, ümumiyyətlə kədərli 

insansınız. 

7. Qab nə qədər möhkəm materialdan hazırlanmışsa 1-ci sualdakı yanınızda olan adama münasibətiniz o 

qədər möhkəmdir deməkdir. Məsələn: kağız və şüşə dayanıqlı deyillər metal ya da plastik daha 

dayanıqlıdır. 

8. Qab ilə nə etdiniz sualı 1-ci sualdakı insana qarşı rəftarınızı göstərir. Məsələn, qab bərk marterialdırsa 

və içi su doludursa, onu yenidən evə aparırsınızsa bu sizin o insana dəyər verdiyinizi göstərir və 

münasibətlərinizin sağlam başlanğıca söykəndiyini göstərir. 

Əgər qab daha zəif materialdan hazırlanmışsa və qırıqdırsa siz də qırıq hissələri evdən uzağa 

atırsınızsa bu adamla münasibətlərinizdə problem var və onu uzaqlaşdırmağa çalışırsınız 

9. Suyun böyüklüyü sizin özəl həyatınızın şəxsi münasibətlərini (cinsəl) göstərir. 

10. Suyun qarşısına keçərkən nə qədər isladığınız isə bu münasibətlərin həyatınızda nə qədər önəmli 

olduğununu vurğulayır 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

50. Həyat yolu 

Tapşırıq 1. Təsəvvür edin ki, qarşınızda  ucsuz - bucaqsız bir çöl var. Onu təsvir etməyə 

çalışın. Bu çöldə gördükləriniz xoşunuza gəlirmi? 

Tapşırıq 2. Sizdən uzaqda çölün o biri ucunda qaranlıq bir meşə var. Bu meşə sizi 

qorxudur yoxsa özünə cəlb edir? 

Tapşırıq 3. Siz bu meşədən keçməlisiniz. Bunun üçün bir yol seçməlisiniz. Qarşınızdakı 

yolu dəqiq, aydın görürsünüzmü? Yol sağa, yoxsa sola gedir? Bu yol hamardır, yoxsa palçıqlı, 

kələ - kötür və kol – koslu? Bu yolu günəş, yoxsa ay işıqlandırır? Yoxsa günəş buludların 

arxasında gizlənib? 

Tapşırıq 4. Birdən göydə bulud görünür. Yağış yağmağa başlayır, siz nə edirsiniz? 

Yağışdan müxtəlif vasitələrlə -çətir, plaş və s.qorunursunuz? yağışın altında qalıb 

islanırsınız? Yağışa etinasız münasibət göstərərək, heç bir şey olmamış kimi yolunuzu davam 

etdirirsiniz? 
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Tapşırıq 5. Siz yolunuzu davam edirsiniz. Birdən qarşınıza pişik çıxır. Bu pişik gözəldir, 

yoxsa çirkin? Pişik çöldə özünü yaxşı, yoxsa pis hiss edir? 

Tapşırıq 6. Bir az sonra yolda canavar görürsünüz. Canavarda sizin diqqətinizi iti 

caynaqlar, möhkəm əzələlər cəlb edirmi? Yoxsa canavar sizə çirkin görünür və sizi qorxudur? 

Tapşırıq 7. Siz daha da uzağa gedirsiniz. Birdən ayaqlarınızın altında torpaq çatlayır. Bu 

çat çox dərindir və siz aşağı baxmağa qorxursunuz. Nə edəksiniz? Çatın üzərindən atılacaqsınız? 

Körpü düzəldib keçəcəksiniz? Yoxsa bu çatdan yan keçəcəksiniz? 

Tapşırıq 8. Siz çölün sonuna yaxınlaşırsınız və qarşıda şam ağacı meşəliyi var. Şam 

ağacları hamar, düz, gözəldir, yoxsa əyri? Bu ağaclar çoxmu hündürdür? Bu ağaclar qurudurmu? 

Bu meşədən keçirsiz yoxsa ondan yan keçirsiniz? Siz bu meşəni keçərdək ağacların iynəsi sizi 

cızırmı? 

 Tapşırıq 9. Qarşınıza hündür dağ çıxır. Dağın başında bir kişi (qadın) görürsünüz. O sizə 

baxır və sizi yuxarı çağırır. Siz bu insana hansı xüsusiyyətləri aid edirsiniz? Siz dağa böyük 

məmnuniyyətlə çıxırsınızmı? Yoxsa dağa çıxmaq ürəyinizcə deyil? 

Tapşırıq 10. Siz  bu kişi ilə (qadın) bir evin yanında oturmusunuz . O sizə bir seçim təklf 

edir. Ya su dalınca getmək, ya da ocağı qalamaq. Siz bunların hansını özünüzə seçəcək, hansını 

ona saxlayacaqsınız? 

  Tapşırıq 11. ətrafınızda balaca heyvanlar dolanır. Sizdən yemək istəyir. Onların sizin 

xoşunuza gəlirmi? Gözəldirlərmi? Siz onların qeydinə məmnuniyyətlə qalırsınızmı? 

Cavablar: 

№ Əlamətlər  Mənası 

1. Çöl  Sizin bütün həyatınızdır. Həyatınız onu görmək istədiyiniz kimi 

gözünüzün önündə canlanır. 

2. Qaranlıq meşə Ölüm münasibət.. Həyatda elə vəziyyət yaranıb ki, siz 

situasiyadan çıxış yolunu ölümdə görürsünüz. 

3. Meşədən qorxursunuzsa Ölümdən qorxursunuz. 

4. Meşə sizi özünə cəlb edirsə Bu suisidal meyilllərdir 

5. Yol  Sizin həyat yolunuzdur. Öz yolunuzu seçmək, qətiyyətlə irəli 

getməyə qərarlılıqdır.  

6. Yol sağa dönürsə Gələcək çətinliklərdən qorxursunuz. Hər cür gözlənilməz 

hadisəyə hazırsınız. 

7. Yol sola dönürsə Gələcəkdən qorxursunuz. 

8. Yolunuzu dəqiq, aydın 

görürsünüzsə 

Gələcək haqqında təsəvvürləriniz aydındır. Güman ki, artıq 

planlarınız var və baş verə biləcək heç nədən qorxmursunuz.  

9. Yolunuzu pis görürsünüzsə Həyəcanlı, narahatsınız, qorxursunuz. Bu neqativ hisslər 

yaşamağa mane olur. 

10. Yoldakı palçıqlar, kol -kos Həyatınızdakı çətinliklərdir. 

11. Döngələr Taleyinizdəki qəfil dönüşlərdir. 

12. Yolunuz uzaqda meşəyə dönürsə  Siz ölmə fəlsəfi münasibət bəsləyirsiniz və başa düşürsünüz ki, 

hamımız nə vaxtsa öləcəyik. 

13. Yolunuz çox erkən meşəyə 

dönürsə 

Şüuraltı olaraq çox tez həyatdan getməyə çalışırsınız. Bəlkə də 

bu həyatdakı məqsəd və gücünüzün olmaması ilə bağlıdır. 

14. Günəş  Həyat gücü, iradə və optimizmdir..  
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15. Yolunuz nə qədər yaxşı 

işıqlanıbsa 

Bir o qədər qətiyətlə həyatda addımlayırsınız.  Həyat sizə zövq 

verir. 

16. Əgər günəş buludların arxasında 

gizlənibsə, 

Güman ki, siz indiki anda depressiyadasını. Ya da təbiətən əzgin 

insansınız. 

17. Ay  Pessimizm, daxili qorxu, ola bilsin siz romantik insansınız və real 

həya sizi qorxudur. Bəlkə də ətrafdakıların hədsiz diqqətindən 

əziyyət çəkirsiniz. Ay sizin həyat yükünüzün tükəndiyin göstərir. 

18. Bulud  (yağış) Ictimai rəydir. Dedi – qodu, intriqadır. 

19. Yağışdan qoruyucu vasitələr 

varsa 

Siz bilirsiz ki, dedi – qodudan elə də qaçmaq olmaz. Özünüzü 

qorumağı bacarmaq lazımdır. 

20. Yağışın altında qalıb islanma Cəmiyyətin sizə böyük təsiri var. Siz müstəqillik göstərməyə 

qorxursunuz. Qorxursunuz ki, birdən insanlar sizi qınayar. Sizin 

siyasətiniz hamı kimi olmaq istəyidir. 

21. Yağışa etinasızlıq Dedi –qoduya etinasızsınız, onu sevmirsiz. 

22. Pişik  Qadına münasibətdir (özünə münasibət). 

23. Pişik gözəl, səliqəlidirsə  Sizin təsəvvürünüzdə qadın ilk növbədə gözəllikdir.  

24. Pişik çöldə özünü rahat hiss 

edirsə  

Sizcə qadınlar bu dünyada pis yaşamır. 

25. Pişik eybəcərdirsə, özünü çöldə 

rahat hiss edirsə 

Sizin fikrinizcə qadınlar üçün bu həyat çox çətindir. Siz özünüzü 

azad hiss etmirsiniz. 

26. Canavar  Kişi başlanğıcıdır. Canavarda diqqətinizi 

27. Canavarda diqqətinizi iti 

caynaqlar cəlb edirsə, möhkəm 

əzəzələləri varsa  

Siz ilk növbədə kişilərdən aqressivlik, öz gücünə inam 

gözləyirsiniz.  

28. Canavardan qorxursunuzsa, cana-

var gözünüzə eybəcər varlıq kimi 

görünürsə 

Kişilərdən qorxursunuz. Ola bilsin ki, həyatınızın bu mərhələsin-

də siz bütün pis keyfiyyətləri kişilərə aid edirsiniz  

29. Pişik və canavarın hara getməsini Kişi və qadının məqsədidir. 

30. Torpaqda çatlar Bu maneə və həmin maneəyə sizin münasibətinizdir.  

31. Maneədən atlama və körpü 

düzəldmə 

Maneəni keçirsiniz. 

32. Maneədən yan keçirsinizsə Maneədən yan keçirsiniz. 

33. Şam meşəliyi Insanlar inan cəmiyyətidir. İnsanlara münasibətini bu meşənin 

görünüşü ilə müəyyənləşir. 

34. Şam ağacı düz, hamar və 

gözəldirsə 

Siz cəmiyyəti sevir, insanlar arasında olmağı xoşlayırsınız.  

35. Əyri və qorxuncdursa Insanlardan xoşunuz gəlmir. 

36. Ağaclar çox hündür, yaşıldırsa Özünüqiymətləndirmə aşağıdır. 

37. Bu meşənin içindən keçirsinizsə  Insanlara sakit münasibət bəsləyirsiniz.  

38. Bu zaman ağacın iynələri cızırsa Insanlarla ünsiyyət sizi əsəbləşdirir, sizi incidir. 

39. Meşədən yan keçirsinizsə Insanlar içərisində olmağı xoşlamırsınız.  

40. Ağaclar qurudursa Tənhalığı xoşlayırsınız. 

41. Dağ başında kişi (qadın) Sizin sevidiyiniz şəxsdir. 

42. Təxəyyülünüzdə real partnyoru 

canladırırsınızsa  

Ona münasibətdə hissləriniz möhkəmdir. 

43. Bu insana hansı xüsusiyyətləri 

verirsinizsə 

Bu xüsusiyyətləri sevdiyiniz şəxsdə görmək istəyirsiniz. 

44. Dağa çıxmaq Bu sizin ailə qurmaq istəyiniz və hazırlığınızdır. 

45. Dağa çıxmaq istəmirsinizsə  Deməli ailə qurmaq tezdir və ya bu haqda düşünmürsünüz. 

46. Su -ocaq Ailədə rol bölgüsüdür. 

47. Su gətirməyə gedirsinizsə, kişi Deməli evdar qadın olmaq, qayğıkeş olmağa hazırsınız. 
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isə ocaq qalayırsa Müdaifəci rolunda kişini görürsünüzş 

48. Su gətirməyə əks cins gedirsə, siz 

ocaq qalayırsınızsa 

Siz ailədə aktiv rol oynamaq istəyirsiniz.  

49. Heç birini götürmürsünüzsə Ailədə heç bir məsuliyyəti üzərinizə götürməyə qabil deyilsiniz. 

50. Kiçik heyvanlar Uşaqlar və onlara münasibətdir.  

51. əgər heyvanlar gözəldirlərsə, siz 

onlarla böyük məmnuniyyətlə 

məşğul olursunuzsa 

Siz ana və ya ata olmaq istəyirsiniz. əks halda hazır deyilsiniz, 

uşaqlarla bağlı hansısa problemini var, stressdəsiniz. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

51. Pifaqor metodu 

Əsrlər boyunca insanlar gələcəyi söyləyən müxtəlif sistem yaratmışlar. Onlardan qədim 

yunan  riyaziyyatçısı Pifaqorun sistemi istisna deyil. O, gələcəyi öyrənmə metodunu rəqəmlər və 

onların izahı üstündə qurmuşdur. 

Pifaqorun sistemi reinkarnasiya ideyasına əsaslarnır – ruhun çoxsaylı təmsili və onun 

müxtəlif bədənlərdə olan həyatı. Ona görə də bu metod ilk növbədə doğulan zaman alınmış 

qüvvəni təyin etməyə imkan verir. Dəqiq analiz (təhlil) ixtiyari insanın müsbət və mənfi 

xüsusiyyətinin proqnozudur. 

Pifaqor metodu 9 kvadrat sistemindən ibarətdir, ora doğum gününün rəqəmləri yazılır. 

Pifaqorun fikrincə əgər valideynlər öz uşaqlarının anadangəlmə xüsusiyyətləri ilə tərbiyə 

etsə idilər, onda yer üzündə daha çox istedadlı və qeyri  - ordinar şəxslər olardı. 

Pifaqorun metodu bu nümunə ilə hesablanır: 

1. Təvəllüd: 27.06.1948. İlin rəqəmlərini toplayırıq: 1+9+4+8=22 

2. Doğum günü və ayı toplayırıq: 2+7+0+6=15 

3. Alınmış iki ədədi toplayırıq: 22+15=37 – aldığımız ədəd birinci işçi rəqəm adlanır. 

4. Birinci işçi rəqəmin ədədlərini toplayıb 3+7=10 –ikinci işçi rəqəmi alırıq. 

5. Birinci işçi rəqəmdən doğum gününün iki dəfə artırılmış birinci ədədini çıxırıq: doğum 

günü - 27, birinci ədədi 2 (əgər 04 olarsa onda ikinci rəqəm 4 ədədi götürürük):37-2x2=33 

– üçüncü işçi rəqəmi alırıq. 

6. Üçüncü işçi rəqəmin ədədlərini toplayırıq: 3+3=6 – dördüncü işçi rəqəmi alırıq. 

7. Deməli, bizim birinci işçi rəqəmimiz -37, ikinci işçi rəqəmimiz -10, üçüncü işçi 

rəqəmimiz- 33, dördüncü işçi rəqəmimiz – 6-dır. İndi rəqəmləri iki cərgə ilə yazırıq: 

birinci cərgə təvəllüdün rəqəmlərindən tərtib olunub: 27.06.1948 (Pifaqora görə “0” 

rəqəmi hesablanmır).İkinci vərgə işçi rəqəmlərdən ibarətdir:37.10.33.-6 

27.6.1948 – birinci cərgədə 7 ədəd 

37.1.33.6. – ikinci cərgədə 6 ədəd. 

7+6=13. 

Pifaqora görə, hər bir insan dünyaya 15 dəfə gəlir. Bu iki cərgədəki ədədlərin sayı və ya 

cəmi bu insanın 13-cü dəfə dünyaya gəlişini söyləyir. 

Belə bir cədvəl qurub aldığımız rəqəmləri ora yazırıq: 
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1-ci kvadrat insanın xasiyyətini bildirir: 

1 Çox incə eqoist (ancaq o yaşamalıdır). 

11 Eqoizmə yaxın xasiyyət (həmişə özünü tərifləyir). 

111 Üzüyola, yaxşı xasiyyət. 

1111 Çox iradəli, güclü xasiyyət. 

11111 Diktator, müştəbeh adam. 

111111 Nadir hallarda rast gəlinir, çox qəddar adam. Eyni vaxtda yaxın adamı üçün mümkün olmayanı 

eləməyi bacarır, lakin onunla davranmaq çox çətindir. 

2-ci kvadrat –bioenerji 

- Bioenerji yoxdur, təbii kanallar enerjinin intensiv yığılması üçün açıqdır (bu adamlar köhnə şeyləri 

xoşlayır, ətrafdakılarıa pis münasibət bəsləmir), təbiətcə təbiidir. 

2 Bioenerji kifayət qədərdir, lakin idman ilə məşğul olmaq lazımdır. Havanın, atmosferin 

dəyişikliyinə çox həssasdır. 

22 Bioenerji kifayətdir, hətta digərlərini müalicə edə bilər. 

222 Yaxşı ekstrasensdir. 

2222 Bu insanları əks cins  çox sevir. 

  3-cü kvadrat –səliqəlilik 

- Çox təmizkar, punktual. Cəmiyyətdən nəiləsə fərqlənirlər. 

3 Bu adamları səliqəsizlik narahat edir, lakin nisbətən (istəyirəm – edirəm, istəmirəm – etmirəm). Hər 

şey əhval –ruhiyyədən asılıdır. 

33 Elmə meyilli (yaxşı riyaziyyatçı, kimyaçı, fizikaçı) 

333 Elmlərə ikiqat meyilli, əgər elmlərdə özünü reallaşdıra bilmirsə, həddən artıq xırdaçı və təmizkar. 

4-cü kvadrat – səhhət 

- Bu adam çox bərk xəstələnəcək (xüsusən 2-lər çox olarsa).  

4 Xəstələnəcək, ancaq bərk yox, orta statistik səhhət. 

44 Sağlam adam, çox ehtiraslı və seksual. 

444 Eyni şey lakin ikiqat qüvvə ilə. 

5-ci kvadrat – intuisiya 

- Anadan olandan intuisiya kanalı bağlıdır, ona görə adam həmişə nə isə sübut etməyə çalışır, həmişə 

fikirdə, eksperimentdə. Həyat təcrübəsi göstərir ki, bu insan tərəfindən çoxlu səhvlər buraxılacaq. 

Bu insanlara yaşamaq çox çətindir, hər şeyə öz “başları”ilə nail olurlar. 

5 Kanal açıqdır, bu insanlar həyatda az səhvlər buraxır. 

55 İntuisiya güclü inkişaf edib (müstəntiqlər, hüquqşünaslar). 

555 “Uzaqgörənlər”səhvə yol vermirlər, nə elədiklərini dəqiq bilirlər. 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 
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5555 Ətrafda baş verən hər şey onlara aydındır (fəlsəfəçilər, xəyalpərəstlər, şairlər). 

6-cı kvadrat – torpağa bağlılıq. 

- Insan bu dünyaya hansısa peşədə usta, peşəkar olmaq üçün gəlib. Xoşladığı fiziki əmək ona 

zəruridir. 

6  Yerlə bağlanıb, oxumağı, fiziki əməklə məşğul olmağı xoşlayır. 

66 Yerlə çox bağlıdır, əməyi sevir, lakin ona lazım deyil. 

666 Şeytan işarəsi, çox ehtiraslı və cazibədardır. 

6666 Insan keçmiş həyatlarında çox yerlə birləşib. Çoxlu işləyib. Bu insan üçün fiziki əmək ağırlığı 

yoxdur.  O, həmişə fəaliyyətdədir. Əgər 9 kvadratında bir rəqəmdən çoxdursa, ali təhsil mütləq 

lazımdır. 

7-ci kvadrat – istedad, ilahi qığılcım. 

- Bu insan özünə “parlaq gələcək”qazanmaq üçün doğulub, çox ağır həyatı var, çox vaxt dindar olur. 

7 Ilhai qığılcım, insanın həyatı “7”- sizlikdən bir qədər yüngüldür, istedad var, lakin çox aydın ifadə 

olunmayıb. 

77 Çox güclü işarədir (əgər ona tam qüvvə ilə inkişaf elətdirsə, məsələ oxşar işarədir. Adam 

musiqisevərdir, bədii zövqu var, şəkil çəkməyi bacarır). 

777 Xüsusi işarədir. Bu adamlar bir qayda olaraq Yer üzünə qısa müddətə gəlib. 

7777 Mələk işarəsi. Bu işarələri adamlar körpə vaxtı ölürlər. Əgər yaşayırlarsa, onda çox zaman 

fəlakətlərə - qəzalara düşür və həyatı ilə daim risq edirlər (təhlükəli peşə seçirlər). 

8-ci kvadrat – vəzifə borcu, yanımlılıq. 

- Aldığını qaytarmağa tələsmir. 

8 Vəzifə borcu inkişaf edib. 

88 Vəzifə borcu çox inkişaf etmiş, gördüyünə həmişə kömək etmək arzusu var. 

888 Xalqa xidmət etmə işarəsirdir (Bu İndira Qandinin işarəsidir). 

8888 Uşaqlar parapsixoloji xüsusiyyətləri ilə doğulur, dəqiq elmlərə qabiliyyətli olurlar. 

9-cu kvadrat – ağıl, dərrakə. 

9 Insan öz intellektini inkişaf etdirməlidir 

99 Anadangəlmə ağıllı başdır, lakin həvəssiz oxuyur. 

999 Təbiətən ağıllıdır, bütün bilikləri “göydə” qapır, “yüksəyə” ancaq bir sahədə çatır. Ona görə də 

digər elmlər və praktiki biliklər istiqamətində öyrənməyi xoşlamır. 

9999 Həqiqətən nadir ağılı ilə uyğunluğu (yaxın adamları ilə kobud və şəfqətsizdir). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

52. Qarbov –Şulte cədvəli 

Təsviri: Metodika diqqətin keçirilməsini öyrənmək üçün nəzərdə tutulub. 

Ləvazimat: Tədqiqatı keçirmək üçün 1 - 25-ə qədər qara, 1 - 24-ə qədər qırmızı rəqəmli 

49x49 sm. ölçülü Qarbov – Şulte cədvəli, saniyə ölçən, göstərici tələb olunur. Əvvəlcəən adları, 

vaxtı, etdiyi səhvləri qeyd etmək üçün protokol tərtib etmək mütləqdir. 

Təlimat: Metodika fərdi şəkildə keçirilməlidir. Şaqüli istiqamətdə stolun üzərinə qırmızı-

qara cədvəl qoyulur. “Cədvəldə 1-25-ə qədər rəqəmlər qara, 1-24-ə qədər rəqəmlər isə qırmızı 

rəngdədir. Azdan çoxa doğru 1-25-ə qədər olan rəqəmləri, çoxdan aza doğru isə 24-1-ə qədər olan 

rəqəmləri göstərmək lazımdır. Rəqəmləri bir – birinin ardınca, növbə ilə demək lazımdır: birinci 

qara rəqəmlər, sonra qırmızı rəqəmlər, sonra isə qara və qırmızı rəngi bir yerdə (1-ci qara, 2-ci 
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qırmızı... bu arcıllıqla) demək lazımdır. Tapşırığı səhv etmədən qısa müddətə həyata keçirmək 

lazımdır.” Eksperimentator  protokolda vaxtı hər bir mərhələ üzrə qeyd edir (hər bir mərhələdə10 

rəqəmdən bir vaxtı qeyd etməlidir). Səhvləri isə aşağıdakı kimi qeyd etməlidir: məsələn, 1.23 

rəqəminin yerinə 21 deyibsə bunu qeyd edir. 2. Qara rəngin yerinə qırmızı rəng deyirsə bunu qeyd 

edir. 

Müddəti: 90 saniyədir. 

Blank: 

Mərhələ üzrə vaxtın qeydi Qara rəqəmlər Səhvlərin qeydi Qırmızı rəqəmlər Səhvlərin qeydi 
 

 

                   T1 

                  

1  24  
2 23 

3 22 

4 21 

5 20 

 

 

                   T2 

6  19  
7 18 

8 17 

9 16 

10 15 

 

 

                   T3  

11  14  
12 13 

13 12 

14 11 

15 10 

 

 

                   T4 

16  9  
17 8 

18 7 

19 6 

20 5 

 

 

                  T5 

21  4  
22 3 

23 2 

24 1 

25  

 

İşlənilməsi: Zamanın artması və səhvlərin kəmiyyəti 1-5 intervalı arası sinir sistemini 

yorğunluğunu və tapşırığın sonunda yavaşlamanı göstərir. 

Nəticələrin işlənilməsi zamanı diqqətin keçirilməsinin ümumi göstəriciləri 5 mərhələ üzrə 

balın eyni olmasıdır. Onu hesablamaq üçün rəqəmlərin uğurlu şəkildə düzgün axtarılması 

vacibdir. Bu hər bir mərhələ üzrə ayrı - ayrılıqda olmalıdır.  Hesablamaları aparmaq üçün 

aşağıdakı formuldan istifadə edilir: 

A = T - C,  

A –diqqətin keçirilməsi göstəricisidir,  

T və C müvafiq olaraq vaxt və səhvlərin ballarıdır.  
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Açar:  

Mərhələlər 

1 2 3 4 5 

Vaxt Bal vaxt bal vaxt bal vaxt bal vaxt bal 

16-dan 

kiçik  

44

  

29- dan 

kiçik  

44

  

32- dan 

kiçik  

44

  

28-dan 

kiçik  

45

  

30- dan 

kiçik  

44 

17-21  43

  

29-34  43

  

31-40  43

  

29-34  44

  

31-34  43 

22-26  42

  

35-39  42

  

41-48  42

  

35-39  43

  

35-38  42 

27-30  41

  

40-44  41

  

49-56  41

  

40-45  42

  

39-42  41 

31-35  40

  

45-49  40

  

57-64  40

  

46-50  41

  

43-46  40 

36-40  39

  

50-54  39

  

65-76  39

  

51-56  40

  

47-50  39 

41-45  38-

  

55-59  38

  

77-84  38

  

57-62  39

  

51-54  38 

46-50  37

  

60-64  37

  

85-92  37

  

63-67  38

  

55-58  37 

51-54  36

  

65-69  36

  

93-100  36

  

68-73  37

  

59-62  36 

55-59 35

  

70-74  35

  

101-108 35

  

74-78 36

  

63-66 35

  

60-64 34 75-79  34

  

109-116 34

  

79-84  35

  

67-70  34

  

65-69  33 80-84 33

  

117-124

  

33

  

85-90  34 71-74 33

  

70-74  32

  

85-89 32 125 -132

  

32

  

91-94  33

  

75-79  32

  

75-78  31

  

90-94  31

  

133-140

  

31

  

96-101  32

  

79-82  31 

79-83  30 95-99  30

  

141-148

  

30

  

102-106

  

31

  

83-86  30

  

84-88  29

  

100-104

  

29

  

149-156

  

29

  

107-112

  

30

  

87-90  29 

89-93  28

  

105-109

  

28

  

157-164

  

28

  

113-118

  

29

  

91-94  28 

94-98  27

  

110-114

  

27

  

165-172

  

27

  

119-123

  

28

  

95-98  27 

99-102  26

  

115-119

  

26

  

173-180

  

26

  

124-129

  

27

  

99-102  26 

103-107

  

25

  

120-124

  

25

  

181-188

  

25

  

130-134

  

26

  

103-106

  

25 

108-112

  

24

  

125-129

  

24

  

189-196

  

24

  

135-140

  

24

  

107-110

  

24 

113-117

  

23

  

130-134

  

23

  

196-dan 

çox  

23

  

141-146

  

23

  

111-114

  

23 

117-dən 

çox  

22

  

135-139

  

22

  
  ‑  22

  

147-151

  

22

  

115-118

  

22 
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‑  ‑
  

139-dan 

çox  

21

  
‑  -

  

151-dən 

çox  
‑
  

119-122

  

21 

‑  ‑
  

‑  ‑
  

‑  ‑
  

‑  ‑
  

122-dən 

çox  

20 

 

Stimul material: Qara –qırmızı Qorbov – Şulte cədvəli  

 

9 

 

 

17 

 

9 

 

25 

 

20 

 

14 

 

11 

 

4 

 

13 

 

20 

 

22 

 

 

19 

 

5 

 

3 

 

 

21 

 

 

18 

 

6 

 

7 

 

16 

 

23 

 

8 

 

15 

 

2 

 

5 

 

10 

 

16 

 

6 

 

24 

 

 

4 

 

12 

 

3 

 

21 

 

19 

 

13 

 

14 

 

 

2 

 

17 

 

24 

 

15 

 

22 

 

1 

 

11 

 

 

1 

 

 

18 

 

12 

 

7 

 

10 

 

23 

 

8 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

53. Diqqət dağınıqlığı testi 

Cavabınızı aşağıdakı dərəcələndirmələrdən birini istifadə edərək işarələyin. 

0 = Heç deyil  

1 = Az  

2 = Bir dərəcəyə qədər 

3 = Ortalama olaraq  

4 = Olduqca çox 

5 = Çox çox 

№ Hökmlər  

1. Məktəbdə, evdə ya da işdə çətin ya da maraqlı olmayan şeylərin diqqətimi çəkdiyini hiss edirəm. 

2. Yazılı materialları çox maraqlı ya da çox asan olmadıqca oxumaqda çətinlik çəkirəm. 

3. Xüsusilə qrup içində danışılanlara marağımı yığmaqda çətinlik çəkirəm. 

4. Tez həyəcanlanıb, tez sakitləşirəm. 

5. Ümumiyyətlə narahatam və kiçik şeylər məni əsəbiləşdirir. 

6. Düşünmədən söylədiyim şeyləri daha sonra inkar edirəm. 
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7. Pis nəticələrə yol aça biləcəyini düşünmədən sürətli qərarlar alıram. 

8. İnsanlarla əlaqələrim əvvəl danışıb sonra düşünmə meylim səbəbiylə zərər görür. 

9. Ruh halım eniş çıxışlarla doludur 

10. Bir neçə işi ya da məqsədi reallaşdırmaq üçün plan qurmaqda çətinlik çəkirəm. 

11. Asanlıqla xəyal qırıqlığına uğrayıram. 

12. Kövrək biriyəm və bir çox şey məni asanlıqla incidir. 

13. Hər vaxt bir yerə gedəcək kimiyəm. 

14. Hərəkət edərkən, oturarkən olduğumdan daha rahat hiss edirəm. 

15. Ümumiyyətlə soruşulmadan sualı cavablandırmağa başlayıram. 

16. Ümumiyyətlə eyni anda birdən çox proyekt üzərində çalışıram və bir çoxunu nəticələndirə bilmirəm. 

17. Başımda çox çox problemlər var. 

18. Səssizcə oturarkən belə, ayaqlarımı ya da əllərimi hərəkət etdirərəm. 

19. Qrup işlərində sıramın gəlməsini gözləməkdə çətinlik çəkirəm. 

20. Zehinimə funksionallığını itirəcək qədər çox gərəksiz şeylər dolur. 

21. Düşüncələrim zehinimdə topların divara çarpması kimi vuruşaraq gəzər. 

22. Beynim eyni anda birdən çox kanalın göstərildiyi bir televiziya ekranı kimidir. 

23. Gündüz xəyal görməyə başlayıram. 

24. Beynimin mütəşəkkil iş görə bilmədiyi üçün stress yaşayıram. 

 

         Qeyd: Bu yetkinlər üçün bir diqqət dağınıqlığı testidir. Diaqnoz qoyan bir test deyil. 70 -dən 

çox nəticələr yüksək diqqət dağınıqlığı ehtimalını göstərir. Dr. Goldbergə görə bu test nəticəsi 70 

% - in üzərində olan birində diqqət dağınıqlığı olma ehtimalı 95 % - dir. Testi edənin daha əvvəl 

diqqətlə əlaqədar problemlərinin səbəblərini psixiatrik və radikal olaraq qiymətləndirdiyini fərz 

edər. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

54. Diqqətcilliklə bağlı test 

Elə insanlar var ki, onlar həmişə hər şeyə hazırdılar - demək olar ki, heç nə onları  təəccüb-

ləndirmir. Onların tam əksinə isə -elə insanlar var ki, diqqətsizdirlə, ən adi situasiyalar da belə 

özülərini itirirlər. Tədqim olunan test ciddi nəticələrdən çox oyuna bənzəyir, ancaq, bu sizi nə 

haqqındasa düşünməyə vadar edə bilər. 

Suallara “bəli”, “xeyr” deyərək cavablandırın. 

№ Suallar  

1. Diqqətsizliyə görə tez - tezmi uduzursunuz? 

2. Dostlarınız və ya tanışlarınız sizi ələ salırlar? 

3. Siz bir işlə məşğul olduqda ətrafınızda danışılanlara qulaq asa bilirsinizmi? 

4. Küçədə nə vaxtsa açar və ya pul tapmısınız? 

5. Küçədən keçərkən siz ətrafa diqqətlə baxırsınız? 

6. İki gün bundan əvvəl baxdığınız filmin detallarını xatırlaya bilirsiz? 

7. Siz qəzet, kitab oxuduğunuz, televizora baxdığınız və  hər hansısa bir işlə məşğul olduğunuz zaman 

sizin fikirinizi yayındırana qıcıqlanırsınızmı? 

8. Mağazada kassanın qarışısında elə o dəqiqə pulun qalığını yoxlayırsınızmı? 

9. Mənzildə lazım olan əşyanı tez tapırsınız? 

10. Küçədə qəflətən kimsə sizə dəyəndə səksənirisniz? 

11. Olubmu ki, bir insanı başqası kimi qəbul edəsiniz? 

12. Söhbətə başınız qarışaraq lazımı dayanacağı ötürmüsünüz? 



82 

 

 

 

13. Yaxınlarınızın ad gününü bu dəqiqə ləngimədən deyə bilərsiniz? 

14. Yuxudan asanlıqla oyanırsınız? 

15. Böyük bir şəhərdə kənardan heç bir kömək olmadan,keçən bir il bir dəfə olduğunuz yeri tapa 

bilərisniz? 

 

Nəticələrin işlənilməsi: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15-ci suallara “bəli”; 

1, 7, 10, 11, 12- ci suallara “xeyr”. 

Hər uyğunluq təşkil edən cavabı 1 balla qiymətləndirin. 

Nəticə: 

11 baldan 

yuxarı 

siz heyrətləndirici dərəcədə diqqətcil və gözüaçıqsınız.Belə yaddaşa və diqqətcilliyə görə sizə 

yalnız qiptə eləmək olar.Bu hamıya qismət olmur. 

5-10 bal siz kifayət qədər diqqətcilsiniz,əsas.vacib olan nəyisə unutmursunuz. Belə ki,qoca 

nənəlirimiz demişkən-nəyisə yaddan çıxarda bilərsiniz,hərədn unutqanlıq göstərərsiniz. Bu 

xoşagəlməz təəssüf yaradacaq anlaşılmamazlığa gətirib çıxarır.Yenə də siz indiki anda 

diqqətiniz toplaya bilrinsiz və heç bir əyri-əskikliyə imkan vermirsiniz. 

4 baldan 

aşağı 

 diqqətiniz çox dağınıqdır və bu həyatınızda bir çox xoşagəlməzliklərin səbəbidir.Sizi buna 

görə günahlandıranda ona sadəcə gülümsəyərək cavab verirsiniz ki,mən belə “boş”şeylərə 

əhəmiyyət vermirəm.Boş şey?Sizin diqqətsizliyiniz-dən yaranan xoşagəlməzliklərə dözmək 

ətrafdakılar üçün nə deməkdir? Məsələn,su kranının ağzını açıq qoymaq və ya kimdənsə 

götürdüyünüz nadir kitabı itirmək.Elə insanlar var ki,özünün diqqət dağınıqlığını 

qəhrəmanlıq sayır,hansı ki,onlarla hesablaşmaq mümkün deyil.Əlbəttə yaşlı insanları buna 

aid etmirik.Lakin orta,xüsusilə də kiçik yaşlılar diqqətsizliyin qarşısını almaq üçün daim 

yaddaşlarıyla məşq etməlidirlər 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

55. Yaddaşın yoxlanılması ilə bağlı test 

Təlimat: Sözləri 5 dəqiqə ərzində oxuyub, sözlər olan vərəq kənara qoyun. Sonra yadda 

qalan sözləri bir vərəqə yazmaq lazımdır. Hər uyğun gələn söz 1 baldır. 

Stimul material: 

Saman, küçə, açar, qatar, yol, rəssam, il, müğənni, radio, telefon, hərəkətsizlik, ot, kişi, 

uşaq, ürək, vertolyot, üzük, Qafqaz, dəniz, stadion, təqvim, avtomat, saat, iynə, şair  

Nəticə: 

0 – 6                yaxşı vəziyyətdə deyil,yaddaşı gücləndirmək lazımdır. 

7 -12               elə də zəif deyil,ola bilsin diqqətsizliyiniz var.Məşqlər keçirmək lazımdır. 

13-17 nəticə heç də pis deyil,yaddaşınızın sizi yarı yolda qoy- 

mayacğına əmin olun. 

18-21                

 

əladır,yaddaşınız yüksək səviyyədədir. 

22-dən yuxarı Sizi təbrik edib bir dəstə gül vermək lazımdır.Fenomenal yaddaşa sahibsiniz.   

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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56. “Operativ yaddaş” metodikası  

Təlimat: “Sizə 5 bir işarəli rəqəmləri göstərəcəklər. Sizin əsas vəzifəniz – bu rəqəmləri 

oxunuş qaydasına uyğun olaraq yadda saxlamaqdan ibarətdir. Daha sonra isə yaddaşda 1 rəqəmini 

2, 2 rəqəmini 3, 3 rəqəmini 4, 4 rəqəmini 5 və.s. ilə cəmləmək, əldə olunan 4 qiyməti isə 

“Operativ yaddaş” cədvəlinin “Cavabların yazılması vərəqəsində” qeyd edin.  

Rəqəmlərin oxunuşlu sırasının sonluğunu vurğunu sonuncu rəqəmdə saxlamaqla 

cəmləşdirmək lazımdır.  

Məsələn; 2, 5, 3, 1, 4. cəmləşdirirəm; 2+5 =7, 5+3=8, 3+1=4, 1+4 = 5.  

Yazıram: 7, 8, 4, 5. Bu əməliyyatları siz beyninizdə həyata keçirməli və təqdim olunan 

rəqəmləri yaddaşınızda saxlamağa çalışmalısınız.  

1= 3 -5 dəq. 

İndi isə sizə rəqəmləri oxuyacağıq. Qələmi əlinizə götürün və başlayın! DİQQƏT!”.  

Stimul material: 

№ Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 

1. 5, 2, 7, 1, 4. 2, 4, 1, 7, 1 2, 5, 3, 1, 4 6, 2, 5, 1, 3 

2. 3, 5, 4, 2, 5. 6, 3, 5, 1, 7 4, 2, 6, 1, 6 2, 7, 1, 5, 2 

3. 7, 1, 4, 3, 2. 1, 4, 2, 5, 3 3, 6, 2, 5, 1 4, 2, 6, 3, 5 

4. 2, 6, 2, 5, 3. 5, 1, 7, 2, 6 7, 2, 6, 3, 5 5, 1, 3, 6, 2 

5. 4, 3, 6, 1, 7. 3, 1, 3, 4, 2 5, 3, 1, 4, 2 1, 5, 2, 7, 2 

6. 4, 2, 3, 1, 5. 8, 1, 5, 2, 6 1, 7, 2, 6, 1 7, 2, 5, 3, 1 

7. 3, 1, 5, 2, 6. 5, 2, 7, 1, 4 8, 1, 4, 2, 6 5, 2, 4, 1, 3 

8. 2, 3, 6, 1, 4.   4, 1, 7, 2, 6 6, 2, 5, 3, 1 3, 6, 2, 1, 5 

9. 5, 2, 6, 3, 2.    7, 1, 4, 3, 5 4, 1, 6, 2, 7 8, 1, 4, 2, 1 

10. 3, 1, 5, 2, 4. 2, 5, 1, 4, 3 1, 8, 1, 4, 3 2, 5, 1, 4, 3. 

 

“STOP! QƏLƏMİ KƏNARA QOYUN!”.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

57. Xarakter əlamətləri 

Təlimat: Öz xarakterinizə yaxşı bələd olmaq istəyirsiniz? Hər qrupda 3 sual olmaqla 12 

suala cavab verin. “Bəli”, “xeyr”deməklə suallara qısa cavab verin. 

1. Siz yalan danışa bilirsinizmi? 

 Öz çatışmamazlıqlarınızla dəyişə bilrsinizmi? 

Öz fikrinizi çətinlik çəkmədən dəyişə bilirsinizmi? 

2. Özünüz haqqında danışmağı sevirsinizmi? 

 Tanış adamlar olmayan məclisdə özünüzü rahat hiss edə bilirsinizmi? 

İnsanlara etibar edirsinizmi? 

3. Sizi tərifləyəndə xoşunuza gəlirmi? 
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 Siz özünüzdən razısınızmı? 

Başqalarının nöqsanlarından tez-tezmi danışırsınız? 

4. Başladığınız işi axıra qədər görürsünüzmü? 

 Məqsədə çatmaq üçün inamlısınız? 

İşdə təşəbbüskarsınız? 

 

Testləşdirmənin qiymətləndirilməsi: Qiymətləndirmə qruplar üzrə aparılır. Hansı qrupda 

“bəli” cavabı çoxdursa “1”; “xeyr” cavabı çoxdursa “0”-la kodlaşdırın. Sonra kodları soldan sağa 

ardıcıllıqla düzün. 4 rəqəmdən ibarət kod alacaqsınız. Suallara cavab verərkən çalışın kələkbazlıq 

etməyəsiniz. Beləcə hansı xarakter əlamətlərinə sahib olduğunuzu öyrənə biləcəksiniz. Ola bilsin 

ki, nəsə sizə gözlənilməz olsun. 

Beləliklə, rəqəmlərin kodlaşması göstərir ki: 

1111 Enerjili, ünsiyyətli, özünəvurğun və işdə ardıcıl olmayan. 

1000 Məqsədsiz, qapalı, fəaliyyətsiz, özünə qarşı tələbkar olmayan. 

1001 Tənbəl, qapalı, zəif xarakterli, amma özünü sevən. 

1011 Ünsiyyətsiz, özünüsevən, möhkəm inamlı, fəaliyyətli. 

0111 Məqsədli, işgüzar, hamı ilə rahat uyğunlaşan, özünə yüksək qiymətləndirən. 

0110 Doğruçu, inamlı, qayğıkeş. 

0100 Tərbiyəli, biclik bilməyən, təmzqəlbli, işində ardıcıl, amma passiv. 

0000 Ləng, ünsiyətsiz, öz qarşısına aydın məqsəd qoya bilməyən və məqsədə çatmaq üçün   

çalışan. 

1010 Naturasına görə fəaliyyətli, amma məqsədinə çatmaq üçün ona ciddilik və utancaqlıq, həmçinin 

qapalılıq və həlim təbiətlilik mane olur. 

1110 Zəhmətkeş, amma mübarizədə asanlıqla birinciliyi başqasına verən bicliksiz. 

1100 Daşqəlbli, ciddi, məqsədə çatmaq üçün səmimi, çalışqan, bir-birinə zidd mövqelərdə isə daha 

səmimi olan. 

0001 Doğruçu, olduqca qapalı, xarakterindəki dikbaşlıq və fəaliyyətsizliyin uzlaşması onun həyatını 

mürəkkəbləşdirir. 

0011 Səmimi olmayan, öz qərarına hamınınkından üstün tutan, məqsədə çatmaq üçün sərbəst mübarizə 

aparan, ruhdan düşməyən,dikbaş. 

0101 Əlaqə yaradan, açıq qəlbli və məqsədyönlü.amma,xarakterinə aludəçilik və işgüzarlıq da əlavə 

olunsaydı yaxşı olardı. 

1101 Zəif xarakterli, sadə qəlbli, həmiçinin tənbəl və özünü sevən, bəxtigətirməyənin klassik kompleksi. 

0010 İnadkar, işgüzar, amma dedikcə ünsiyyətsiz. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

58. Xarakter tipi 

Qərb psixoloqu K.Yunqun “Psixoloji tiplər”kitabında ekstravertlərdən (“xaricə”müraciət) 

və introvertlərdən (“daxilə”müraciət) danışılır. Müəllifin fikrincə ətraf aləmə uyğunlaşmağın 

2variantı var. Onlardan biri ekspansiyadır-daim ünsiyyətdə olmaq, əlaqələri, iş münasibətlərin 

genişləndirmək, həyatın verdiyi, bəxş etdiyi hər bir şeyi götürmək. Bunlar ekstravertdir. 

İntrovertlər isə əksinə, əlaqələrini məhdudlaşdırırlar, özlərinə qapanırlar, sanki, tısbağa qınında 

gizlənən kimi gizlənirlər. Təqdim olunan anket sorğusunun punktlarına “bəli”, “xeyr” cavabı 

verməklə hansı tipə mənsub olduğunuzu öyrənməyə çalışın. 
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Siz ekstrovertlərə aidsiniz, əgər: 

№ Suallar 

1. Bir və eyni gündə siz 2 filmə, teatr tamaşasına baxa, nəqliyyatda qəzet oxuya, bir neçə görüş təyin 

edirsiniz, bunlardan yalnız bir ikisinizə vaxt çatıdırırsınız? 

2. Əgər bu və ya digər radio işləmirsə, telefon bağlanırsa, siz pis əhavl ruhiyyədə olursunuz, özünüzü 

tək və dilxor hiss edirisiniz? 

3. Günbəgün sizin yaxın, tanışlarınızın sayı artır? 

4. Siz üzü, hadisələri, tərcüməyi halı, çətin formulları, başqasının fikirlərin asanlıqla yadda 

saxlayırsınız? 

5. Kompaniyada şənlənməyi xoşlayırsınız. Təklikdən qaçırsınız, optimistsiniz, qəmgin, özünə qapanan 

insanlardan qaçırsınız? 

6. Siz zarafat etməyi, lətifə danışmağı xoşlayırsınız. Ünsiyyətcil, mülayim, üzüyola xarakteri-niz var? 

7. Siz çıxış etməyi, tost deməyi xoşlayırsınız; stol arxasında kompaniyalarda adətən elə yerlərdə 

oturursunuz ki, hamıya asanlıqla görə bilirsiniz? 

8. Siz harda nə baş verdiyin bilirsiniz? 

9. Tanımadığınız insanlarla asanlıqla ünsiyyət qurursunuz. Tanımadığınız kompaniyaya şərait yaxşı 

uyğunlaşırsınız. Çətin situasiyalardan asanlıqla çıxış yolu tapırsınız? 

10. Siz tez qərar qəbul edirsiniz, hərdən güman edirisniz ki, onlar tamamilə uğursuz olacaq. Digər 

şəhərə səhər sizə məmnunluq verir, böyük sevinclə onunla razılaşırsınız? 

11. Çətin situasiyalarda hər şeyi düşünə bilirsiniz? 

12. Sizin çoxlu fikirləriniz, planlarınız və problemləriniz var. Ancaq siz onlardan bəzilərin gerçəkləşdirə 

bilərsiniz? 

13. Sizin bunu ondan xaiş etməmənizə baxmayaraq daim sizin sağlamlığınızla maraqlanan insanlar 

sizin xoşunuza gəlmir? 

14. Ətrafdakılarda yaratdığınız təəssürat sizə vacibdir? 

 

Siz introvertlərə aidsiniz,əgər: 

№ Suallar 

1. Hətta əhəmiyyətsiz hadisə belə sizin ən vacib qərarınıza təsir edə bilər? 

2. “Tez-tez siz özünüzdən çıxırsınız”, xatirələrə dalırsınız... Siz uzun müddət yaxşı tamaşanın filmin 

təsiri altında qalırsınız? 

3. Sizin az dostunuz var,tanımadığınız kompaniyalar insanlara çətinliklə uyğunlaşırsınız. Sizin 1-2 

yaxın dostunuz var? 

4. Hər hansı situasiyanı təfsilatından çox bütövlükdə xatırlayırsınız? 

5. Maqnitafon, tranzistorun gur səsi, kampaniyada hündür səslə danışıq, gülüş sizin xoşunuza gəlmir? 

6. Siz az əşyanzın olmasını üstün tutursunuz, ancaq hansı ki, hesab edirisniz ki, onlar sizə yaraşır. 

7. Siz şəkil çəkdirməyi xoşlayırsınız, suvenerlər, qızıl və ya hər hansı digər bəzək əşyaları xoşunuza 

gəlir? 

8. Siz yemək hazırlamağı xoşlayırsınız? 

9. Böyük kompaniyalarda, hansı ki, kompaniyadan fərqli olaraq kiçik, gözəgörünməz olmaq siz 

özünüzü rahat hiss edirsiniz? 

10. Siz vəziyyətə, situasiyaya, kollektivə çətinliklə uyğunlaşırsınız? 

11. Siz inadla öz prinsiplərinizin üstə durusunuz? 

12. Siz öz sağlamlığınıza münasibətdə olduqca vasvasısınız; hər zaman düşündükcə ki, bu sizdə 

“yüksəkdə”deyil, bu sizə əziyyət verir? 

13. Hər hansı bir qərar qəbul etməzdən əvvəl sizi narahat edən problemlə uzun müddət məşğul ola 

bilmək qabiliyyətiniz var? 

14. Hərdən sizə deyirlər ki, siz dünyanı olduğu kimi qəbul etmirsiniz. Ancaq siz inanırsınızmı ki, bu 

belədir? 
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Hansı qrupda “bəli”cavabı üstünlük təşkil edirsə onda siz “ambavert”- ikili təbiətə, hansı 

ki, həm introvertlərin, həm də ekstrovertlərin xüsusiyyəti var - qrupuna aid edilirsiniz. Yeri 

gəlmişkən qeyd edək ki, insanların əksəriyyəti bu qrupa aid edilir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

59. Xarakterin aksentuasiyası 

Müəllif: A.S.Leonqard 

№ Hökmlər 

1. Sizin əhvalınınz şən və qayğısızdırmı? 

2. Tez inciyənsinizmi? 

3. Nəyə görəsə dərhal ağladığınız vaxtlar olubmu? 

4. Göründüyünüz işdə özünüzü həmişə haqlı sayır və bunun belə olduğuna əmin olmamış 

sakitləşmirsiniz? 

5. Özünüzü uşaq yaşlarıyla müqayisədə daha cəsur hiss edirsinizmi? 

6. Sizin əhvalınız kəskin dəyişə bilərmi? 

7. Siz həmişəmi məclislərdə diqqət mərkəzində olursunuz? 

8. Elə hallar olurmu ki, heç bir əsas olmadanəsəbi və keyfsiz olur, heç kimlə danışmaq istəmirsiniz? 

9. Ciddi insansınızmı? 

10. Elə olurmu ki, sizə güclü ilham gəlir və çox həvəslənirsiniz? 

11. Işgüzar və bacarıqlı insansınızmı? 

12. Sizin xətrinizə dəyəndə bunu tez unudursunuzmu? 

13. Ürəyiyumşaq insansiniz? 

14. Məktubu poçt qutusuna saldıqdan sonar buna bird aha əmin olmaq üçün qutunun ağzını 

yoxlayırsınızmı? 

15. Işinizi həmişəmi vicdanla yerinə yetirməyə çalışırsınız? 

16. Uşaq ikən şimşəkdən və ya itdən qorxurdunuzmu? 

17. Digər insanların bir-birinə qarşı kifayət qədər tələbkar olmadığını düşünürmüsünüz? 

18. Sizin əhvalınız həyatınızda baş verənlərdən və yaşantılarınızdan çoxmu asılıdır? 

19. Öz yaxınlarınızla həmişəmi səmimisiniz? 

20. Sizin əhvalınız tez - tezmi əzgin, pis olur? 

21. Sizdə əvvələr isterik tutmalar olubmu? 

22. Sizdə güclü narahatlıq vəziyyəti və ya nəyəsə güclü meyl olurmu? 

23. Uzun müddət bir yerdə oturmaq sizin üçün çətindirmi? 

24. Sizə qarşı ədalətsizlik etdikdə öz maraqlarınız uğrunda mübarizə aparırsınızmı? 

25. Adam öldürə bilərsinizmi? 

26. Əyri salınmış süfrə, düz dayanmayan pərdə sizə o qədər əsəbiləşdirir ki, dərhal onu düzəltməyə 

çalışırsınız? 

27. Uşaqlıqda evdə tək qalanda qorxurdunuzmu? 

28. Sizin əhvalınız tez-tezmi səbəbsiz yerə dəyişir? 

29. Öz  işinizə həmişəmi diqqətlə, məsuliyyətlə yanaşırsınız? 

30. Özünüzdən tez çıxıb, hirslənirsinizmi? 

31. Etinasız və şən ola bilərsinizmi? 

32. Sevinc hissini tam yaşaya bilərsinizmi? 

33. Siz şən, əyləncəli tədbirləri keçirmək üçün yararlı insansınızmı? 

34. Hər hansı məsələ ilə bağlı insanlara öz fikrinizi açıq, səmimi şəkildə deyirsinizmi? 

35. Siz qan görəndə pis olursunuzmu? 

36. Böyük məsuliyyət hissi tələb edən fəaliyyətlə həvəslə məşğul olursunuz? 

37. Ədalətsizlik edilmiş şəxsləri müdafiə etməyə meyillisinizmi? 

38. Qaranlıq zirzəmiyə düşmək sizə çətindirmi? 
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39. Digər işləri də öz sevimli işiniz kimi asta və diqqətli görürsünüz? 

40. Siz ünsiyyətlisinizmi? 

41. Məktəbdə oxuyarkən siz həvəslə səhnədə şeir deyirdinizmi? 

42. Uşaq vaxtı evdən qaçmısınızmı? 

43. Həyatı olduğu kimi qəbul etmək sizə çətindirmi? 

44. Elə konfliktləriniz olubmu ki, sizin əsəblərinizə o qədər təsir edib ki, dərsə getməyəsiniz? 

45. Demək olarmı ki, uğursuzluq zamanı yumor hissini itirmisiniz? 

46. Sizin xətrinizə kimsə dəyərsə barışmaq üçün ilk addımı sizmi atırsınız? 

47. Heyvanları sevirsinizmi? 

48. Evdə və ya işdə nə isə qaydasında olmasa evdən və işdən gedərsinizmi? 

49. Sizi belə fikirlər narahat edirmi ki, sizinlə ya da qohumlarınızla nə isə bədbəxt hadisə baş verəcək? 

50. Sizcə əhvalınız havadan asılıdırmı? 

51. Çox sayda insan qarşısında səhnədə çıxış etmək sizin üçün çətindirmi? 

52. Sizə kimsə bilərəkdən əsəbiləşdirsə, siz özünüzdən çıxıb yumruqlarınızı işə sala bilərsinizmi? 

53. Çoxmu ünsiyyətdə olursunuz? 

54. Nədənsə ümidləriniz boşa çıxsa tamamilə ruhdan düşərsinizmi? 

55. Təşkilatçılıq tələb edən işləri xoşlayırsınızmı? 

56. Siz öz məqsədiniz uğrunda hətta qarşıya çoxlu maneələr çıxanda belə böyük səylə mübarizə 

aparırsınızmı? 

57. Film sizə elə təsir edə bilərmi ki, ağlayasınız? 

58. Əgər bütün günü hansısa problem haqda və gələcəyiniz haqda düşünürsünüzsə, sizə yuxuya getmək 

çətinmi olur? 

59. Məktəbdə oxuyarkən şparqalkadan istifadə etdiyiniz və ya yoldaşlarınızdan köçürdüyünüz  hallar 

olubmu? 

60. Gecə qəbiristanlığa getmək çətindirmi? 

61. Evdə hər şeyin öz yerində olmasına diqqətlə nəzarət edirsinizmi? 

62. Elə olurmu ki, siz yaxşı əhvalda yuxuya gedib pis əhvalla oyanasınız və bir neçə saat bu əhvalda 

qalasınız? 

63. Yeni situasiyaya tez uygunlaşa bilirsinizmi? 

64. Baş ağrılarına meyllisinizmi? 

65. Tez-tezmi gülürsünüz? 

66. Insanlara həqiqi münasibətinizi bildirmədən onlara çox yaxşı munasibət göstərməyi bacarırsınızmı? 

67. Sizi hərəkətli insan adlandırmaq olarmı? 

68. Ədalətsizlik sizə çoxmu pis təsir edir? 

69. Sizi təbiəti çox sevən insan adlandırmaq olarmı? 

70. Sizdə belə vərdiş varmı ki, yatmazdan əvvəl və ya bir yerə gedərkən qazı, işığı, qapını bağlayıb - 

bağlamadığınızı yoxlayırsınızmı? 

71. Qorxaqsınızmı? 

72. Elə olurmu ki, səbəb olmadan xoşbəxtlikdən özünüzü göyün yeddinci qatında hiss edəsiniz? 

73. Yeniyetməlik dövründə bədii özfəaliyyət dərnəyində və ya teatr dərnəklərində həvəslə iştirak 

edirdinizmi? 

74. Bəzən gözlərinizi uzaqlara zilləyib baxmağa meyl edirsinizmi? 

75. Gələcəyə bədbin baxırsınız? 

76. Qısa müddət ərzindəsizin şən əhvalınız qəmgin əhvalla əvəz oluna bilərmi? 

77. Dostlarınız olan məclisdə əhvalınız asanmı yüksəlir? 

78. Əsəbiniz uzun müddət soyumurmu? 

79. Başqalarına bədbəxtlik üz verəndə siz buna görə qəmgin olursunuzmu? 

80. Məktəbdə oxuyarkən dəftərinizin hansısa səhifəsini ləkələyəndə o vərəqi cırıb yenidən 

köçürürdünüzmü? 

81. Demək olarmı ki, siz daha çox şübhələnməyə meyllisiniz, heç kimə etibar etmirsiniz? 

82. Tez-tezmi qorxulu yuxular görürsünüz? 

83. Sizdə elə hallar olurmu ki, öz iradənizə qarşı özünüzü pəncərədən, yaxud da yaxınlaşan qatarın 
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altına atmaq istəyirsiniz? 

84. Şən əhatədə siz də şən əhvalda olursunuz? 

85. Sizi narahat edən məsələlərdən uzaqlaşıb onlar haqda düşünməmək sizə asandırmı? 

86. Əsəbiləşəndə özünüzü çətin ələ alırsınız? 

87. Siz susmağa üstünlük verirsinizmi? 

88. Əgər tamaşada iştirak etməli olsanız rola elə girə bilərsinizmi ki, ətrafdakı hər şey haqda 

unudarsınız? 

 

Açar: 

 

№ Tiplər 

1. Demonstrativ tip (x2) 

 + 7 19 22 29 41 44 63 66 73 85 88 

- 51           

2. İlişib qalan tip (x2) 

 + 2 15 24 34 37 56 68 78 81   

- 12 46 59         

3. Pedantik tip (x2) 

 + 4 14 17 26 39 48 58 61 70 80 83 

- 36           

4. Oyanıq tip (x3) 

 + 8 20 30 42 52 64 74 86    

5. Gipertim tip (x3) 

 + 1 11 23 33 45 55 67 77    

6. Distim tip (x3) 

 + 9 21 43 75 87       

7. Həyəcanlı –qorxaq tip (x3) 

 + 16 27 38 49 60 71 82     

- 5           

8. Affektiv –ekzaltiv tip (x6) 

 + 10 32 54 76        

9. Emotiv tip (x3) 

 + 3 13 35 47 57 69 79     

- 25           

10. Tsiklotim tip (x3) 

 + 6 18 28 40 50 62 72 84    

 

Tiplərin xarakteristikası 

1.Demonstrativ tip – nümayişkar davranışa meyli, canlı və hərəkətli, asan əlaqə 

yaradan.Fantaziyalara, yalançı, saxta, süni əməllərə, artistliyə, sərgüzəştliyə meyilli. Liderliyə, 

özünü tanıtmağa qəbul etdirməyə, hökmranlığa, tərfilənməyə cəhd. Kiminsə tərəfindən diqqətsiz 

qalmaq fikri belə insanları qorxudur. İnsanlara asan uyğunlaşır, əhvalı asan dəyişir. Ünsiyyətdə 

mülayim olsa da intriqalara meyillidir. Yüksək eqosentrizm, başqa insanlara həmdərd olmaq, 

hörmət etməklə seçilir. Adətən başqalarını onun yanında tərifləyəndə buna dözmür. Müxtəlif 

kompaniyalara cəhd etməsi isə özünü lider kimi hiss xüsusi yer tutmaq istəyi ilə bağlıdır. 

Özünüqiymətləndirmədə obyektivlikdən çox uzaqdır. Özünə inamı, yüksək iddiaları ilə 

ətrafdakıları əsəbiləşdirə bilər. Konfliktləri özü yaradır və çox fəal özünü müdafiə edir. Çox 
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məsum üzlə yalan danışır. Daxilən ya öz yalanını dərk etmir, ya da vicdan əzabı çəkmədən bunu 

dərk edir. İnsanları öz əməllərinin, təfəkkürünün qeyri-adiliyi ilə təəccübləndirir.  

2. İlişib qalan tip  - Kifayət qədər ünsiyyətlidir. Öyüd –nəsihət verməyi çox xoşlayır. O, 

özünə qarşı əslində olmayan ədalətsiz münasibətdən əziyyət çəkir. Buna görə də insanlarla 

münasibətlərində çox ehtiyatlıdır. Onlara etibar etmir, incikliyə çox həssasdır. Ki saxlayır, 

qisasçılığı ilə fərqlənir. Baş verənləri uzun müddət unutmur, incinliyi uzun müddət yaddan 

çıxarmı. Özündən çox asanlıqla çıxır. Çox konfliktlərin səbəbkarı olur. Əsas xüsusiyyəti affektə 

meyli olmasıdır. Həqiqəti, düzlüyü sevir. İnciyən, şübhələnməyə meyilli və qısqancdır. 

Konfliktlərdə öz maraqlarını inadla, amansızcasına müdafiə etməyə çalışır. İstənilən işdə yüksək 

nəticələr əldə etməyə çalışır. Məqsədinə çatmaqda inadla səy edir. 

3. Pedantik tip - Konfliktə çox tsadefi hallarda girir. Travma vuran hadisələri uzun 

müddət yaşayır. Konliktlərdə passiv tərəf kimi çıxış edir. İstənilən intizam pozuntusuna çox 

kəskin reaksiya verir. İşdə özünü bürokrat kimi aparır. Ətrafdakılarla formal tələblər qoyur. 

Dəqiqdir. Səliqəlidir. Vicdanlıdır. Plana, intizama xüsusi diqqət edir. İşlərin həyata 

keçirilməsində tələskən deyil. Oturaqdır. İşi keyfiyyətlə yerinə yetirir. Xüsusi səliqə ilə çalışır. 

Özünü tez-tez yoxlamağa, gördüyü işin düzgünlüyünə şübhə etməyə meyillidir. Böyük həvəslə 

liderliyi başqalarına güzəştə gedir. 

4.Oyanıq tip - Yüksək impulsivlik, kobudluq, özünənəzarətin zəifliyi, sərt, kobud, 

qaşqabaqlı, konfliktlərə, ədəbsizliyə, hətta söyüş söyməyə meyillidir. Qəzəblidir. Konfiktlərdə 

aktiv tərəf olur. Əsəbidir, özündən tez çıxır, tez-tez iş yerini dəyişir. Kollektivdə dolana bilmir, 

yola getmir. Ünsiyyəti çətin yaradır. Hərəkətləri ağırdır. Gələcəyə etinasızdır. İndiki anda yaşayır 

və indiki andan istifadə etməyə və əylənməyə çalışır. Əsəbləri çox çətin soyuyur və o 

ətrafdakılar üçün çox təhlükəli ola bilər. Ünsiyyət üçün zəifləri seçərək, onlar üzərində 

hökmranlıq edir. 

5.Gipertim tip - Çox hərəkətli, ünsiyyətli, çərənçidir. Hərəkətləri çox sərbəstdir, 

dəcəllliyə. Şıltaqlığa meyillidir. Digər insanlara münasibətdə məsafə saxlamağı bacarmır. 

Söhbətdə əsas mövzudan yayınır. Hər yerdə səs-küyə səbəb olur, yaşıdlarının kompaniyasını 

sevir, onlara rəhbərlik etməyə meyl edir. Demək olar ki, həmişə əhvalı yaxşı olur. Adətən yaxşı 

iştahları, sağlamlıqları və yuxuları olur. Qarınquludurlar. Əyləncələrə meyillidirlər. Özlərini 

olduğundan yüksək qiymətləndiririlər. Şən, yüngülxasiyyət, işgüzar, ixtiraçı, gözəl 

həmsöhbətdirlər. İnsanları əyləndirə bilən, enerjili, fəla və təşəbbüskardırlar. Müstəqilliyə böyük 

meyilləri konfliktə səbəb ola bilər. Qəzəb tutmaları, əsəbiliyə meyl var. Xüsusilə də uğursuzluqla 

qarşılaşanda. Əxlaqa, mənəviyyata zidd əməllərə,çox əsəbiləşməyə meyillidirlər. Öz vəzifələrinə 

ciddi münasibət bəsləmir. Ciddi intizam çətin keçirir, monoton işə məcburi tənhalığa dözmürlər.  

6.Distim tip - Ciddilikləri, əzgin əhvalı, astagəllikləri, zəif səyləri ilə fərqlənirlər. Az 

ünsiyyətli, gələcəyə pessimist münasibət bəsləyir. Özünüqiymətləndirməsi aşağıdır, söhbət 

zamanı az danışır. Belə insanlar evdə oturmağı sevir, fərdiyyətçidirlər, səs-küylü məclislərdən 

qaçır, qapalı həyat tərzi keçirirlər. Həyatın qaranlıq tərəflərində ilişib qalır. Onlarla dostluq 

edənlərə yüksək dəyər verir və onlara tabe olmağa hazırdırlar. Yüksək dərəcədə ədalətlilik 

hissinə malikdirlər. 
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7.Həyəcanlı –qorxaq tip - Az ünsiyyətli, qəmgin əhvallı, qorxaq, özünə inamsızdır. Çox 

vaxt qaranlıqdan, heyvanlardan və tək qalmaqdan qorxur. Dalaşqandır, yaşıdlarından kənar 

gəzir, çox səs-küylü oyunları sevmir. Utancaqlıq hissi keçirir, yoxlama işlərini, imtahanları çox 

ağır keçir. Çox vaxt qrup qarşısında cavab verməyə utanır. Böyükərin himayəsini həvəslə qəbul 

edir. Böyüklərin öyüdləri onlarda vicdan əzabına, göz yaşlarına səbəb olur. Borc hissi onlarda 

çox tez formalaşır. Məsuliyyət, yüksək mənəvi, etik tələblər var. Öz qüsurluluq hisslərini, 

qabiliyyətlərini daha yaxşı aça biləcəkləri fəaliyyət sahələrində özlərini təsdiq etməklə 

pərdələməyə çalışır. Uşaq yaşlarında onlara küsəyənlik, tez inciyənlik istədikləri adamla 

yaxınlaşmağa mane olur. Onları məsxərəyə qoymaq, şübhə ilə yanaşmaq özlərini müdafiə edə 

bilməməklə, ədalətsiz. Haqsız günahlandırma zamanı haqq uğrunda mübarizə apara bilməməklə 

müşayiət olunur. Ətrafdakılarla çox az konfliktlə girir və bu zaman passiv rol oynayırlar, 

konfliktli situasiyada  özlərinə dəstək axtarır. Dostluğu sevən, özlərinə tənqidi yanaşan, öz 

müdafiəsizliyi nəticəsində çox vaxt başqalarının zarafatlarının, məsxərəsinin hədəfi olur. 

8.Affektiv –ekzaltiv tip - Şadlanmaq.fərəhlənmək qabiliyyəti, gülərüzlülük, xoşbəxtlik, 

sevinc hissi duymaq qabiliyyəti. Sevindirici xəbərdən şadlanır, kədərli xəbərdən tamamilə 

kədərlənir. Yüksək ünsiyyətlilik, çox vurulmaq. Belə insanlar tez-tez mübahisə edir, lakin işi 

açıq konfliktə gətirib çıxarmır. Konfliktli situasiyada həm aktiv, həm də passiv tərəf ola bilər. 

Dostlarına, yaxınlarına çox bağlıdır, altrustdirlər başqalarına həmdərd ola bilər, gözək zövqlüdür, 

səmimi hisslər nümayiş etdirir. Panikyor ola bilər. Ani əhvalın təsirinə tabedir. Şadlıq hissindən 

asanlıqla kədər hissinə keçə bilər. 

9.Emotiv tip - Emosional, həssas, həyəcanlı, qorxaqdır. İnsaflı, insansevər, ürəyiyumşaq, 

başqalarına həmdərd ola bilən, onlara köməyə hazır, insanların uğuruna sevinən. Kövrək. Bu tip 

insanlarda kimisə təhlükə gözləyən filmdən kadrlar, təcavüzkar səhnələ güclü təsürat yaradır. 

Yuxuları pozulur, uzun müddət bunu yadlarından çıxartmırlar. Konfliktə təsadüfi hallarda girir. 

İncikliyi ürəklərində saxlayır. 

10.Tsiklotim tip - Xarici şəraitdən asılı olaraq əhvalı kəskin dəyişir. Əhvalı pisləşəndə 

tənbəlləşir, ətrafdalı adamlarla ünsiyyətdən bezir, yoldaşlarından, dostlarından qaçır, əhvalı yaxşı 

olanda zarafatçıl olur, rastlaşdığı adamlara sataşmağa başlayır. Sevindirici hadisələr onları 

fəallığa sövq edir. İnsanlarla ünsiyyət manevrları tez - tez dəyişir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

60. “Temperament düsturu” testi 

Müəllif: A.Belov  

Təlimat: + işarəsi ilə temperament pasportunda sizin üçün adi keyfiyyətləri qeyd edin.  

Beləliklə, siz xoleriksinizsə.;  

№ Hökmlər  

1. narahat; 

2. emosional; 

3. dözümsüz; 
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4. insanlar ilə münasibətdə kəskin; 

5. qətiyyətli və təşəbbüskar; 

6. inadkar; 

7. mübahisə zamanı vəziyyətdən çıxış yolu tapan; 

8. işgüzar; 

9. riskə meylli; 

10. kinsiz; 

11. sürətli, ehtiraslı, intonasiyalı nitqə malik; 

12. nataraz və ehtiraslığa meylli; 

13. aqressiv; 

14. çatışmamazlığa qarşı dözümsüz; 

15. ifadəli mimikaya malik; 

16. sürətlə hərəkət etmək və məsələni həll etmək; 

17. yeni nailiyyətlərə can atma; 

18. kəskin hərəkətlərə malik; 

19. qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaqda inadkar; 

20. əhval – ruhiyyənin kəskin şəkildə dəyişilməsinə meylli 

 

Beləliklə, siz sanqviniksinizsə; 

№ Hökmlər  

1. şən və həyat sevər; 

2. erenjili və işgüzar; 

3. başlayan işi tamamlaya bilmir; 

4. özünüzü təkrarən qiymətləndirməyə qadir; 

5. yeni fikri tez tutma; 

6. maraqlarda və meyldə qeyri - sabit; 

7. uğursuzluq və pis halları asanlıqla keçirməyi bacaran; 

8. müxtəlif vəziyyətlərə asanlıqla uyğunlaşan; 

9. istənilən işin öhdəsindən asanlıqla gəlir; 

10. işin marağı itdikdə asanlıqla başqa işi öhdənizə götürməyi bacaran; 

11. yeni işə tezliklə uyğunlaşır və bir işdən digərinə asanlıqla keçir; 

12. gündəlik işdən tez yorulursunuzsa; 

13. ünsiyyətcil və mehribandır, yeni insanların əhatəsində sıxılmır; 

14. dözümlü və iş qabiliyyətli; 

15. jestlər, ifadəli mimika ilə müşayət olunan hündür, sürətli, aydın nitqə malik; 

16. gözlənilməz, mürəkkəb şəraitdə özünüzü ələ ala bilən; 

17. ayıq – sayıq əhval – ruhiyyəyə malik; 

18. asanlıqla yatan və oyanan; 

19. çox vaxt özünü toplaya bilmir, qərarlarda tələsir; 

20. hərdən diqqəti yayınır və bir çox məsələyə səthi münasibət bəsləyir. 

 

Əgər siz fleqmatiksinizsinizsə; 

№ Hökmlər  

1. sakit və soyuqanlı; 

2. işlərdə ardıcıl hərəkət edən; 

3. ehtiyatlı və dərin düşüncəli; 

4. gözləməyi bacarıran; 

5. sakit və boş yerə danışmağı xoşlamayan; 

6. sakit nitqə malik və kəskin ifadə olunmuş emosiya, jest və ya mimika olmadan söhbət etməyi 
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bacaran; 

7. dözümlü və səbirli; 

8. başlanan işi sona çatdırmağı bacaran; 

9. gücünü boş yerə sərf etməyən; 

10. gündəlik iş gününə, iş və həyat sisteminə malik; 

11. özünü asanlıqla ələ almağı bacaran; 

12. tənqidə və tərifə qarşı həssas; 

13. sevməyi bacarmır, özünütənqidi xoşlamayan; 

14. maraqlarda və münasibətlərdə sabit; 

15. işə çətin alışır və bir işdən digərinə çətin keçən; 

16. hamı ilə münasibətdə bərabərliyi qoruyan; 

17. hər şeydə səliqəni xoşlayan; 

18. yeni şəraitə çətinliklə uyğunlaşan; 

19. yüksək dözüm qabiliyyətinə malik; 

20. bir qədər ləng  

 

Əgər siz melanxoliksizsə;  

№ Hökmlər  

1. utancaq 

2. yeni şəraitdə özünü itirən 

3. tanış olmayan insanlar ilə münasibət qurmaqda çətinlik çəkən 

4. öz gücünə inanmayan 

5. tənhalığa daha tez alışan; 

6. uğursuzluq zamanı özünü itirən və haldan düşən; 

7. özünə daha tez qapılan; 

8. daha tez yorulan; 

9.  sakit nitqə malik; 

10. həmsöhbətin xarakterinə qeyri – iradi olaraq uyğunlaşan; 

11. çox həssas olub hər xırda məsələyə görə ağlayan; 

12. tənqidə və tərifə qarşı həddən artıq həssas; 

13. özünə və ətrafdakılara qarşı yüksək tələblər irəli sürməyi bacaran; 

14. şübhələnməyə meylli; 

15. həddən artıq həssas və asanlıqla küsəyən; 

16. həddən artıq küsəyən; 

17. qapalı və ünsiyyətsiz olub fikrini heç kim ilə bölməyən; 

18. cüzi aktivliyə malik olub həddən artıq utancaq; 

19. güzəştə gedən; 

20. ətraf mühitdə özünə qarşı təəssüf hissi oyatmağı bacaran 

 

Nəticələrin işlənilməsi:  

Əgər bu və ya digər tipli temperament pasportunda müsbət cavabların sayı 16 – 20 

deməli sizdə bu temperamentin növü həddən artıq parlaq şəkildə ifadə olunmuşdur. 

 Əgər cavabların sayı 11 – 15 deməli bu temperamentin keyfiyyəti sizə əhəmiyyətli 

şəkildə xasdır.  

Əgər müsbət cavabların sayı 6 – 10 o zaman bu növün keyfiyyəti sizə cüzi dərəcədə 

xasdır. İndi isə temperamentin düsturunu müəyyən edin.  
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Burada;  

FT – temperament düsturu, 

X – xolerik temperament 

S -  sanqvinik temperament 

F -  fleqmatik temperament 

M - melanxonik temperamentdir. 

A – bütün tiplər üzrə müsbət işarələrin ümumi sayı 

Ax – xolerikin pasportunda müsbət işarələrin sayı  

Af -  fleqmatikin pasportunda müsbət işarələrin sayı  

As -  saqnvinikin pasportunda müsbət işarələrin sayı  

Am - melanxonikin pasportunda müsbət işarələrin sayıdır.   

Yekun nəticədə temperament düsturu aşağıdakı şəkil alır;  

                               FT = 35% x X + 30% x S + 14% x F + 21% x M.  

Bu bu temperament növünün 35% xolerik, 30% sanqvinik, 14% fleqmatik, 21% 

melanxonik temperament növü olması deməkdir. Əgər hər hansı bir tip üzrə müsbət cavabların 

nisbi nəticəsi 40% və daha çox təşkil edirsə o zaman temperamentin bu növü dominant olub 30 – 

39% temperamentin bu növündə daha prlaq şəkildə ifadə olunaraq 20 – 29% bu temperament 

növünün keyfiyyəti orta səviyyədə ifadə olunaraq 10 – 19% təşkil etdikdə bu temperamentin 

keyfiyyəti daha cüzi səviyyədə ifadə olunur.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

61. Temperament   

Təlimat: Hər təqdim olunan nömrədəki xarakter xüsusiyyətindən sizə ən çox uyğun 

olanını seçib cavablar blankında qeyd edin. 

1. A Narahat, bir yerdə qərar tutmayan. 

 B Şən və həyat sevər. 

V Sakit və soyuqqanlı. 

Q Utancaq və həyalı. 

2. A Özünü ələ ala bilməyən, tez özündən çıxan. 

 B Enerjili, işgüzar. 

V Işdə ardıcıl, dəqiq. 

Q Yeni şəraitdə özünü itirən. 

3. A Hövsələsiz, səbirsiz. 

 B Başladığı işi axıra çatdırmayan. 

V Ehtiyatlı və tədbirli. 
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Q Yeni adamlarla ünsiyyətdə çətinlik çəkən. 

4. A Adamlarla ünsiyyətdə, münasibətdə kəskin və düzgün. 

 B Özünü yüksək qiymətləndirən. 

V Gözləməyi bacaran. 

Q Öz gücünə inanmayan. 

5. A Təşəbbüskar, qətiyyətli. 

 B Yeniliyi tez tutmağa qabil. 

V Boş –boşuna danışmağı sevməyən, qaradinməz. 

Q Tənhalığı asan keçirən bilən. 

6. A Tərs. 

 B Işlərində ardıcıl olmayan. 

V Rəvan, mimikasız danışığa malik. 

Q Uğursuzluq zamanı məyusluq və ya özünnü itirmək hissi keçirmək. 

7. A Vəziyyətdən çıxış yolu tapan, mübahisədə hazırcavab. 

 B Uğursuzluqdan, pis xəbərdən tez təsirlənən. 

V Özünü ələ ala bilən, hövsələli. 

Q Özünə qapılmağa meyilli. 

8. A Riskmə meyilli. 

 B Yeni, müxtəlif şəraitə tez uyğunlaşan. 

V Başladığı işi axıra çatdıran. 

Q Tez yorulan. 

9. A Həmişə deyil, ara-bir işləyən. 

 B Hər bir yeni işə həvəslə başlayan. 

V Boş yerə güc sərf etməyən. 

Q Zəif, bəzən pıçıltı səviyyəsinə enən nitqə malik. 

10. A Kin –küsü saxlamayan, qorxan. 

 B Iş onu maraqlandırmadıqda asanlıqla ondan soyuyan. 

V Gün rejiminə, iş sisteminə ciddi əməl edən. 

Q Həmsöhbətinin xarakterinə çətin uyğunlaşan. 

11. A Sürətli, qarışıq nitqə malik olmaq.  

 B Yeni işə dərhal başlayan, bir işdən o birinə tez keçən. 

V Asanlıqla hisslərini idarə edən. 

Q Göz yaşı tökməyə qədər həssas. 

12. A Müvazinətsiz, tez qızışmağa meyilli. 

 B Yeknəsək, ağır işdən tez sıxılan, bezar olan. 

V Rəğbətləndirmə və cəzaya o qədər də əhəmiyyət verməyən. 

Q Rəğbətləndirmə və cəzaya qarşı hədsiz həssas olan. 

13. A Davakar. 

 B Ünsiyyətli və həssas. 

V Kinsiz, xoşxasiyyət, öz ünvanına deyilən acı, istehzalı sözə güzəştə gedən. 

Q Özünə və ətrfadakılara qarşı şübhələnməyə meyilli. 

14. A Çatışmamazlıqlara qüsurlara dözməyən. 

 B Dözümlü və işgüzar. 

V Öz münasibət və maraqlarında sabit. 

Q Həssas və tez qəlbən inciyən. 

15. A Ifadəli mimikanın olması. 

 B Sürətli, aydın, ifadəli mimikanın olması, canlı jestlə müşayət edilən danışığa malik. 

V Işə gec başlayan və bir işdən o birinə tez keçən. 

Q Olmazın həssas, hər şeyi ürəyinə salan. 

16. A Hər hansı bir işə dərhal girişib onu tez həll etməyə qabil. 

 B Gözlənilməyən mürəkkəb şəraitdə özünə sahib ola bilən. 

V Hamıya eyni cür münasibət bəsləyən. 
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Q Qapalı və ünsiyyətsiz, öz fikirlərini heç kimlə bölüşdürməyən. 

17. A Yorulmadan yeniliyə cəhd göstərən. 

 B Daima quran əhval –ruhiyyəyə malik olmaq. 

V Hər şeydə səliqə və intizamı sevən. 

Q Aktiv olmayan və cəsarətsiz. 

18. A Kəskin, sərt hərəkətlərə meyilli. 

 B Tez yuxuya gedən və ayılan. 

V Yeni şəraitə çətinliklə alışan. 

Q Az fəal və itaətkar. 

19. A Qarşısına qoyduğu məqsədə nail olmaq üçün ciddi inad göstərən. 

 B Çox vaxt müəyyən mçəsələni həll edərkən tələsən. 

V Özünü ələ ala bilən. 

Q Asanlıqla təsir altına düşən bilməyən, başqasının halına acıyan, kömək göstərmək istəyən. 

20. A Əhvalı kəskin dəyişməyə meyilli. 

 B Bəzən üzdən hərəkət etməyə və fikirlərinin yayınmağa meyilli olması. 

V Adamları ən çox işgüzar olduğuna görə qiymətləndirməyə meyilli. 

Q ətrafdakılardan onun halına yanmağı və köməklik göstərməyi gözləmək. 

 

Qeyd: “a”, “b”, “v”, “q”variantlarını neçə dəfə seçdiyini sayıb bir yerə qeyd edin, sonra 

hər bir cavabı 5-ə vurun. Məsələn: 

“a” variantını - 6 dəfə x 5 = 30 

 “b” variantını –3 dəfə x 5 = 15 

 “v” variantını - 10 dəfə x 5 = 50 

“q” variantını – 1 dəfə x 5 = 5 

Beləliklə, hər bir varinatın faizlə miqdarını hesabladınız. Unutmayın ki, bütün variantlar 

faizlə hesabı toplandıqda 100-ə bərabər olmalıdır. 

Variantlar temperament tipini təmsil edir:  

A Xolerik  

B Sanqvinik  

V Fleqmatik  

Q Melanxolik  

 

Nəticə: 

Hər hansısa bir variantda 40%-dən 

yuxarı 

Həmin temperament tipi üstünlük təşkil edir. 

30-35 % alınıbsa Həmin tip xeyli nəzərə çarpır. 

21-29% alınıbsa Həmin tipin lazımı dərəcədə olduğunu nəzərdən 

qaçırmaq olmaz. 

20%  Zəif nəzərə çarpır. 

10% Nəzərə alınmır. 
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         ƏSƏBİ  

 

          Melanxolik                            Xolerik  

 

QAPALI              ÜNSİYYƏTLİ 

 

 

         Fleqmatik      Sanqvinik 

 

        

 SAKİT 

1) Əsəbidir –sakitdir 

2) Qapalıdır – ünsiyyətlidir. 

 

Temperament tipinə əsasən şagirlərin partada əyləşməsi: 

Sanqvinik  -  fleqmatik 

Xolerik – melanxolik 

Xolerik – fleqmatik 

Melanxolik – sanqvinik 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

62. Temperamentin öyrənilməsi üçün sorğu 

Müəlllif: Y.Strlean 

Təklif olunan suallar temperamentin müxtəlif xassələrinə şamil olunur. Bu sualları “bəli”, 

“xeyr”və ya “bilmirəm” deyə  cavablandırın. Suallara elə bir ardıcıllıq ilə cavab vermək lazımdır 

ki, onlara bir daha qayıdılmasın. 

№ Suallar 

1. Siz başqa insanlar ilə asanlıqla münasibət quran insanlara aidsizmi?  

2. Müvafiq göstəriş verilən zamana qədər vəzifəni icra etməkdən çəkinə bilirsizmi?  

3. Yorğunluğunuzun keçməsi üçün qısamüddətli istirahət kifayət edirmi?  

4. Siz əlverişsiz şəraitdə işləyə bilirsinizmi?  

5. Mübahisə zamanı işdə aidiyyəti olmayan dəlil – sübutdan imtina edirsinizmi?  

6. Uzunmüddətli fasilədən sonra sizin üçün işə qayıtmaq asan olurmu?  

7. İş ilə məşğul olduğunuz anda yorğunluğunuzu unudursunuzmu?  

8. Kimə isə həvalə etdiyinizin işin nə ilə nəticələnəcəyini gözləyə bilərsinizmi?  

9. Hər gecə eyni vaxtda yatırsınız yoxsa müxtəlif vaxtlarda yerinizə uzanırsınız?  

10. Sizdən xahiş olunan zaman sirri saxlaya bilirsinizmi?  
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11. Bir neçə ay və bir neçə həftə ərzində yerinə yetirdiyiniz işi yenidən bərpa etməyə qadirsinizmi?  

12. Bütün məsələləri səbrlə izah edə bilirsinizmi?  

13. Əqli  səy tələb edən işi xoşlayırsınızmı?  

14. İşin icrası zamanı yuxulu vəziyyətdə olursunuzmu?  

15. Güclü həyəcandan sonra asanlıqla yuxuya gedirsinizmi?  

16. Zəruri hallarda üstünlüyünüzü nümayiş etdirməkdən yayınırsınızmı?  

17. Yad insanların iştirakı zamanı özünüzü necə apararsınız?  

18. Siz kininizi və qəzəbinizi asanlıqla tuta bilirsinizmi?  

19. Uğursuzluq zamanı ruhdan düşməməyi bacarırsınızmı?  

20. Zəruri hallarda davranış tərzinizi başqa insanların davranış tərzinə uyğunlaşdıra bilirsinizmi?  

21. Məsuliyyətli funksiyanın yerinə yetirilməsinə görə öhdəliyi asanlıqla qəbul edirsənmi?  

22. Ətraf mühitin təsiri altında əhval – ruhiyyəniz dəyişirmi?  

23. Çətin anlarda özünüzə olan inamınızı qoruya bilirsinizmi?  

24. Fikri sizin üçün qiymətli olan insanın yanında sərbəst danışa bilirsinizmi? 

25. Gündəlik cədvəldə gözlənilməz dəyişiliklər olan zamanı sakit qala bilirsinizmi?  

26. Lazımı cavabı vaxtında tapa bilirsinizmi?  

27. Vacib qərarın gözlənilməsi zamanı sakit qala bilərsinizmi?  

28. İlk istirahət və tətil günlərini asanlıqla keçirə bilirsinizmi?  

29. Siz hazırcavabsınızmı?  

30. Yerişinizi və rasionunuzu bunu ləng edən insana uyğunlaşdıra bilirsinizmi?  

31. İstirahət etmək üçün uzandıqda asanlıqla yuxuya gedə bilirsinizmi?  

32. Iclaslarda, məşğələrdə asanlıqla çıxış edə bilirsinizmi?  

33. Əhval – ruhiyyəniz asanlıqla korlanırmı?  

34. Məşğul olduğun işi asanlıqla poza bilərsinizmi?  

35. Başqalarına mane olmamaq üçün susa bilərsinizmi?  

36. Təxribata getməyə bilərsinizmi?  

37. Başqa insanlarla asanlıqla işləyə bilirsinizmi?  

38. Vacib qərar qəbul etməzdən əvvəl qərarınızı leyhinə və əleyhinə kimi qərarlar ilə ölçə bilirsinizmi?  

39. Hər hansı bir kitabı oxuyarkən müəllifin fikrini bir – biri ilə əlaqələndirə bilirsinizmi? 

40. Söhbətə asanlıqla qoşula bilirsinizmi?  

41. Mübarizənin heç nə ilə nəticələnmədiyini bilməyinizə baxmayaraq mübahisəyə asanlıqla qoşula 

bilərsinizmi?  

42. Dəqiq fəaliyyət tələb edən işə asanlıqla müraciət edi bəlirsinizmi?  

43. Başqalarının fikri sizin fikriniz ilə ziddiyyət təşkil etdiyi hallarda qəbul etdiyiniz qərarı asanlıqla 

dəyişə bilərsinizmi?  

44. Əməyin yenidən təşkili prosesinə asanlıqla uyğunlaşırsınızmı?  

45. Günorta işlədiyin zaman gecələr də işləyə bilərsinizmi?  

46. Bədii ədəbiyyatı sürətlə oxuya bilirsinizmi?  

47. Maneə olduqda planınızdan asanlıqla imtina edirsinizmi?  

48. Tələb olunan vəziyyətdə özünüzü ələ ala bilirsinizmi?  

49. Asanlıqla oyanırsınızmı?  

50. Təcili impulsiv reaksiyaya qarşı asanlıqla müqavimət göstərə bilərsinizmi?  

51. Səs – küy şəraitində işləyə bilərsinizmi?  

52. Zəruri hallarda həqiqəti deməkdən çəkinə biləirsinizmi?  

53. İmtahandan, rəhbərlik ilə söhbət zamanı həyəcanınızı saxlaya bilirsinizmi?  

54. Yeni ətraf mühitə sürətlə uyğunlaşa bilirsinizmi? 

55. Şəraitdə müxtəlifliyi və əhval - ruhiyyənizin sürətlə dəyişilməsini xoşlayırsınızmı?  

56. Günorta saatlarında ağır işi yerinə yetirdiyini təqdirdə gücünüzü yenidən bərpa etmək üçün gecə 

yuxusu sizə kifayət edirmi?  

57. Qısa müddət ərzində müxtəlif fəaliyyətin icrasını tələb edən məşğuldiyyətdən qaçırsınızmı?  

58. Yaranan çətinliklərin öhdəsindən asanlıqla gələ bilirsinizmi?  

59. Danışmazdan əvvəl başqasını dinləməyi xoşlayırsınızmı? 
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60. Üzməyi bacarsaydınız batan insanı xilas etmək üçün suya atlanardınızmı?  

61. Gərgin fəaliyyətə qadirsinizmi?  

62. Yersiz tənqiddən kənarlaşa bilərsinizmi?  

63. Daimi iş yerinə, masa arxasında işə, məruzələrə böyük əhəmiyyət verirsinizmi?  

64. Müxtəlif fəaliyyətin icrasına asanlıqla uyğunlaşa bilirsənmi?  

65. Vacib məsələni həll etməzdən əvvəl bütün hərəkətlərinizi götür – qoy etməyi bacarırsınızmı?  

66. Başqasının kobudluğuna qarşı kəskin reaksiya bildirə bilirsinizmi?  

67. Başqa insanların işləri ilə maraqlanmamaq, başqalarının sənədlərinə boylanmamaq üçün özünüzü 

ələ ala bilirsinizmi?  

68. Eyni, streotip fəaliyyəti yerinə yetirmək sizin üçün darıxdırıcıdırmı?  

69. İctimai yerlərdə davranış qaydalarına riayət etmək sizin üçün asandırmı?  

70. Cavab verdiyiniz zaman, söhbət əsnasında yersiz hərəkətlərdən və sözlərdən yayınmağı 

bacarırsınızmı?  

71. Ətrafda canlı şəraitin mövcudluğunu xoşlayırsınızmı?  

72. Böyük səy tələb edən işi icra etməyi xoşlayırsınızmı?  

73. Uzun müddlət ərzində diqqətinizi yerinə yetirdiyiniz fəaliyyətdə cəmləndirməyə qadirsinizmi? 

74. Sürətli hərəkət tələb edən işi sevirsinizmi?  

75. Həyatınızın ən ağır günlərində özünüzü idarə edə bilirsinizmi?  

76. Oyanan kimi ayağa qalxa bilirsinizmi? 

77. Sizə həvalə olunan işi yerinə yetirdikdən sonra başqalarının da işlərini icra etmələrini səbrlə 

gözləyə bilirsinizmi?  

78. Xoşagəlməyən hal ilə qarşılaşdığınız zaman əminliklə hərəkət edə bilirsinizmi? 

79. Gündəlik mətbuatı sürətlə gözdən keçirməyi bacarırsınızmı?  

80. Sürətlə danışan zaman sizi anlamağın çətin olduğu hallar olurmu?  

81. Yatmadığın zaman işləyə bilirsinizmi?  

82. Uzun müddət fasiləsiz işləyə bilərsinizmi? 

83. Başınız, dişiniz ağrıyan zaman işləyə bilirsinizmi? 

84. Yoldaşlarınız sizi gözləyərkən əyləndiklərini bilə – bilə işinzi sona çatdıra bilirsinizmi?  

85. Gözlənilməz suallara tez cavab verməyi bacarırsınızmı? 

86. Sürətlə danışmağı bacarırsınızmı? 

87. Qonaqların gəlinişinin gözlənildiyi zaman sakit işləyə bilirsinizmi? 

88. İnandırıcı dəlil – sübutun təsiri altında nöqteyi – nəzərinizi asanlıqla dəyişə bilirsinizmi?  

89. Dözümlüsünüzmü?  

90. Sizdən ləng olan insanın iş tempinə uyğunlaşa bilirsinizmi?  

91. Eyni zaman ərzində müxtəlif işləri yerinə yetirməyə imkan verən iş qrafikini təşkil edə 

bilirsinizmi?  

92. Şən kompaniyada sizin pis əhval – ruhiyyəniz dəyişə bilirmi?  

93. Gərginlik hiss etmədən müxtəlif işləri birlikdə icra edə bilirsinizmi?  

94. Küçədə bədbəxt hadisənin iştirakçısı olduğunuz zaman ruhdan düşməməyi bacarırsınızmı?  

95. Yerinə yetirilməsi dəqiq hərəkət tələb edən işi sevirsinizmi?  

96. Sizə yaxın olan insan əziyyət çəkdikdə özünüzü ələ ala bilirsinizmi?  

97. Çətin məqamlarda özünüzə arxayın ola bilirsinizmi?  

98. Böyük məclisdə və ya yad insanların əhatəsində özünüzü rahat hiss etməyi bacarırsınızmı?  

99. Vəziyyət tələb edən zaman söhbəti kəsməyi bilirsinizmi?  

100. Başqalarının işinə asanlıqla uyğunlaşa bilirsinizmi?  

101. Məşğələlərin növünü asanlıqla dəyişə bilirsinizmi?  

102. Gözlənilməz hal baş verdikdə təşəbbüsü öz əlinizə götürə bilirsinizmi?  

103. Gözlənilməz anda gülüşünüzü saxlaya bilirsinizmi?  

104. İşə asanlıqla qoşula bilirsinizmi? 

105. Razı olmadığınız hal ilə barışa bilirsinizmi? 

106. Müvəqqəti sarsıntı halından çıxa bilərsinizmi? 

107. Əqli iş nəticəsində yorulduğunuz zaman yuxuya gedə bilirsinizmi? 
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108. Qıcıqlanmadan uzun müddət gözləyə bilirsinizmi? 

109. Nəticəsiz olduğunu bildiyiniz üçün müdaxilədən yayınırsınızmı? 

110. Şiddətli mübahisə şəraitində dəlil – sübutları soyuqqanlılıqla tapa bilirsinizmi? 

111. Vəziyyətin gözlənilmədən dəyişilməsi zamanı lazımi qərarı dərhal tapırsınızmı? 

112. Sizdən xahiş edilən zaman səs salmaya bilərsinizmi? 

113. Xoşagəlməz tibbi prosedurlara heç bir təvəqqe olmadan qoşula bilirsinizmi? 

114. İntensiv şəkildə işləyə bilirsinizmi? 

115. İstirahət, əyləncə yerini asanlıqla dəyişirsinizmi? 

116. Yeni iş gününə çətinliklə uyğunlaşırsınızmı? 

117. Gözlənilməz hadisələr şəraitində tələsirsinizmi? 

118. İdman yarışlarını, sirkdə iştirak edənlərin müşahidə edərkən lazımsız replikalardan çəkinirsinizmi? 

119. İnsanlar ilə ünsiyyəti tələb edən işi xoşlayırsınızmı? 

120. Üzünüzün ifadəsinə nəzarət etməyi bacarırsınızmı? 

121. Fəal fiziki məşğələlər tələb edən iş xoşunuza gəlirmi? 

122. Özünü cəsur insan hesab edirsinizmi? 

123. Qeyri – adi vəziyyətdə sizin səsiniz dəyişilirmi? 

124. Uğursuzluq zamanı hər şeyi atmaq arzusunun öhdəsindən gələ bilirsinizmi? 

125. Uzun müddət ərzində sizdən xahiş edildikdə sakit otura bilirsinizmi? 

126. Gülüşünüzü boğa bilirsinizmi? 

127. Qəmli əhval – ruhiyyənizi sevinc əvəz edə bilərmi? 

128. Əhval – ruhiyyənizi pozmaq asandırmı? 

129. Ətrafınızda mövcud olan şərtiliyə riayət etmək asandırmı? 

130. Kütləvi qaydada çıxış etməyi xoşlayırsınızmı? 

131. Uzunmüddətli hazırlıq olmadan işə başlaya bilirsinizmi? 

132. Şəxsi həyatınızla risk etməyə hazırsınızmı? 

133. Hərəkətləriniz enerjilidirmi? 

134. Məsuliyyət tələb edən işlərdən asanlıqla yapışa bilirsinizmi? 

  

Sorğu kitabçasının kodu: Əgər cavab koda uyğun olarsa o zaman 2 bal, koda uyğun 

olmarsa 0 bal ilə qiymətləndirilir. Bilmirəm cavabına görə isə 1 bal verilir.  

Oyanma gücü.  

Hə cavabı 3, 4, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 32, 39, 45, 56, 58, 60, 61, 66, 72, 73, 78, 81, 

82, 83, 94, 97, 98, 102, 105, 106, 113, 114, 117, 121, 122, 124, 130, 132, 133, 134 suallarının 

cavabı hə olduqda, 47, 51, 107, 123 suallarının cavabı yox olur.  

Tormozlanma gücü.  

2, 5, 8, 10, 12, 16, 27, 30, 35, 37, 38, 42, 48, 50, 52, 53, 59, 62, 65, 67, 69, 70, 75, 77, 84, 

87, 89, 90, 96, 99, 103, 108, 109, 110, 112, 118, 120, 125, 126, 129 suallarının cavabı hə 

olduqda 18, 34, 36, 128 suallarının cavabı yox olur.  

Hərəkətlilik. 

1, 6, 9, 11, 14, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 40, 41, 43, 44, 46, 49, 54, 55, 64, 68, 71, 74, 76, 

79, 80, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 95, 100, 101, 104, 111, 115, 119, 127, 131 suallarının cavabları hə 

olduqda, 25, 57, 63, 116 suallarının cavabı yox olur.  

Sinir sisteminin müəyyən xassələrinə görə təyin edilən 42 bal ilə bu xassənin 

konsentrasiyısının böyük səviyyəsini işarə edirlər.  
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Taraz qüvvə – oyanma gücünə, balların sayının tormozlanma gücünə görə balların sayına 

qarşı qarşılıqlı nisbətidir.  

Vahidə qarşı K nə qədər çoxdursa tomozlanma gücünə görə bu daha da çoxdur. Vahidə 

qarşı K nə qədər çoxdursa bu fərdin tarazlığı da bir o qədər yüksəkdir. Əgər K    1 bərabərdirsə 

qeyri – tarazlıq oyanma gücü ilə baş verərək K    1 olduğu halda tormozlanma gücü ilə təyin 

edilir.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

63. Subyektiv tənhalıq hissinin diaqnostikası metodikası 

Müəllif: D.Rasselin, M.Ferqüson  

Təlimat: Sizə bir sıra fərziyyələr təqdim olunur. Onlardan hər birini ardıcıl şəkildə 

nəzərdən keçirin və sizin həyatınız ilə əlaqəsi nöqteyi – nəzərindən onlara müvafiq qiymət 

verməklə “tez – tez”,  “bəzən”,  “nadir hallarda”,  “heç bir zaman” kimi cavabları təhlil edin. 

Seçilmiş cavabı “+”  işarəsi ilə göstərin.  

Nəticələrin interpetasiyası və işlənib hazırlanması: Cavabların hər bir variantının 

sayını hesablayın. “Tez – tez” cavablarının məbləği 3-ə, “bəzən” cavablarının məbləği 2-yə, 

“nadir hallarda”,  “heç bir zaman” kimi cavabların sayı isə sıfra bərabər olur.  

40 – 60 bal  Tənhalığın yüksək səviyyəsi 

20 – 40 bal Tənhalığın orta səviyyəsi 

0 -20 bal Tənhalığın ən aşağı səviyyəsi 

 

Sorğu kitabçasının mətni: 

Mühakimə 

T
ez

 -
 t

ez
 

B
əz

ən
  

N
a
d

ir
 

h
a
ll

a
rd

a
  
 

H
eç

 b
ir

 z
a

-

m
-a

n
  

1. Mən öhdəmə həddən artıq yük dühdüyü üçün özümü bədbəxt hiss 

edirəm.  

    

2. Mən söhbət etməyə bir insan tapmıram.      

3. Mənim üçün tənha qalmaq ölümdən də betərdi.      

4. Mənim üçün üniyyət kifayət etmir.      

5. Mən heç kimin məni başa düşmədiyini hiss edirəm.      

6. Mən insanların mənə yazacağını və ya zəng edəcəklərini 

gözləyirəm.  

    

7. Mənim müraciət edə biləcəyim bir insan da yoxdur.      

8. Mən daha heç kimə yaxın deyiləm.      

9. Məni əhatə edən insanlar mənim maraqlarımı və ideyalarımı 

bölüşdürmürlər.  

    

10. Mən özümü tərk edilmiş hiss edirəm.      

11. Mən kompleksdən azad olmağa və məni əhatə edən insanlar ilə 

ünsiyyət qurmağa qadir deyiləm.  

    

12. Mən özümü tamamilə tənha hiss edirəm.      
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13. Mənim sosial münasibətlərim və əlaqələrim tamamilə səthidir.      

14. Mən məclisdə darıxmaqdan ölə bilərəm.      

15. Həqiqətdə isə məni yaxşı tanıyan insan yoxdur.      

16. Mən özümü başqalarından təcrid olunmuş hiss edirəm.      

17.Mən bədbəxtəm, çünki hamı tərəfindən rədd edilirəm.      

18. Mən dostluq qura bilmirəm.      

19. Mən özümü təcrid olunmuş və qovulmuş hesab edirəm.      

20. Mənim ətrafımdakı insanlar mənim ilə deyildir.      

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

64. Empatiya qabiliyyətinin diaqnostikası 

Müəllif: A.Mexribiyena, N.Epşteyn  

Təlimat: Mülahizələri oxuyun və bu kimi hallarda özünüzü necə ifadə etmənizə 

oriyentasiya edərək razılığınızı “+”, narazılığınızı isə “–“  işarəsi ilə qeyd edin.  

№ Hökmlər 

1. Mən tanış olmadığım insanın başqa insanların arasında özünü mənim kimi hiss etdiyini gördüyüm 

zaman həddən artıq qəmlənirəm. 

2. İnsanlar heyvanların hiss etmək və həyəcanlanmaq bacarıqlarını daha da şişirdirlər. 

3. İnsanların özlərini idarə edə bilməyib hisslərini açıq – aşkar ifadə etmələri məni dilxor edir. 

4. Bədbəxt insanların özlərinə həddən ziyadə mərhəmət hissi duymaları da məni dilxor edir. 

5. Kimsə mənim yanımda əsəbləşdiyi zaman mən də əsəbləşməyə başlayıram. 

6. Mən xoşbəxtlikdən ağlamağın axmaqlıq olduğunu anlayıram. 

7. Mən dostlarımın problemlərini qəlbimə yaxın buraxıram. 

8. Bəzən məhəbət haqqında nəğmələr məni təəsüratlandırır. 

9. Mən insanlara bəd xəbəri çatdırmaq istədiyim zaman həyəcanlanıram. 

10. Ətrafdakılar mənim əhval – ruhiyyəmə təsir göstərirlər. 

11. Mən əcnəbiləri soyuqqanlı və hissiyatsız hesab edirəm. 

12. Mən insanlar ilə ünsiyyət qurmaq ilə bilavasitə əlaqədar peşəni əldə etmək istərdim. 

13. Dostlarım düşünülməmiş hərəkət etdikləri zaman mən dilxor olmuram. 

14. İnsanların hədiyyələri necə qəbul etmələrini müşahidə etməyi xoşlayıram. 

15. Mənim zənnimcə tənha insanlar çox vaxt mehriban olmurlar. 

16. Mən ağlayan insan gördüyüm zaman dilxor oluram. 

17. Bəzi nəğmələri dinləyərkən özümü xoşbəxt hiss edirəm. 

18. Mən kitabı oxuyarkən o qədər həyəcanlanıram ki, əslində nə baş verdiyini anlamıram. 

19. Mənimlə pis davrananları gördüyüm zaman əsəbləşirəm. 

20. Hamı ətrafda həyəcanlanan zaman mən sakit qala bilərəm. 

21. Əgər mənim dostum və ya rəfiqəm problemlərini mənimlə müzakirə etməyə başlayırlarsa, o zaman 

mən mövzunu dəyişməyə çalışıram. 

22. İnsanların kinonu seyr edərkən ah çəkmələrinə və ağlamalarına dözə bilmirəm. 

23. Başqasının gülüşü məni qıcıqlandırır. 

24. Mən qərar qəbul etdiyim zaman başqaların ona münasibəti və rolları bir qayda olaraq artır. 

25. Ətrafdakılar nədən isə əziyyət çəkdikləri zaman mən ruhi rahatlığımı itirirəm. 

26. Mən insanların boş şeylərə görə dilxor olduqların gördüyüm zaman mütəəssir oluram. 

27. Mən heyvanların əzab çəkmələrinə baxa bilmirəm. 

28. Kinoda və ya kitabda nə baş verdiyini oxuyarkən və ya buna tamaşa edərkən mütəəsir olmaq 

axmaqlıqdır. 

29. Mən köməksiz, qoca insanları gördüyüm zaman mütəəssir oluram. 

30. Başqalarının göz yaşları məni qıcıqlandırır. 
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31. Mən filmə baxdığım zaman həyəcanlanıram. 

32. Mən ətrafdakı həyəcanlara qarşı laqeyd qala bilərəm. 

33. Balaca uşaqlar səbəbsiz yerə ağlayırlar. 

 

Nəticələrin işlənib hazırlanması: Cavablarınızı açar ilə müqayisə edin və uyğunluqların 

sayını hesablayın.  

 

Cavab Mülahizələrin – fərziyyələrin nömrələri 

Razıyam  «+» 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 29, 31 

Razı deyiləm «-» 2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33 

 

Alınan uyğun balların ümumi sayını şkala ilə müqayisə edin;  

Cinsi 

mənsubiyyət 

Empatik təmayüllərin səviyyəsi 

Yüksək Orta Aşağı Çox aşağı 

Oğlanlar 33 - 26 25 – 17 16 - 8 7 – 0 

Qızlar 33 - 30 29 – 23 22 – 17 16 - 0 

 

Qadınlarda empatik təmayüllərin səviyyəsi yüksək olduğu üçün çox güman ki bu mədəni 

xüsusiyyətlərin, gözləmə ballarının və stretotiplərin təsiri ilə əlaqədar olur. Bu ballar böyük 

həssaslığın mükafatlandırılmasında və qadınların daha qayğıkeş olmasında təzahür edir. Şəxsi 

inkişafı və özünüaktuallaşmaya dair meyli nəzərə almaqla empatiya qabiliyyətinin inkişafı 

imkanları unutmaq lazım deyildir.   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

65. Sosial frustrasiya səviyyəsinin diaqnostikası metodikası 

Müəllif: L.İ.Vasserman 

Modifikasiya müəllifi: V.V.Boykon 

Təlimat: Aşağıda həyat fəaliyyətinin əsas aspektlərində sosial nailiyyətlərin qeyri – 

təminatı dərəcəsini qeydə alan sorğu kitabçası təqdim olunur.  

Hər bir sualı oxuyun və daha məqbul cavabı onun arasından taparaq seçin.  

1 – tamamilə təmin olunmuşdur;  

2 – yəqin ki təmin olunmuşdur;  

3 – cavab verməkdə çətinlik çəkirəm; 
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4 - yəqin ki təmin olunmamışdır;  

5 - tamamilə təmin olunmamışdır.  

Siz təmin olunmusunuzmu  1 2 3 4 

Öz təhsili ilə  1 2 3 4 

İşdə həmkarları ilə qarşılıqlı münasibəti ilə  1 2 3 4 

İşdə inzibati strukturlar ilə qarşılıqlı münasibəti ilə 1 2 3 4 

Peşəkar fəaliyyətinin subyektləri ilə qarşılıqlı münasibəti ilə (pasiyentlər, 

tələbələr, müştərilər) 

1 2 3 4 

Ümumilikdə işinin təminatı ilə 1 2 3 4 

Peşəkar fəaliyyətin şərtləri ilə (tədris prosesi) 1 2 3 4 

Cəmiyyətdə mövqeyi ilə  1 2 3 4 

Maddi durumu ilə  1 2 3 4 

Mənzil – məişət şəraiti ilə  1 2 3 4 

Həyat yoldaşı ilə münasibəti ilə  1 2 3 4 

Övladı ilə qarşılıqlı münasibəti ilə 1 2 3 4 

Validenyləri ilə qarşılıqlı münasibəti ilə 1 2 3 4 

Cəmiyyətdə (dövlətdə) tutduğu mövqeyi ilə  1 2 3 4 

Dostları, yazın tanışları ilə qarşılıqlı münasibəti ilə 1 2 3 4 

Xidmət və məişət xidməti sahəsi ilə  1 2 3 4 

Tibbi xidmət sahəsi ilə  1 2 3 4 

İstirahət saatlarının həyata keçirilməsi ilə  1 2 3 4 

İstirahətini keçirmək imkanı ilə  1 2 3 4 

İş yerinin seçim imkanı ilə  1 2 3 4 

Ümumilikdə həyat tərzi ilə  1 2 3 4 

 

Məlumatların işlənməsi: Hər bir bəndə əsasən frustasiya səviyyəsi müəyyən olunur. O, 

0 baldan 4 bala qədər variasiya edə bilər. Cavabın hər bir variantına ballar verilir: 

0 bal tamamilə təmin olunmuşdur 

1bal yəqin ki təmin olunmuşdur 

2 bal cavab verməkdə çətinlik çəkirəm 

3 bal yəqin ki təmin olunmamışdır 

4 bal tamamilə təmin olunmamışdır 

Əgər metodika respondentlərin qrupunda göstəricinin aşkar olunması üçün istifadə 

olunursa, o zaman;  

1. cavaba uyğun olan bal ilə bu və ya digər cavabı seçən respondentlərin sayı ayrı – 

ayrılıqda seçilir;  

2. burada ümumi məbləğ hesablanmalıdır;  

3. bu bəndə cavab verən ümumi məbləğ bölünməlidir.  

Sosial frustrasiya səviyyəsinin orta yekun indeksini müəyyən etmək mümkündür. Bunun 

üçün bütün bəndlər üzrə frustasiya göstəricilərini hesablamaq və alınan kəmiyyəti bəndlərin 

sayına bölmək lazımdır.  

Kütləvi müayinələr zamanı konkret bənd üzrə cavabın bu və ya digər variantını seçən 

şəxslərin faizi daha mötəbər olmuşdur.  
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Nəticələrin interpretasiyası: Sosial frustrasiyanın səviyyəsi haqqında nəticələr hər bir 

bənd üzrə balın məbləğini nəzərə almaqla həyata keçirilir. Bal nə qədər çoxdursa, sosial 

frustasiyanın səviyyəsi də bir o qədər yüksəkdir. 

Ballar  Göstəricilər 
3,5 – 4 bal; çox yüksək frustasiya səviyyəsi;  

3,0 – 3,4 bal;  çox yüksək frustasiya səviyyəsi; 

2,5 – 2,9 bal;  bərabər  frustasiya səviyyəsi; 

2,0 – 2,4 bal; qeyri - müəyyən  frustasiya səviyyəsi;  

1,5 – 1,9 bal;  aşağı  frustasiya səviyyəsi; 

0,5 – 1,4 bal; çox aşağı  frustasiya səviyyəsi;  

0 – 0,5 bal;.  frustasiya səviyyəsinin yoxluğu 

 

Psixikanın yorğunluğu rejimində yanlış qaydada təşkil olunan emosional durum. Burada 

distimiyanı, depressiyanı, apatiyanı, hipotomiyanı, çaşqınlığı, həyəcanı, qorxunu, sayıqlama 

əhval – ruhiyyəsini sadalamaq mümkündür.  

 Bu məzmununa görə çox müxtəlif və bir sıra əlamətlərə malik olan emosional durumdur;  

 Şəxsiyyət praktiki olaraq yanlış emosional durumda olduğu kimi xarici təsirlərə başqa cür 

reaksiya verir. Hər bir halda şüur və iradə insana emosional durumların qeyri – 

adekvatlığını sürətlə və uğurla dəf etməyə, onlara daha komunikal forma verməyə yardım 

etmir;  

 Emosional normanın bərpası üçün isə vaxt, sakitlik, ətrafdakıların köməyi, o cümlədən də 

müalicə tələb olunur. İstənilən yanlış şəkildə təşkil olunmuş emosional durum normanın 

həddlərində təzahür edərək psixiki pozğunluq, yəni psixopataloji forma şəklini ala bilər. 

Sonuncu yardımçı amillərin varlığı zamanı meydana çıxır.  

Psixopatoloji pozğunluq halları sinir - psixi tonusun ümumi dəyişlikliyi ilə xarakterizə 

olunur.  Öz növbəsində sinir – psixiki tonusun sabit dəyişikliyi isə: 

 beynin üzvi şəkildə zədələnməsi adlanır. Belə olan təqdirdə pozğunluq daha geniş və 

dərin olur;  

 sinir sisteminin defektləri adlanır. Adətən o xəstəliklərin, psixiki travmaların təsiri altında 

daha da zəiflənir;  

 xarici səbəblər adlanır. Onların arasında bu cür amillər psixiki sarsıntı, intoksikasiya, 

travma doğurur;  

 somatik xəstəlik adlanır. Bu və ya digər orqanın xəstəliyi isə beyin, sinir sistemi, 

maddələr mübadiləsi sahəsinin pozulmasına səbəb olaraq reallığın emosional şəkildə 

dəyişilməsinə və ya əksər hallarda intelektual qaydada əksini tapmasına səbəb olur.  

Təzahürünə görə çox müxtəlif pozuntu halları çox güman ki, eyni mexanikaya malik olur; 

intellekt ilə emosiyalar arasında normal əlaqə də yoxluq təşkil edir. İntellekt nədənsə xarici və 

daxili təsiri layiqincə qiymətləndirmir və onların şəxsiyyət üçün əhəmiyyətini də açıqlamır. 

Onun idarəedici komandaları adekvat emosional proqramlardan və işlənmiş emosional davranış 

streotiplərindən ibarət olmur. Adekvat emosional proqramlardan və işlənmiş emosional davranış 

streotiplərin əvəzinə şəxsiyyətə xas olan eyni streotip qüvvəyə minir. Onun davranışı qeyri – 

adekvat olub görünən səbələr ilə şərtləşdirilmir.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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66. Sosial – psixoloji adaptasiyanın diaqnostikası 

Müəllif: K.Rocers, R.Daymond 

Təlimat: Sorğu kitabçasında insan, onun həyat tərzi, həyəcanı, fikri, vərdişləri, davranış 

üslubu haqqında mühakimələr əksini tapır. Onları hər zaman şəxsi həyat tərzinə aid etmək 

mümkündür.  

Sorğu kitabçasının növbəti mühakiməsini dinləyərək və ya oxuyaraq onu vərdişlərinə, 

həyat tərzinə uyğunlaşdırmaq və bu mülahizənin sizə nə kimi aidiyyəti olduğunu 

qiymətləndirmək mümkündür. Blankda cavabınızı qiymətləndirmək üçün sizə uyğun gələn 

variantı seçin. Bu variantın 0 baldan 6 bala qədər dəyəri var: 

Ballar  Açıqlaması  

“0 “ bunun mənə tamamilə aidiyyəti yoxdur; 

“1” bu mənə bir çox hallarda xas deyildir; 

“2” bunu mənə aid etməyin mümkünlüyünə şübhə edirəm; 

“3” bunu özümə aid edə bilmirəm; 

“4” bu mənə aid olsa da, mən buna əmin deyiləm; 

“5” bu mənə daha çox oxşardır; 

“6” bu həqiqətən də mənim barəmdə deyil. 

 

Sizin tərəfdən seçilən variant blankda müvafiq sıra nömrəsi altında qeyd olunur.  

DPA sorğu kitabçası: 

№ Hökmlər 

1. Kimin ilə isə söhbətə girdiyi zaman özünü itirir və çaşqınlıq içində olur. 

2. Başqaları qarşısında özünü nümayiş etdirmək arzusu yoxdur.  

3. Hər bir işdə yarışı, müsabiqəni və mübarizəni sevir. 

4. Özünə qarşı ən böyük tələblər irəli sürür. 

5. Özünü əksər hallarda törətdiyi əmələ görə günahlandırır. 

6. Özünü alçaldılmış hiss edir. 

7. Əks cinsdən kimin isə xoşuna gələcəyinə şübhə ilə yanaşır. 

8. Verdiyi vədləri daima yerinə yetirir. 

9. Ətrafdakılar ilə mehriban və iti münasibətlər saxlayır. 

10. Səbrli və qapalı insan olub hamıdan kənarda durur. 

11. Uğursuzluqlarında yalnız özünü günahlandırır. 

12. Məsuliyyətli şəxs olub hər zaman müsbət rəy almaq iqtidarındadır. 

13. O heç bir şeyi dəyişməyə qadir olmadığını və səylərinin əbəs olduğunu anlayır. 

14. Bir çox şeylərə həmyaşıdlarının gözləri ilə baxır. 

15. Əsas etibarilə riayət olunması vacib olan qaydaları və tələbləri qəbul edir. 

16. Şəxsi mülahizələr və qaydalar çatışmır. 

17. Arzulamağı xoşlayır – o hətta günün günorta çağı da xəyala dala bilir. Böyük çətinliklə arzudan 

həqiqətə qayıdır. 

18. Hər zaman müdafiəyə və hətta hücuma da hazır olur; kinlidir, hər zaman keçmiş inciklik – küsüyə 

görə intiqam yollarını axtarmaqdadır.  

19. Özünü və şəxsi hərəkətlərini idarə etməyi bacardığı üçün özünü məcbur etməyi də bacarır. Onun 

üçün özünənəzarət problem deyildir. 

20. Çox vaxt əhval – ruhiyyəsi pozulur; qəm dəryasına qərq olur. 

21. Başqalarına aid olan problemlər onu narahat etmir; özünə diqqət yetirməyi və özü ilə məşğul 
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olmağı həddən artıq xoşlayır. 

22. İnsanlar bir qayda olaraq onun xoşuna gəlir. 

23. Hisslərindən utanmır və onları açıq – aşkar ifadə etməyi də bacarır. 

24. Xalqın arasında özünü tənha hiss edir. 

25. İndi isə o özünü yaxşı hiss etmir. Hər şeyi atmaq, harasa qaçmaq istəyir. 

26. Ətrafdakı insanlar ilə ünsiyyət qurmağı bacarmır. 

27. Özü ilə mübarizə etməyi də bacarmır. 

28. Ətraf aləmin mehriban münasibətindən ehtiyat edir. 

29. O qəlbində nikbindir, yaxşılığa inanır. 

30. O bir insan kimi inadkar, tərs olduğuna görə çətin adlanır. 

31. İnsanlara daha tənqidi münasibət bəsləyərək müvafiq mühakimə yürüdüb böyük diqqət tələb edir. 

32. Adətən özünü aparıcı deyil, xəbərdar hesab edir; o hər zaman sərbəst şəkildə düşünməyi və 

fəaliyyət göstərməyi bacarmır. 

33. Onu tanıyan bir çoxları ona yaxşı yanaşır, onu sevirlər. 

34. Bəzən heç kim ilə bölmək istəmədiyi fikirlər də olur. 

35. O cazibadar görünüşlü insandır. 

36. O özünü köməksiz hesab edərək yanındakılara ehtiyac duyur. 

37. O qərar qəbul edərək ona riayət etməyi bacarır. 

38. O sərbəst qərarlar qəbul edərək başqa insanların təsirindən azad dola bilmir. 

39. O səbəbsiz yerə də özünü təqsirkar hiss edə bilir. 

40. Onu əhatə edən insanlara qarşı xoşagəlməz hisslər duyur. 

41. Hər şeydən razıdır. 

42. Təmiz yorulub; özünü ələ ala bilmir, mütəşşəkil deyil, əsəbi vaxtı özünü tənzimləyə bilmir. 

43. Yorğunluq hiss edir; onu əvvəllər narahat edən məsələlər onun üçün əhəmiyyətini itirir. 

44. Sakitdir və dözümlüdür. 

45. Əsəbləşən zaman nadir hallarda özündən çıxır. 

46. Əksər hallarda özünü incidilmiş hesab edir. 

47. Çılğın və temperamentli insan olub özünü idarə edə bilmir. 

48. Bəzən qeybət qırdığı hallar da olur. 

49. Hisslərinə bir o qədər də etibar etmir; hissləri bəzən onu aldatmış olur. 

50. Sifətini dəfələrlə itirir. 

51. Birinci yerdə hissləri deyil, ağlı durur; ilk əvvəl hansısa bir işi görməzdən əvvəl dəfələrlə düşünür. 

52. Baş verənləri öz xeyrinə həll edərək kənar şeylər düşünmür. Bir sözlə o başqa bir dünyanın 

adamıdır. 

53. İnsanlara qarşı daha səbrli olaraq hər bir kəsi olduğu kimi qəbul edir. 

54. Problemləri haqqında düşünməməyə can atır. 

55. Özünü maraqsız insan hesab edərək bir şəxsiyyət kimi də özünü cazibadar hesab edir. 

56. Utancaq olub asanlıqla sıxılır. 

57. İşi sona çatdırmaq üçün hər şeyi xatırlamağa can atır. 

58. Qəlbində başqalarının yanında üstünlüyünü anlayır. 

59. Özünü ifadə etməyə hal tapmır və öz mənini ifadə edir. 

60. Başqalarının onun barəsində nə düşünməsindən qorxur. 

61. Uğura və tərifə qarşı laqeydsiz olmur; başqalarının arasında daha yaxşı olmağa çalışır. 

62. Bütün hərəkətləri nifrətə layiq olan bir insandır. 

63. Daha fəal, enerjili şəxs olub təşəbbüslər ilə doludur. 

64. Çətinliklər vəd edən mürəkkəb vəziyyətlər qarşısında geriyə çəkilir. 

65. Özünü kifayət qədər dəyərləndirmir. 

66. Təbiətə rəhbər olub başqalarına təsir göstərə bilir. 

67. Özünə ümumilikdə yaxşı yanaşır. 

68. Daha inadkar insan olub inadkarlıq göstərməyin vacib olduğunu hesab edir. 

69. Kimin ilə isə münasibətlərin pozulmasını sevmir. Təhlükə daha real şəkil aldıqda isə xüsusiyyətlə 

ehtiyat edir. 
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70. Uzun müddət bir qərar qəbul edə bilmir, daha sonra isə qəbul etdiyi qərarın düzgünlüyünə şübhə 

edir. 

71. Çaşqın halda olub bütün hissləri qarışır. 

72. Özündən daha razıdır. 

73. Uğursuzdur. 

74. İnsan çox xoş olub özünü bəyənir. 

75. Çox gözəl xarici görünüşə malik olmasa da bir insan, bir şəsiyyət kimi daha xoş ola bilər. 

76. Əks cinsin nümayəndələrinə nifrət bəsləyir və onlar ilə heç bir əlaqə qurmur. 

77. Nə isə etmək lazım gəldikdə onu qorxu hissi bürüyür; birdən bui şin öhdəsindən gəlmərəm ya da 

birdən istədiyim nəticəyə nail olmaram. 

78. Sakitdir və onu həyəcanlandıra bilən heç bir vəziyyət  ola bilməz. 

79. Daha inadla işləyə bilir. 

80. Böyüdüyünü hiss edir; özü dəyişir və ətraf mühitə olan münasibəti də daima dəyişməkdədir. 

81. Bəzən bilmədiyi mövzuda danışmağı da sevir. 

82. Hər zaman düz danışmağı sevir. 

83. Həyəcanlıdır, narahatdır və gərgindir. 

84. Kimi isə nə isə etməyə məcbur etmək üçün lazımi qədər inad göstərmək lazımdır. Yalnız bu zaman 

qarqşıdakı şəxs geri çəkilə bilər. 

85. Özünə inanmır. 

86. Vəziyyət özünü müdafiə etməyə, bəraət qazanmağa və əməllərini əsaslandırmağa imkan verir. 

87. Daha inadkar şəxs olub başqaları ilə yumşaq münasibət saxlayır. 

88. Ağıllı insan olub düşünməyi xoşlayır. 

89. Bəzən lovğalanmağı da sevir. 

90. Qərarı qəbul edir və dərhal da onu dəyişir; özünü iradəsizliyə görə cəzalandırır və özü ilə bacarmır. 

91. Öz gücünə arxalanmağa çalışır və keç kimin köməyinə inanmır. 

92. Heç bir zaman gecikmir. 

93. Sıxlıq, daxili gərginlik hiss edir.  

94. Başqaları arasında fərqlənir. 

95. O bir o qədər də etibarlı olmasa da, ona etibar etmək mümkündür. 

96. Özünü daha yaxşı dərk edir. 

97. Ünsiyyətcil, açıq insan olub insanlar ilə asanlıqla ünsiyyət qurur. 

98. Onun gücü və qabiliyyəti həlli vacib olan tapşırıqlara daha uyğun olub hər işin öhdəsindən gələ 

bilər. 

99. Özünü qiymətləndirmir; heç kimi ciddiyə qəbul etmir və ən yaxşı halda onun əməllərinə sadəcə 

dözür və ona qarşı daha mərhəmətli davranırlar. 

100. Əks cinsdən olan şəxslərin bütün ağlını başından alajaqlarından qorxur. 

101. Bütün vərdişlərini yaxşı hesab edir. 

 

İnterpretasiya göstəriciləri və açarları: 

«Adaptasiyalar» 

 

  
         

     
   

                                  

«Özünü dəre etmə» 

 

  
         

     
   

«Başqalarını qəbul etmə» 

 

  
            

         
   

«Emosional rahatlıq» 

 

  
         

     
   

 

«İnternallıq» 

 

«Dominantlığa meyl» 
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№ Göstəricilər  Mülahizələrin nömrələri  Normalar  

 

1 

 

 

a 

Uyğunlaşma  4, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 

41, 44, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 72, 74, 75, 78, 

80, 88, 91, 94, 96, 97, 98 

(68 - 170) 

68 - 136 

 

b 

Yanlış qaydada 

uyğunlaşma  

2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 

49, 50, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 69, 71, 73, 76, 77, 

83, 84, 86, 90, 95, 99, 100.  

(68 - 170) 

68 - 136 

 

 

2 

 

a Yalan  34, 45, 48, 81, 89 (18 - 45) 

18 - 36 

b + 8, 82 ,92, 101  

 

3 

 

 

a Özünü dərk etmə  33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94, 96 (22 - 52) 

22 - 42 

b Özünü qəbul etməmə 7, 59, 62, 65, 90, 95, 99 (14 - 35) 

14 - 28 

 

4 

 

 

a Başqalarını qəbul etmə  9, 14, 22, 26, 53, 97 (12 - 30) 

12 – 24 

b Başqalarını qəbul etməmə  2, 10, 21, 28, 40, 60, 76 (14 - 35) 

14 - 28 

 

5 

 

 

a Emosional rahatlıq  23, 29, 30, 41, 44, 47, 78 (14 - 35) 

14 - 28 

b Emosional narahatlıq  6, 42, 43, 49, 50, 83, 85 (14 - 35) 

14 - 28 

 

 

6 

 

a Daxili nəzarət  4, 5, 11, 12, 19, 27, 37, 51, 63, 68, 79, 91, 98, 13 (26 - 65) 

26 - 52 

b Xarici nəzarət  25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77 (18 - 45) 

18 - 36 

 

7 

 

 

a Dominantlıq  58, 61, 66 (6 - 15) 

6 – 12 

b Xəbərdarlıq  16, 32, 38, 69, 84, 87 (12 - 30) 

12 – 24 

8 

 

 Eskapizm (problemlərdən 

yayınma) 

17, 18, 54, 64, 86 (10 - 25) 

10 – 20 

 

Hər bir şkala üzrə nəticələrin intepretasiyasında qeyri – müəyyənlik zonası yeniyetmələr 

üçün mötərizədə, daha yaşlılar üçün isə mötərizədən kənarda işarə olunur. Qeyri - müəyyənlik 

zonasının nəticələri həddən artıq aşağı göstərici kimi interpretasiya olunaraq qeyri - müəyyənlik 

zonasında yüksək göstəricidən sonra ən yüksək göstərici kimi intepretasiya olunur.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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67. “Aqressivliyin yoxlanılması” metodikası 

Metodika Amerika psixoloqları tərəfindən hazırlanıb. 

Məqsəd: Uşaqda aqressivliyik dərəcəsini qiymətləndirmək. 

Yaş həddi: məktəbəqədər və məktəb yaşlı uşaqlar 

Təlimat: Hər bir fikrin qarşısındakı “tez-tez” və ya “nadir hallarda” sütununa işarə 

qoyun. 

№ Uşaq Cavablar 

Tez-tez Nadir hallarda 
1.  Mübahisə edir, böyükləri təhqir edir   
2. Öz üzərində nəzarəti itirir   
3. Öz səhvlərinə görə başqalarını günahlandırır   
4. Qısqanc və kinlidir   
5. Bir şeyi etməyə etiraz edir və hirslənir   
6. İnsanları qəsdən hirsləndirir   
7. Qaydalara tabe olmağa etiraz edir   
8. Həssasdır, ətrafdakıların fərqli davranışlarına çox tez reaksiya verir   

 

Açar: “Bəli” cavablarının sayını hesablayın. Əgər son 6 ay ərzində uşaqda 4-6 meyar 

özünü göstərirsə, deməli, uşaq aqressivdir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

68. Aqressivliyi yoxlamaq üçün Bassa -Darki sorğusu 

Təlimat: Razı olduğunuz halların qarşısına «bəli», razı olmadığınız halların qarşısına isə 

«xeyr» cavabını qoyun. 

Suallar: 

№ Suallar 

1. Vaxtaşırı mən başqalarına ziyan vurmaq arzusunun öhdəsindən gələ bilmirəm. 

2. Bəzən mən bəyənmədiyim insanlar haqqında qeybət də qılıram. 

3. Mən asanlıqla qıcıqlanır, lakin tez də sakitləşirəm. 

4. Əgər məndən xoşluq ilə xahiş etmirlərsə mən o insanın xahişinə əməl etmirəm. 

5. Mən hər zaman layiq olduğum qiyməti almıram. 

6. Mən insanların mənim kyrəyimin ardında qeybətimi qıldıqlarını bilirəm. 

7. Əgər mən dostlarımın əməllərini və ya davranışını bəyənirəmsə, o zaman bunu onlara hiss etdirməyi 

xoşlayıram. 

8. Əgər mən bir insanı aldadıramsa, o zaman dərhal vicdan əzabı çəkirəm. 

9. Mən insanı vurmağa hazır olduğumu hiss edirəm. 

10. Mən o dərəcədə əsəbləşmirəm ki əlimə keçən əşyanı tullayaım və ya sındırım. 

11. Mən hər zaman qüsurlara qarşı daha anlaşıqlı davranmağı bacarıram. 

12. Əgər müəyyən olunan qayda mənim xoşuma əlmirsə, mən onu pozmağa can atıram. 

13. Başqaları demək olar ki, əlverişli şəratin öhdəsindən gəlməyi bacarırlar. 
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14. Mən mənimlə özlədiyimdən də artıq dostcasına davranan insanlar ilə ehtiyatla davranmağı 

xoşlayıram. 

15. Mən bir çox hallarda insanlar ilə ümumi razılığa gələ bilmirəm. 

16. Bəzən ağlıma utandığım fikirlər gəlir. 

17. Əgər kimsə məni birinci vurarsa mən ona cavab verməməyə üstünlük verirəm. 

18. Mən qıcıqlandığım zaman qapını çırpıb getməyi xoşlayıram. 

19. Mən ətrafdakıların düşündüyündən də artıq qıcıqlanıram. 

20. Əgər kimsə özünü vacib adam kimi aparırsa mən onun ziddinə getməyi xoşlayıram. 

21. Mənim taleyim məni hər zaman narahat edir. 

22. Mən bir çox insanların məni sevmədiklərini düşünürəm. 

23. İnsanlar mənimlə razı olmadıqları hallarda mən mübahisədən yayınmağı bacarmır və dərhal 

mübahisəyə girirəm. 

24. İşdən yayınan insanlar ünah hissini duymalıdırlar. 

25. Məni və mənim ailəmi təhqir edən şəxs mübahisəyə can atır. 

26. Mən kobud zarafatlara qadir deyiləm. 

27. Məni təhqir edən zaman məni qəzəb hissi bürüyür. 

28. İnsanlar lovğalandıqda onların həddən artıq müştəbehliyə aparılmamaları üçün mən əlimdən gələni 

əsirgəmirəm. 

29. Demək olar ki mən hər həftə xoşuma gəlmədiyim insanı görməyə çalışıram. 

30. Bir çox insanlar mənə paxıllıq edir. 

31. Mən insanlardan mənim haqqlarıma hörmət etmələrini tələb edirəm. 

32. Mənim valideynlərimin qayğısına  layiqli şəkildə qala bilməməyim mənə əzab verir. 

33. Bizi yoran insanların tənbeh olunmaları və döyülmələri daha məqsədə uyğundur. 

34. Kinli olduğum zaman dilxor görünürəm. 

35. Əgər mənə pis yanaşırlarsa o zaman mən buna layiq olduğum halda kədərlənmirəm. 

36. Əgər kim isə məni özümdən çıxarırsa o zaman mən ona fikir vermirəm. 

37. Mən bunu nümayiş etdirməsəm də, mənə həsəd hissi əziyyət verir.  

38. Bəzən mənə elə gəlir ki, məni ələ salırlar.   

39. Mən əsəbləşdikdə belə təhqirlərə müraciət etmirəm. 

40. Mən səhvlərimin bağışlanmasını istəyirəm.  

41. Məni bir kimsə vurduqda belə mən nadir hallarda əvəz çıxıram.  

42. Hərdən mənim istədiyim kimi alınmadıqda mən inciyirəm. 

43. Bəzən insanlar mənim iştirakları ilə də qıcıqlandırırlar 

44. Mənim nifrət etdiyim insanlar yoxdur. 

45. Mənim prinsipim yadlara etibar etməməkdən ibarətdir. 

46. Məni bir adam qıcıqlandırırsa, o zaman mən düşüdüyümü söyləməyə hazır oluram. 

47. Mən yekun nəticədə peşmançılıq çəkdiyim bir çox hərəkətlər edirəm. 

48. Mən hirslənsəm kimi isə vura bilərəm. 

49. On yaşından mən qəzəbimi idarə etməyi bacarıram. 

50. Mən özümü partlamağa hazır olan barıt çəlləyi kimi hiss edirəm. 

51. Əgər ətrafdakı insanlar mənim nə hiss etdiyimi bilsəydilər, o zaman məni ünsiyyət qurmağı  və yola 

getməyi bacarmayan bir şəxs kimi qəbul edərdilər. 

52. Bəzən mən insanların hansı naməlum səbəblərdən mənə yaxşılıq etmələrinə məcbur olduqlarını 

düşünürəm. 

53. Mənim üstümə bağıranda mən də cavabında qışqırıram. 

54. Uğursuzluqlar məni dilxor edir. 

55. Mən nə nadir hallarda, nə də başqaları kimi əksər hallarda dalaşıram. 

56. Mən həddən artıq qəzəbli olduğum və əlimə gələn əşyaları sındırdığım halları nədənsə 

yadımasalmaqda çətinlik çəkirəm. 

57.  Bəzən mən dava etməyə hazır olduğumu da hiss edirəm. 

58. Bəzən mən həyatın mənə qarşı həddən artıq ədalətsiz olduğunu da hiss edirəm. 

59. Əvvəllər mən bir çox insanların həqiqəti söylədiklərini düşünsəm də, hal  - hazırda bu kimi 
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cəfəngiyyatlara inanmıram. 

60. Mən əsəbdən təhqir edirəm. 

61. Mən səhv hərəkət etdiyim zaman mənə vicdanım əzab verir. 

62. Əgər hüquqlarımı müdafiə etmək üçün mənə fiziki qüvvə tətbiq etmək lazımdırsa, mən bunu dərhal 

düşünmədən edirəm. 

63. Bəzən mən masaya yumruğumu çırplamqla öz qəzəbimi ifadə edirəm.  

64. Mən xoşlamadığım insanlara qarşı kobud davranmağı da bacarıram. 

65. Mənə ziyan vurmaq istəyən düşmənlərim yoxdur.  

66. Mən layiq olmayan insanı dizi üstə çökdürməyi, yəni ona yerini göstərməyi bacarmıram. 

67. Mən çox vaxt düzgün yaşamadığımı düşünürəm.  

68. Mən məni hövsələdən çıxaran insanları yaxşı tanıyıram.  

69. Mən hər xırda – para hallara görə qıcıqlanmıram.  

70. Mən insanların məni qəzəbləndirmək və ya təhqir etmək istədiklərini düşünmürəm. 

71. Mən əksər hallarda insanlara hədə – qorxu gəlsəm də, bu hədə – qoxunu həyata keçirməyi 

düşünmürəm. 

72. Son zamanlar mən lap zəhlətökən olmuşam. 

73. Mübahisə zamanı mən tez – tez səsimi qaldırıram. 

74. Adətən mən insanlara qarşı bəslədiyim pis münasibəti gizlətməyə çalışıram. 

75. Mən mübahisə etməkdənsə, kimin isə mülahizəsini qəbul etməyə və onunla razılaşmağa üstünlük 

verirəm. 

 

Nəticələrin işlənib hazırlanması: Aqressiv və düşmən reaksiyalarının müxtəlif 

formalarının indeksləri alınan cavabların yekunlaşdırılması ilə müəyyən edilir. 

1. Faktiki aqressiya; “bəli” - № 1, 25, 33, 48, 55, 62, 68; “xeyr” - № 9, 17, 41. 

2. Vasitəsiz aqressiya; “bəli” - № 2, 18, 34, 42, 56, 63; “xeyr” - № 10, 26, 49. 

3. Qıcıqlanma; “bəli” - № 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72; “xeyr” - № 11, 35, 69. 

4. Neqativizm; “bəli” - № 4, 12, 20, 23, 36. 

5. İnciklik; “bəli” - № 5, 13, 21, 29, 37, 51, 58; “xeyr” - № 44. 

6. Şübhəlilik; “bəli” - № 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59; “xeyr” - № 65, 70. 

7. Verbal aqressiya; “bəli” - № 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73; “xeyr” - № 39, 74, 75. 

8. Vicdan əzabı, günah hissi; “bəli” - № 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67. 

Fiziki aqressiya, vasitəsiz aqressiya, qıcıqlanma və verbal aqressiya birlikdə aqressiv 

reaksiyaların ümumi indeksini, inciklik və şübhələnmə – düşmənçilik münasibətlərinin 

indeksini; düşmənçilik – ətrafdakılara qarşı münasibətdə ümumi neqativlik, qeyri – etibarilik 

mövqeyi indeksini; aqressiya – konkret şəxslərə qarşı münasibətdə xarici fəal aqressiya 

reaksiyalarının indeksini əmələ gətirir.  

Sorğu kitabçası  aqressiv və düşmən reaksiyalarının növbəti formalarını ayırd edir;  

Fiziki aqressiya (hücum) – başqa şəxsə qarşı fiziki gücün tətbiqi.  

Vasitəsiz aqressiya – başqa şəxsə yönələn dolayı yollar ilə aqressiya (dedi – qodu, kinli 

zarafatlar), eləcə də heç kimə yönəlməyən aqressiya (fəryadda təzahür edən qəzəb hissi, ayaqlar 

ilə çırpma, yumruğun masaya çırpılması). 
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Qıcıqlanma –  cüzi kobudluq və dözülməzlik zamanı bu kimi hallara davamiyyətsizliyin 

təzahürü. 

Neqativizm – avtoritet və rəhbərliyə qarşı yönəlmiş yerli reaksiyalar (passiv 

müqavimətdən qanun və qaydalar ilə fəal mübarizəyə qədər). 

İnciklik – həqiqi və ya çoxlu sayda əzab – əziyyətlərə görə bütün dünyaya və ya 

ətrafdakılara qarşı duyulan qəzəb və kin hissi.  

Şübhəlilik – ətrafdakılardan ziyan gözləmək fikri ilə insanlara qarşı ehtiyatlı münasibət. 

Verbal aqressiya – həm forma (mübahisə, bağırtı, cingilti), həm də şifahi cavabların 

məzmunu vasitəsilə (iradlar, hədə – qoxu, qarğış, təhqir, ironiya) neqativ hisslərin təzahürü.  

Vicdan əzabı, günah hissi – adətən cəmiyyətin normaları vasitəsilə qadağan olunan 

davranış formalarının təzahürü ilə bağlı günah hissini ifadə edirlər. burada yanlış hərəkətlər 

törədən hər hansı bir şəxs müzakirə obyektinə çevrilir.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

69. Nevrozun ekspress – diaqnostik metodikası 

Müəllif: K.Xek, X.Xessan 

 Qeyd: Metodika yalnız ilkin və ümumiləşdirici informasiya verməyə qadirdir. Yekun 

nəticələr şəxsiyyətin daha mükəmməl şəkildə öyrənilməsindən sonra əldə olunur. 

     Təlimat: Sual və ya mühakimə ilə tanış olarkən bəli və ya xeyr sualına cavab vermək 

lazımdır.  

№ Suallar 

1. Siz daxilən gərgin olduğunuzu hesab edirsinizmi? 

2. Mən tez – tez işimə aludə olduğum üçün heç cürə yata bilmirəm. 

3. Mən özümü daha həssas insan hesab edirəm. 

4. Mən tanış olmadığım insanlar ilə ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirəm. 

5. Əksər hallarda sizdə heç bir səbəb olmadan yorğunluq hissi yaranırmı? 

6. Məndən əksər hallarda insanların mənə qarşı tənqidi münasibət bəsləmələri kimi fikir formalaşır. 

7. Sizi əksər hallarda azad olmaq istədiyiniz axmaq fikirlər izləyirmi? 

8. Mən kifayət qədər əsəbiyəm. 

9. Mənə elə gəlir ki, məni heç kim anlamır. 

10. Mən kifayət qədər əsəbiyəm. 

11. Əgər siz mənə qarşı mənfi mövqe tutmasaydınız mənim işlərim yaxşı gedərdi. 

12. Mən xoşagəlməz hadisələri uzun müddətə qəlbimə yaxın buraxıram. 

13. Hətta məni uğursuzluq haqqında fikir də narahat edir. 

14. Məndə qəribə və qeyri – adi həyacanlanmalar müşahidə olunur. 

15. Siz səbəb olmadan qəmlənir və ya sevinirsinizmi? 

16. Mən gün ərzində tələb olunduğundan da artıq düşünür və xəyallar qururam. 

17. Sizin əhval – ruhiyyənizi dəyişmək asandırmı? 

18. Mən utancaq insanlara nifrət edirəm. 

19. Mən başqa insanlar kimi bəxtəvər olmaq istərdim. 

20. Bəzən mən tirtrəyir və üşütmə tutmaları ilə qarşılaşıram. 

21. Hər hansı bir ciddi səbəb olmadan mənim əhval – ruhiyyəm tez – tez dəyişikliyə uğrayır. 

22. Siz hətta real təhlükənin yoxluğu zamanı da qorxu hissindən xilas olmursunuzmu? 
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23. Tənqid və ya tənbeh mənim qəlbimi yaralamağa qadirdir. 

24. Vaxtaşırı mən o qədər narahat oluram ki, yerimdə sakit oturmaqda çəkinlik çəkirəm. 

25. Siz əhəmiyyətsiz məqamlara görə həddən artıq narahatlıq keçirirsinizmi?  

26. Mən əksər hallarda narahatlıq hiss edirəm.  

27. Hər hansı bir tapşırığın və ya işin yerinə yetirilməsi zamanı mən diqqətimi cəmləməkdə çətinlik 

çəkirəm. 

28. Mən sonradan peşmançılığa səbəb olan əməllərə yol verirəm. 

29. Mən əsasən xoşbəxt insanam. 

30. Mən kifayət qədər özümə inanırıam. 

31. Bəzən mən özümə yararsız və xeyirsiz insan təsiri bağışlayıram. 

32. Əksər hallarda mən özümü çox pis hiss edirəm. 

33. Mən özümü təhlil etməyi xoşlayıram. 

34. Mən qeyri – təkmillik hissindən əziyyət çəkirəm. 

35. Bəzən mənim bütün bədənim ağrıyır. 

36. Mənim vəziyyətim üzücü də olur 

37. Mənim əsəblərim daha da zəifləyir. 

38. Mən tanışlıq zamanı söhbəti qurmaqda çətinlik çəkirəm. 

39. Ailə mənim üçün çox mürəkkəb mübarizədir – bu öz şəxsiyyətinlə də mübarizə deməkdir. 

40. Siz həyatda çətinliklərin böyük və qarşısı alınmaz olduğunu düşünürsünüzmü? 

 

Məlumatların işlənib hazırlanması: Burada müsbət cavabları hesablamaq lazımdır; 

Əgər 24 baldan yuxarı məbləğ əldə olunarsa o zaman bu nevrozdan xəbər verir.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

70. “Sizin əsəbləriniz” testi 

Müəllif: ingilis psixoloqu V.Koulman 

Təlimat: Bütün sualları “bəli” və ya “xeyr” deyə cavablandırın. 

№ Suallar  

1. Təklikdə və qaranlıqda olanda özünüzü pis hiss edirsiniz? 

2. Hesab edirsinizmi ki, sizin  həddindən artıq çox vəzifəniz var? 

3. Ətrafdakıların sizin haqqınızda nə fikirləşməsi sizi narahat edir? 

4. Telefon zəng çalanda tez-tezmi səksənirsiniz? 

5. Xırda bir şeyə görə narahat olursunuz? 

6. Öz sağlamlığınıza görə narahat olursunuz? 

7. Pula görə narahat olursunuz? 

8. Ictimai nəqliyyatda gedərkən öz növbənizi qaçırdıqda çox həyəcanlanırsınız? 

9. Yatan vaxt sizi nəsəs narahat edəncə yuxusuzluqdan əziyyət çəkirsiniz? 

10. Yuxugətirici dərmanlardan nə vaxtsa istifadə etmisiniz? 

11. Nə vaxtsa sakitləşdirici dərmanlardan istifadə etmisiniz? 

12. Siz özünüzü əl –ayağı bağlı hesab edirsiniz? 

13. Çox həyəcanlananda və yaxud hirslənəndə səsiniz titrəyir? 

14. Asanlıqla həyəcanlanırsınız? 

15. Asanlıqla rahatlaşırsınız? 

16. Ətrafınızda olan insanlardan daha çox həyəcanlanmağa meyillisiniz? 

17. Etiraf edirsinizmi ki, həmişə nəyəsə görə narahat olursunuz? 

18. Asanlıqlamı əhvalınız korlanır? 

19. Nə vaxtsa “həyəcan siqnalına”görə narahat olmusunuz? 
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20. Nə vaxtsa hər şeyi buraxıb və qaçmaq istəmisiniz? 

21. Hər hansısa bir uğursuzluğa görə əzab çəkmisiniz? 

22. Səs –küy sizi narahat edir? 

23. Sizi hər hansı bir inzibati tələblər narahat edir? 

24. Nə vaxtsa stress keçirmisiniz? 

25. Sizə güləndə əhvalınız korlanır? 

26. Yatmağa getməzdən əvvəl qapının bağlı olub olmamasını dəfələrlə yoxlayırsınızmı? 

27. Qonaq və yaxud hər hansı bir şənliyə gedərkən həyəcanlanırsınız? 

28. Əgər dostlarınız sizə gəlməz istəyirsə onların gəlişi üçün çoxmu hazırlaşırsınız? 

29. Asanlıqlamı qızarırsınız? 

30. Yeni insanlarla tanışmaq sizin xoşunuza gəlirmi? 

 

Ballarınızı hesablayın: 15-ci suallardan başqa bütün “bəli” cavabı üçün 1 bal, “xeyr” 

cavabı üçün 0 bal hesablanır. 15-ci sualda “bəli” cavabı 0, “xeyr”cavabı 1 balla hesablanır. 

25-30 bal Olduqca qərarsız, tez təsir altına düşən. 

10-25 bal Orta hirslənmə. 

5-10 bal Sakit, müvazinətli 

5 baldan aşağı Emosional sərhədlənmə, qaba. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

71. “Suisidə meyilliyiniz” metodikası  

Müəllif: Z.Korolöva 

Məqsəd: Stimul materiala əsasən subyektin suisidal meylini müəyyən etmək. 

Təlimat: Sizin qarşınızda əvvəlcədən düşünülmüş formada olan bir şəkil var. Onun 

mərkəzi hissəsi qara rənglə rənglənmişdi. Şəkli tamamlayın. Bunun üçün şəkli siz xoşunuza 

gələcək formada rəngləyin. 

  

        Özünə nəzarət üçün sual və tapşırıqlar. 

1. İndiki dövrdə sizin nəzər nöqtənizə görə depressiv davranış və suisid cəhdi problemi nə 

dərəcədə aktualdır? 

2. Yeniyetmələrdə depressiv vəziyyətin qarşısını almaq üçün məktəb psixoloqu hansı metod 

və üsullardan istifadə edə bilər? 

3. Yeniyetmə yaşlarında hansı əsas faktorlar onlarda depressiv vəziyyətin yaranmasına gəti-

rib çıxarda bilər? 

4. Yeniyetmələrdə depressiyanın profilaktikasının mahiyyəti nədir? 
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        Nəticələrin interpretasiyası: 

        Boş yerə nisbətən daha çox hissənin rənglənməsi – bu ondan xəbər verir ki, tədqiq 

olunan mövcud olan anda tutqun əhval - ruhiyyədədir. Nəsə onu narahat edir, hər hansısa bir 

hadisəyə görə həyacan keçirir və ya özü üçün çox əhəmiyyətli olan bir şey haqqında nara-hatdır. 

Belə ki, bu vəziyyət müvəqqətidir və qısa müddətə keçəcək. Tədqiq olunan suisidə meylli deyil, 

həyatı sevirlər və həyatdan küsən insanlarla razılaşmırlar. 

        Təqdim olunan fiqurda heç bir yer qaralanmırsa,yalnız onu haşiyələyirsinizsə - bu o 

deməkdir ki, dəmir iradəniz və möhkəm sinir sisteminiz var. Siz heç vaxt özünüzə zəifliyə düçar 

olmağı və intihar haqqında düşünməyi özünüzə rəva bilmirsiz. Fikirləşirsiniz ki, bu sizin 

özünüzə, yaxınlarınıza və ətrafınızda olan insanlara qarşı işlətdiyiniz cinayətdir. Həyat nə qədər 

çətin olsa da, siz yaşamağa davam edəcəksiniz və həyatın bütün keçməkeşləri, bədbəxtlikləri ilə 

mübarizə aparacaq, istənilən çətinlik və manelərə üstün gələcəksiniz. 

       Əgər siz fiqurda 3 balaca hissədən başqa heç bir yeri qaralamırsınızsa – bu o deməkdir ki, 

siz düşünülmüş şəraitlərdə intihar haqqında fikirləşə bilərsiniz. Əgər hər bir şey sizə qarşıdırsa 

onda siz hətta belə bir şeyə cəhd də edə bilərsiniz. Ancaq sizin xoşbəxtliyinizdir ki, siz təbitəcə 

optimistsiniz və buna görə də şərait çox nadir hallarda tamamilə dəhşətli gö-rünə bilər. Siz hər 

zaman tunelin sonundakı işığı görə bilirsiniz.  

       Fiqurda sol tərəfdə istənilən yeri qaralayırsınızsa – bu ondan xəbər verir ki, emosianal 

qırıqlıq (sözdən, hərəkətdən küsmə, incimə) və özünü öyən həssaslığınız var, həyatın əda-

lətsizliyini kəskin qavrayırsınız və bundan əzab çəkirsiniz. Szi suisidə meyllisiniz və sizə kəskin 

hərəkət etməyə manə olan səbəb yaxınlarınızı sevməyinizdir. Siz onlara əzab ver-mək 

istəmirsiniz və ona görə də suisidal meylə üstün gəlirsiniz. 

       Əgər fiqurda bütün sağ tərəfi rəngləyisinizsə-bu onu göstərir ki, siz suisidal meylinizi öz 

mənfəətiniz üçün  istifadə edirsiniz, öz yaxınlarınızı mümkün özünəqəsdlə şantaj edirsiniz. 

Onları sizin tələbinizi yerinə yetirməyə məcbur edirsiniz. Siz ədalətsizsiniz, sizinlə yaşamaq 

olduqca çətindir. 

       Əgər tədqim olunan fiquru rəngləməyə davam edirsinizsə - bu ondan xəbər verir ki, siz ölüm 

haqqında şüuraltı olaraq düşünürsünüz, sizin mortidanız libido kimi güclü inkişaf etmişdir. Belə 

ki, sizin suisidal meyliniz xarici olaraq təzahür etmir, müvafiq, əlverişli situasiyada xaricə çıxır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

72. “Suisid riski kartı” metodikası  

Müəllif: L.B.Şpeyder 

Məqsədi: Yeniyetmədə suisid riski faktorunun təzahür dərəcəsinin müəyyən etmək. 

Yeniyetmələrdə risk faktorunun təzahür dərəcəsini  müəyyən etmək üçün riyazi 

hesablamalar aparılır və alınan nəticə aşağıdakı qəbul edilən nəticələrlə uyğunlaşdırılır: 

 9 baldan az- suisid riski  kiçikdir; 

 9-15,5 bal   -suisid riski  var; 

 15,5-dən çox bal, suisid riski əhəmiyyətlidir. 
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Suisidə cəhdin müəyyənləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş “risk kartı”nın köməyilə 

yeniyetmələri daim nəzarətdə saxlamaq lazımdır.Onun davranış və rəftrındakı ən xırda 

dəyişikliyi belə qeydə almaq zəruridir. Əgər nəticədə alınmış bal kritik əhəmiyyəti üstələyirsə və 

ya davranışında problemi göstərən işarət varsa psixoloqa və y psixiatra müraciət etmək zəruridir. 

 

№ Risk faktorları Təzahür etməyən Zəif təzahür edən Güclü təzahür 

edən 

 

I.Bioqrafiq məlumatlar 

 1.  Daha əvvəl suisidə cəhd olunub -0.5 +2 +3 

 2. Valideynlərində suisidal davranış -0.5 +1 +2 

 3. Boşanma və ya valideynlərindən 

birinin ölümü 

-0.5 +1 +2 

 4. Ailədə istiliyin çatışmaması -0.5 +1 +2 

 5. Tam və ya qismən etinasızlıq -0.5 +0.5 +1 

 

II.Aktual konfliktli situasiya 

A-konfliktin növü 

 1. Böyüklərlə (müəllim,valideynlə)   

konflikt 

-0.5 +0.5 +1 

 2. Per(eyni vəziyyətdə olan)ilə 

konflikt,qrupdan rəddedilmə 

-0.5 +0.5 +1 

 3. Dostlar və ya yaxın insanlarla 

uzunsürən konflikt 

-0.5 +0.5 +1 

 4. Daxili konflikt,güclü daxili 

gərginlik  

-0.5 +0.5 +1 

 

B-konfliktli situasiyada rəftarı 

 5. Suisid təhdidli ifadələr -0.5 +2 +3 

 

V- konfliktli situasiyanın xarakteri 

 6. Oxşar konfliktlərin əvvəl olması -0.5 +0.5 +1 

 7. Həyatın digər sferalarındakı 

(təhsil,sağlamlıq,rəddedilmiş sevgi) 

-0.5 +0.5 +1 



117 

 

 

 

uğursuzluqlarla əlaqəli konflikt 

 8. Əvvəlcədən bilinməyən konfliktli 

situasiyanın yaranması və onun 

nəticəsinin gözləmək 

-0.5 +0.5 +1 

 

Q-konfliktli situasiyanın emosianal çalarları 

9. Hisrlilik,özünə acıma, -0.5 +1 +2 

10 Yorğunluq,sevinc,apatiya (xəyal 

qırıqlığı)hissi 

-0.5 +1 +2 

11 Kənar edilə bilinməyən konfliktli 

situasiya,ümidsizlik 

-0.5 +0.5 +2 

 

III.Şəxsiyyətin xarakteristikası 

A-şəxsiyyətin iradi sferası 

 1. Müstəqillik,qərar qəbulunda 

asılılığın olmaması 

-1 +0.5 +1 

 2. Qətiyyətlilik -0.5 +0.5 +1 

 3. Sabitlik -0.5 +0.5 +1 

 4. Məqsədinə şatmaq üçün təzahür 

edən güclü istək 

-1 +0.5 +1 

  

B-şəxsiyyətin emosianal sferası 

 5. İztirablı mənlik,tez təsirlənən -0.5 +0.5 +2 

 6. Sadəlövh -0.5 +0.5 +1 

 7. Emosianal toxluq( sıxıntılarında 

“İlişib qalmaq”,yetersizlik 

-0.5 +1 +2 

 8. Emosianal qətiyyətsizlik -0.5 +2 +3 

 9. İmpulsivlik -0.5 +0.5 +2 

10 Emosianal asılılıq,yaxınlarla 

emosianal kontaktda olmağa ehtiyac  

-0.5 +0.5 +2 

11 Müdafiə mexanizmlərinin yaranma-

sı üçün qabiliyyətin aşağı olması 

-0.5 +0.5 +1.5 

12 Uzlaşmamaq -0.5 +0.5 +1.5 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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73. “Suisidal motivasiya”  

Müəllif: Y.R.Vaqin, 1998 

Test suisidal davranışın 7 əsas motivasion aspektini qiymətləndirməyə imkan verir. 

1. Alturistik motivasiya (başqası naminə ölmək) 

2. Anemik motivasiya (həyatın mənasının itirilməsi) 

3. Anestetik motivasiya (əzaba dözə bilməmək) 

4. İnstrumental motivasiya (başqaları ilə manipulyasiya etmək) 

5. Antopunitik motivasiya (özünücəzalandırma) 

6. Heteropunitik motivasiya (başqalarını cəzalandırma) 

7. Postvital motivasiya (ölümdən sonra hər şeyin yaxşı olacağına ümid) 

Test 35 hökmdən ibarətdir.1996-1998-ci illərdə suisidal tendensiya ilə klinik-psixoloji 

tədqiqat zamanı işlənilmişdir. 

Yuxarıda sadalanan hər bir motivasion kompleksə 5 hökm uyğun gəlir. 

1. Alturistik 1,8,15, 22,29 

2. Anemik 2, 9, 16, 23, 30 

3. Anestetik 3, 10, 17, 24, 31 

4. İnstrumental 4.11,18,25,32 

5. Antopunitik 5,12,19,26,33 

6. Heteropunitik 6, 13, 20, 27, 34 

7. Postvital 7,14,21,28,35 

 

Yeniyetmələrin susidial motivasion kompleksinin tədqiqi üçün aşağıda verilən suallara 

cavab vermək tələb olunur. Bunun üçün 4 cavab variantı mövcuddur: 

“Bəli” – yeniyetmə təklif olunan hökmlə tam razı olduqda 

 “Qismən razıyam” – hökm yeniyetmələrin yaşantıları ilə tam uyğun olmadıqda 

“Tərəddüd edirəm” – yeniyetmə əmin olmadıqda 

“Xeyr” – yeniyetmə verilən hökmlə tam razı olmadıqda. 

Hər bir cavab variantını aşağıdakı kimi qiymətləndirmək olar: 

“Bəli” – 3 bal 

“Qismən razıyam” – 2 bal 

“Tərəddüd edirəm” – 1 bal 

“Xeyr”- 0 bal 
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Hər bir motivasion kompleksə aid 5 hökmün ballarının cəmi həmin kompleksin təzahür 

dərəcəsini göstərir. 

Maksimal təzahür 3-ə vurulur: 5x3=15 bal.Minimal bal 0-dır. 

Hər bir 7 şkala üzrə alınan qiymətlərə müvafiq olaraq qrafik qurmaq lazımdır.Bunun 

əsasında suisidal mativasiyanı müəyyənləşdirmək olar. 

№ Hökmlər 

1. Fikirləşirdim ki, mən ölsəm hamı üçün yaxşı olardı. 

2. Həyatın ən vacib mənası itib. 

3. Mənə elə gəlirdi ki, yalnız ölüm məni əzablardan azad edə bilər. 

4. Heç olmasa öz ölümümlə nəsə sübut etməyi fikirləşirdim. 

5. Fikirləşirdim ki, artıq yaşamağa haqqım yoxdur. 

6. Ölmək haqqında fikirləşirdim və mənsiz yaşamağa cəhd etsinlər. 

7. Ümid edirdim ölümdən sonra məni nəsə yaxşı bir şey gözləyir 

8. Ölmək istəyirdim, çünki mənə görə çox problemlər yaranır. 

9. Mənə elə gəlirdi ki, yaxşı olan hər bir şey geridə qalıb və öndə heç bir şey yoxdur. 

10. Belə əzab çəkməkdənsə ölməyin yaxşı olduğunu fikirləşirdim. 

11. İnsanı başa düşməyəndə artıq heç bir yol qalmır. 

12. Fikirləşirdim ki, öz ölümümlə günahlarımı yuya bilərəm. 

13. O qədər ağrılı və acı idi ki, qisas olmaq istəyirdim. 

14. Burda ölmək istəyirdim ki, yeni həyatda yenidən doğulmaq şansı əldə edə bilim. 

15. Fikirləşirdim ki, mənim ölümüm ətrafı yaxşılaşdıracaq. 

16. Çünki həyat öz mənasını itirmişdir. 

17. Mən artıq bütün bunlara dözə bilmirdim. 

18. Başqa cür mən heçnə sübüt edə bilməyəcəkdim. 

19. Mən elə fikirləşirdim ki, mən özüm hər bir şeydə günahkaram və cəzamı çəkməliyəm. 

20. Mən yaxşı bilirdim ki, öz ölümümlə əzab verəcəm və hətta bunu istəyirdim. 

21. Mən sevdiyim insanın yanına getmək istəyirdim. 

22. Mən ətrafdakılar üçün yük olmaq istəmirdim. 

23. Həyat üçün hər hansı bir gücüm tükənmişdi. 

24. Əgər mənə bu qədər ağrılı olmasaydı ölüm haqqında düşünməzdim. 

25. Mənə elə gəlir ki, heç kim məni görmür. 

26. Yalnız mən özüm özümü mühakimə edə bilərəm. 
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27. Öz ölümümlə mən cəzalandırmaq istəyirdim. 

28. Fikirləşirdim ki,mən orda burdakından daha xoşbəxt ola bilərəm. 

29. Heç kimə mane olmamaq üçün ölmək istəyirdim. 

30. Gələcəkdə məni gözləyən həyat məni qane etmirdi. 

31. Mənə elə gəlirdi ki, əgər həyat bu qədər əzab əziyyət verirsə ən yaxşısı ölməkdir. 

32. Mən asan və gözəl ölmək istəyirdim, ancaq mən belə üsul bilmirdim. 

33. Mən özüm özümə cəllad və hakim olmaq istəyirdim. 

34. Mənə xoş idiki, öz ölümümlə problem yaradacam. 

35. Mən ölümə yeni həyatın başlanğıcı kimi baxıram. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

74.“Suisidal davranışa zidd motivasiyaya” 

 Müəllif:Y.R.Vaqin, 1998 

Test suisidal davranışa zidd 9 əsas motivasion kompleksi qiymətləndirməyə imkan verir: 

1. Provital motivasiya (ölüm qorxusu) 

2. Dini motivasiya 

3. Etik motivasiya (yaxın insanlar qarşısında borc) 

4. Mənəvi motivasiya (suisidal davranış modelinə şəxsi mənfi münasibətlər) 

5. Estetik motivasiya 

6. Narsis motivasiya (özünə vurulma) 

7. Koqnitiv ümidlərin motivasiyası (situasiyadan necəsə çıxmaq) 

8. Müvəqqəti infilyasiya motivasiyası (zamanla hər şeyin düzələcəyini gözləmə) 

9. Final qeyri - müəyyənlik motivasiyası (ölə bilməyəcəyi haqqında tərəddüdlər) 

Test 45 hökmdən ibarətdir. 1996 – 1998 - ci illərdə suisidal tendensiyalı və suisidal 

tendensiyalı olmayan şəxslərlə klinik - psixoloji tədqiqat zamanı işlənilmişdir. 

Yuxarıda sadalanan hər bir motivasion kompleksə 5 hökm uyğun gəlir. 

1. Provital 1,10,19,28,37 

2. Dini 2, 11, 20, 29, 38 

3. Etik 3,12,21,30,39 

4. Mənəvi 4,13,22,31,40 

5. Estetik 5, 14, 23, 32, 41 

6. Narsis  6,15,24,33,42 

7. Koqnitiv ümidlər 7,16,25,34,43 

8. Müvəqqəti infilyasiya 8,17,26,35,44 

9. Final qeyri- müəyyənlik 9,18,27,36,45 
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Hər bir motivasion kompleksə aid 5 hökmün ballarının cəmi həmin kompleksin təzahür 

dərəcəsini göstərir. Maksimal təzahür 3-ə vurulur: 5x3=15 bal.Minimal bal 0-dır. 

Hər bir 9 şkala üzrə alınan qiymətlərə müvafiq olaraq qrafik qurmaq lazımdır. Bunun 

əsasında suisidal mativasiyanı müəyyənləşdirmək olar. 

Yeniyetmələrin susidial motivasion kompleksinin tədqiqi üçün aşağıda verilən suallara 

cavab vermək tələb olunur. Bunun üçün 4 cavab variantı mövcuddur: 

“Bəli” – yeniyetmə təklif olunan hökmlə tam razı olduqda 

 “Qismən razıyam” – hökm yeniyetmələrin yaşantıları ilə tam uyğun olmadıqda 

“Tərəddüd edirəm” – yeniyetmə əmin olmadıqda 

“Xeyr” – yeniyetmə verilən hökmlə tam razı olmadıqda. 

Hər bir cavab variantını aşağıdakı kimi qiymətləndirmək olar: 

“Bəli” – 3 bal 

“Qismən razıyam” – 2 bal 

“Tərəddüd edirəm” – 1 bal 

“Xeyr”- 0 bal 

 

№ Hökmlər     
B

əl
i 

Q
is

m
ən

 

ra
zı

y
a
m

 

T
ər

əd
d

ü
d

 

ed
ir

əm
 

X
ey

r
 

1. Ölüm qabağı qorxunu gizlədir.      

2. Mənim fikrimcə intihar – bu günahdır.     

3. Yaxınlarıma görə mən intihar edə bilmirəm.     

4. Mənim fikrimcə intihar –zəiflik və qorxaqlıqdır.     

5. İntihardan sonra öz cismimi təsəvvür etmək mənə xoş deyil.     

6. Mən həyatda hələ çox şey etməliyəm.      

7. Mən fikirləşmirəm intihar –bu həyatda yeganə çıxış yoludur.     

8. Mənim fikrimcə zaman hər şeyin dərmanıdır.     

9. İntihar etmək üçün mən heç bir üsul bilmirəm.     

10. Ölmək haqqında fikirləşən kimi məni qorxu bürüyür.     

11. Məni saxlayan dini inanclarımdır.     

12. Mənə əziz olan insanlara acı vermək istəmirəm.     

13. Mənim fikrimcə, intiharı yalnız iradəsiz insanlar edə bilər.     

14. İntihar etmək üçün seçdiyim üsül o qədər də yaxşı deyil.     

15. Düzünü desəm özümü öldürməyə əlim gəlmir.     

16. Problemimin həlli üçün digər üsul tapmağa ümid edirəm.     

17. Ümid edirəm ki, zaman-zaman mənə asan olacaq.     

18. Qorxuram ki, axıra kimi özümü öldürə bilməyim.     
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19. Ölüm o qədər qorxulu və dəhşətdir.     

20. Həyat mənə Allah tərəfindən verilib, mən hər bir çətinliyə dözməliyəm.     

21. Öz hərəkətimlə mən ətradakıları incidəcəm.     

22. Fikirləşirəm ki, ətrafdakılar məni bu hərəkətimə görə mühakimə 

edərdilər. 

    

23. Mən intihar etdikdən sonra cismimi kiminsə görməsini istəməzdim.     

24. Mən hesab edirəm ki, mənə ölmək hələ tezdir.     

25. Əmin deyiləm ki, eləyə biləcəklərimi mən artıq etmişəm.     

26. Belə addımımı atmaq üçün tələsik qərar vermək olmaz, hər şeyi bir 

müddətlik zamana buraxmaq lazımdır. 

    

27. Elə ola bilər ki,ölmək əvəzinə bütün həyatım boyu şikəst qala bilərəm.     

28. Ölüm fikri qarşısında daxilən donub qalıram.     

29. Əgər intihar etsəm, bu zaman əbədi ruhumu məhv edəcəm.     

30. Mən yanımda olanların xatirinə yaşamalıyam.     

31. Mən istəmirəm ki, ölümdən sonra mənim haqqımda pis fikirləşsinlər.     

32. Mən asan və gözəl ölmək istərdim, yalnız belə üsulları bilmirəm.     

33. Fikirləşirəm ki, həyatımda yaşa biləcəyim yaxşı şeylər hələ çoxdur.     

34. Həmişə istənilən situasiyadan çıxış yolu tapmaq olar.     

35. Qara xəttin görünməsi hələ tezdir və ya ağ xətt biraz gec görünəcək.     

36. Özümü öldürmək üçün etibarlı üsul tapa bilmirəm.     

37. Düzünü desək mən ölümə təslim oluram.     

38. İntihar etməklə mən özümü daimi əzabdan xilas etmiş oluram.     

39. Mən öz xoşumla ölə bilmirəm, çünki, məndən asılı olan insanlar var.     

40. İntihar etmək fikrimcə biabırçı qaçışdır.     

41. İntiharın özündə də nəsə yaxşı olmayan var.     

42. Bütün işləri bitirmədən ölmək ağırdır.     

43. Ola bilər ki, mən sadəcə situasiyanı necə həll edəcəyimi bilmirəm, ancaq 

bunu kimsə başqa adam bilir. 

    

44. Əgər hətta problemi həll edə bilmədikdə onu yaşamaq olar.     

45. Ölümə nail olmağa əminlik yoxdur.     

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

75. Suisidal risk sorğusu (SRS) 

Suisidal riskin diaqnostikası problemi (insanın intihar etmə cəhdinin mümkünlüyü) tibbi 

psixologiya və psixiatriyanın hüdudlarından kənara çıxır. Belə ki, suisid problemi ilə praktik 

psixologiya sahəsində çalışan hər bir psixoloq qarşılaşa bilər.  

Məqsədi: Suisidal niyyətin formalaşmasının səviyyəsinin vaxtında üzə çıxarılmasına 

müəyyən etməkdir. İlkin SRS ixtisaslaşdırılmış sorğu kimi planlaşdırılır, təkcə inteqral 

göstəricini müəyyən etməyə deyil, həm də 9 şkala üzrə ölçməyə imkan verir. 

SRS - i aydınlaşdırmaq üçün onun subşkalalarının diaqnostikasını bötüvlükdə izah edək. 

1. Demonstrativlik (D). Ətrafdakıların diqqətini öz bədbəxtliyi üzərinə cəmləmə, başqası-

nın anlamasına və acımasına nail olur. “Şantaj”, “çətinliyi isteriod qabartma” kimi xarici 

mövqe ilə qiymətləndirmə, demonstrativ suisidal davranış daxildən “kömək çağırışı” 

kimi səslənir. Suisid təhlükəsi daha çox emosional rigidliklə əlaqələndirilir. Bu 

subşkalaya aşağıdakı punktlar aiddir: № 12, 14, 20, 22, 27-ci suallar. 
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2. Affektivlik (A). Situasiyada emosiyaların emosional nəzarət üzərindəki dominantlığı. 

Psixotravmatik situasiyaya  birdən – birə, emosional reaksiya vermək. Son variant – 

intellektin blakadasıdır. Punktlar ¹№  1, 10, 20, 23, 28, 29.  

3. Unikallıq (U). Özünü, situasiyanı və öz həyatını bütünlükdə seçilmiş kimi qavramaq. 

Özünü başqalarına bənzətmir və nəticədə vəziyyətdən çıxmaq üçün nəsə fikirləşir, 

xüsusilə suisid haqqında fikirləşir. Sözü gedən şkala təcrübəsinin “gizlilik” fenomeni ilə, 

öz və başqasının həyati təcrübəsindən istifadə edə bilməmək fenomeni ilə  sıx sürətdə 

əlaqəlidir. Punktlar № 1, 12, 14, 22, 27.  

4. Əsassızlıq (Ə). Öz şəxsiyyətini inkar etmə konsepsiyası. Özünün əsassızlığı, səriştəsizli-

yi, lazımsızlığı, dünyadan “ayrı düşməsi” haqqında təsəvvürlər yaranır. Sözü gedən şkala 

fiziki, intellektual, mənəvi və bütünlükdə əsassızlığı haqqında fikirlərlə bağlı ola bilər. 

Əsassızlıq radikal introputivliyi ifadə edir. Daxili monoloqun formulu – “Mən 

pisəm”.Punktlar № 2, 3, 6, 7, 17.  

5. Sosial pessimizm (SP). Ətraf mühiti inkar etmə konsepsiyası. Ətraf mühiti düşmən kimi 

qəbul edir. SP kauzal atribusiyanın ekstaputiv stili ilə sıx əlaqəlidir. Ekstraputivlik daxili 

monoloqun “Siz hamınız mənə layiq deyilsiniz”formulu  müəyyən olunur. Punktlar № 5, 

11, 13, 15, 17, 22, 25.  

6. Mədəni maeələrin sındırılması (MMS). Özünü öldürmə sitayişidir. Suisidal davranışa 

bəraət qazandıran və ya hər dəfə onu daha cəlb edici edən mədəni dəyərlər və 

normativlərin axtarılmasıdır.Suisidal davranış modelini ədəbiyyat və ya kinolardan 

götürür. Son variant – həyat və ölüm dəyərlərinin inversiyası. Ölüm sitayişinin ən 

əhəmiyyətli daxili səbəblərindən biri – müstəqilliyə yönəlmiş fikrin maksimal 

patologiyasına gətirib çıxartma: “öz şəxsi taleyini özü həll edir”. Punktlar № 8, 9, 18. 

7. Maksimallıq (M). Dəyərlərin orientasiyasının infantil maksimalizmi.  Hər hansı bir 

səbəb üzündən bir sferadakı lokal konfliktinin həyatın bütün sferalarında yayılması. 

Kompensasiyanın mümkünsüzlüyü. Uğursuzluqlara affektiv fiksasiya. Punktlar № 4, 16.  

8. Zaman perspektivi (ZP). Gələcək planlaşdırmanın olmaması. Bu  indiki situasiyaya 

güclü şəkildə yüklənmənin, indiki problemi həll edə bilməmə hissinin, gələcəkdə hər 

hansı bir uğursuzluq yaşama qorxusunun nəticəsi ola bilər. Punktlar № 2, 3, 12, 24, 25, 

27.  

9. Antisuisidal faktor (AF).  Hətta digər sadalanmayan faktorlar içərisində elə faktorlar var 

ki, onlar qlobal suisidal riski azaldır. Bu yaxınlarına görə məsuliyyət, borc hissi ola bilər. 

Bu suisidin günah, antiestetik olması haqqında təsəvvürlər, ağrıdan və fiziki əziyyət 

qorxma ola bilər. Bu psixokorreksion işin mümkünlüyünü göstərir. Punktlar № 19, 21.  

Bu metodika psixoloq suisidal davranışın yüksək mümkünlüyünü aşkar etdikdə tətbiq 

olunur. Testləşdirmə söhbət zamanı keçilməlidir ki, psixoloq suisidentin bütün hisslərinə 

maksimal dərəcədə diqqət yetirə bilsin. 

Ballar hər bir faktorlar üzrə hesablanır. “Bəli” cavabı 1 balla qiymətləndirilir. Hər bir 

faktor üzrə mühakimələrin kəmiyyəti 100-ə bərabərdir.  Balın kəmiyyət faizlə hesablanır. 

Faizlərə görə  suisidal dinamikanın individual stili müəyyən olunur. 
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№ Suallar 

1. Siz hamınız əksəriyyət insanlardan çox  özünüzü acı hiss edirsiniz. 

2. Sizi tez - tez pis (tutqun) fikirlər bürüyür. 

3. Artıq siz həyatda arzuolunan vəziyyətə nail olmağa ümid bəsləmirsiniz. 

4. Uğursuzluq vəziyyətində sizə yeni işə başlamaq çətindir. 

5. Həyatda  sizinki tamamilə gətirmir. 

6. İndi işləmək sizin üçün əvvəlkinə nisbətən çətindir. 

7. Əksəriyyət insanlar həyatdan razıdırlar, nəinki siz. 

8. Siz hesab edirsiniz ki, ölüm günahları təmizləmək deməkdir. 

9. Yalnız kamil insan həyatı bitirmək qərarı verə bilər. 

10. Zaman - zaman elə olur ki, gülməyi və ağlamağı kəsə bilmirsiniz. 

11. Adətən siz insanlarla ehtiyatlı olursunuz, hansı ki, həmin insanlar sizə sizin gözlədiyinizdən də çox 

dostcasına yanaşırlar. 

12. Siz özünüzü məhkum edilmiş insan hesab edirsiniz. 

13. Başqalarına həqiqətən kömək etmək istəyən insanlar azdır, əgər bu narahatlıqla bağlıdırsa. 

14. Sizdə elə təsürat varki heç kim sizi başa düşmür. 

15. Qiymətli mülkü nəzarətsiz qoyaraq başqasını cəzb edən insan mülkü oğurlayan insan qədər 

günahkardır. 

16. Sizin həyatınızda elə bir hadisə olmayıb ki, siz elə düşünəsiniz ki, hər şeyin sonudur. 

17. Adətən siz öz taleyinizlə razısınız. 

18. Siz hesab edirsiniz ki, hər zaman vaxtında nöqtə qoymaq lazımdır. 

19. Həyatınızda elə bir insan var ki, onun bir sözü sizin qərarınıza təsir edə bilər, hətta onun istəyi ilə 

qərarınızı dəyişə bilərsiniz. 

20. Sizi incidəndə, siz nəyin bahasına olursa olsun ona ədalətli olmadığını göstərməyə çalışısırsınız. 

21. Tez-tez elə həyəcanlanırsınız ki, bu sizə danışmağa mane olur. 

22. Sizə tez-tez elə gəlir ki, düşdüyünüz situasiya xüsusi ədalətsizlə fərqlənir. 

23. Hərdən sizə elə gəlir ki, nəyisə düz etməmisiniz, hətta olduqca pisdir. 

24. Gələcək sizə kifayət qədər qaranlıq görünür. 

25. İnsanların əksəriyyəti xeyiri ədalətli yollarla əldə edirlər. 

26. Gələcək hər hansına bir plan qurmaq üçün olduqca qeyri-müəyyəndir. 

27. Həyatda az insanlar sizin yaşadıqlarınızı yaşayıblar. 

28. Siz xoşagəlməz hadisələri o qədər kəskin yaşayırsınız ki, bu fikirləri fikrinizdən çıxarda bilmirsiniz. 

29. Siz lazımınca düşünmədən ilk həvəsə (arzuya) tabe olursunuz. 

 

Nəticələrin işlənilməsi: Hər bir subşkala üzrə diaqnostik konseptdə müsbət cavabların 

cəmi hesablanır. Əldə olunmuş bal Cədvəl 75.1.də təsvir olunmuş indeksin qiyməti ilə 

eyniləşdirilir. Suisidial niyyət və suisidal riskin konkret faktoruun formalaşması səviyyəsində 

nəticə çıxarılır. 
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Cədvəl 75.1.  

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

76. “Tamamlanmamış cümlə” metodikası (Suisidentlər üçün) 

1.Mənim həyatım – bu ___________________________________________________________ 

2.Məni m əhval-ruhiyyəm hər şeydən əvvəl___________________________________________ 

3.Pis əhval-ruhiyyəm o vaxt yaranır ki,______________________________________________ 

4.Ətraf mühit, bu________________________________________________________________ 

5.Öz dostlarıma ______________________________________________münasibət göstərirəm. 

6.Tənhalıq mənim üçün__________________________________________________________ 

7.İş (təhsil) mənim üçün__________________________________________________________ 

8.Əgər mən işimi (təhsilimi) itirmişəmsə_____________________________________________ 

9.Mən hesab edirəm ki, mənim ailəmin firavanlıq səviyyəsi______________________________ 

10.Ailə münasibətləri adı altında mən____________________________________başa düşürəm. 

11.Nigah mənim üçün____________________________________________________________ 

12.Valideynlər alkoqola_________________________________________münasibət göstərirlər. 

13.Mənim valideynlərim alkoqoldan ____________________________________istifadə edirlər. 

14.İntihar haqqında fikirlər məni ____________________________________________bürüyür. 

15.Mən fikirləşirəm ki, mənim xarici görünüşüm______________________________________ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Subşkal diaqnostik kofesient                   Mühakimənin nömrəsi İndeks 
Demonstrativlik  12,14,20,22,27 1,2 

Affektivlik 1,10,20,23,28,29 1,1 

Unikallıq 1,12,14,22,27 1,2 

Əsassızlıq (sübutsuzluq) 2,3,6,7,17 1,5 

Sosial pessimizm 5,11,13,15,17,22,25 1 

Mədəni maneələrin qırılması 8,9,18 2,3 

Maksimalizm 4,16 2,3 

Zamanlı perspektiv 2,3,12,24,26,27 1,1 

Antisuisidal faktor 19,21 3,2 
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77. Depressiya şkalası  

Müəllif: Test Bexterev adına ETİ narkologiya şöbəsində Q.İ.Balaşova tərəfindən 

adaptasiya olunmuşdur.  

Məqsəd: Sorğu kitabçası dpressiv vəziyyətlərin və sarsıntıya yaxın vəziyyətlərin 

differensial diaqnostikası, kütləvi tədqiqatlar zamanı skrininq – diaqnostika və ilkin, 

həkiməqədər diaqnostika məqsədilə işlənib hazırlanmışdır.  

Tam test işlənmə ilə yanaşı 20 – 30 dəqiqə tutur. Sınaqdan keçirilən şəxs blankda 

cavabları qeyd edir. sarsıntının səviyyəsi növbəti düstura əsasən hesablanır%  

UD = Məbləğ bil + Məbləğ əks , altından xətt çəkilən rəqəmlərin məbləği bilavasitə ibarələr 

nisbətdə 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19; Məbləğ əks – əks rəqəmlərin ibarələrə nisbətdə isə 2, 5, 6, 

11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 təşkil edir.  

Məsələn: 2 ibarədə  1 cavaba  aid edilərək biz 4 bal rəqəmini qoyuruq; 5 ibarədə 2 

cavabın altından xətt çəkərək 3 bal veririk; 6 ibarələrdə 3 cavabın altından xətt çəkildiyi üçün 2 

bal veririk; 11 ibarədə 4 cavabın altından xətt çəkildiyi üçün bir bal veririk. 

Yekun nəticədə isə UD alırıq. O 20 baldan 80 balaqədər tərəddüd edir. Əgər UD  50 

baldan artıq olmursa, o zaman sarsıntısız vəziyyət diaqnoz olunur. Əgər UD  50 baldan artıq və 

59 baldan aşağı olursa, o zaman  situativ və ya nevrotik qenezin yüngül depressiyası haqqında 

nəticəyə əlmək mümkündür. ÜD göstəricisi 60 dən 69 bala qədər qeydə alındıqda subdepressiv 

vəziyyət və ya maskalı depressiya halları müayinə olunur. Həqiqi depressiv vəziyyət UD zamanı 

70 baldan yuxarı müayinə olunur.  

Təlimat: Aşağıda verilən hər bir jümləni diqqətlə oxuyun və son zamanlar özünüzü necə 

hiss etməyinizdən asılı olaraq sağdan müvafiq rəqəmin altından xətt çəkin. Sualların üzərində 

uzun müddət düşünməyin. Belə ki burada səhv və ya doğru cavab yoxdur.  

1 – heç bir zaman və ya nadir hallarda; 

2 – bəzən;  

3 – tez – tez;  

4 – demək olar ki hər zaman və ya daima.  

№ Suallar  Cavablar 

1. Mən əhval – ruhiyyəmin pis olduğunu hiss edirəm 1 2 3 4 

2. Səhərlər mən özümü daha yaxşı hiss edirəm 1 2 3 4 

3. Mənim ağlamsınan və ağlamaq istədiyim anlarım olur                                            1 2 3 4 

4. Mənim gecə yuxum qeyri – qənaətbəxşdir                                                                 1 2 3 4 

5. Mənim iştaham pis deyildir                                                                                         1 2 3 4 

6. Mən cazibədar qadınların yanında olmağı, onlar ilə ünsiyyət qurmağı və 

ümumiyyətlə onların iştirak etdikləri məclisdə olmağı həddən artıq xoşlayıram                                                  

1 2 3 4 

7. Mən çəkimi itirdiyimi hiss edirəm                                                                               1 2 3 4 

8. Məni qəbzlik narahat edir                                                                                             1 2 3 4 

9. Ürəyim adətən möhkəm döyünür                                                                                 1 2 3 4 
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10. Mən heç bir səbəb olmadan yoruluram                                                                      1 2 3 4 

11. Mən həmişə olduğu kimi daha aydın düşünürəm                                                      1 2 3 4 

12. Mən bacardığım işi icra etməkdə heç bir çətinlik çəkmirəm                                     1 2 3 4 

13. Narahatlıq hiss edirəm və yerimdə rahat otura bilmirəm                                          1 2 3 4 

14. Mən gələcəyə ümid bəsləyirəm                                                                                     1 2 3 4 

15. Mən həddən artıq qıcıqldıyam                                                                                     1 2 3 4 

16. Mən asanlıqla qərar qəbul edirəm                                                                               1 2 3 4 

17. Mən faydalı və lazımlı olduğumu hiss edirəm                                                            1 2 3 4 

18. Mən kifayət qədər tam həyat ilə yaşayıram                                                               1 2 3 4 

19. Mən ölən kimi başqalarının yaşamının daha da yüngülləşəcəyini hiss edirəm        1 2 3 4 

20. Məni hər zaman sevindirən hallar sevindirməkdədi                                                   1 2 3 4 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

78. Depressiya testi 

Təlimat: Aşağıda verilən cümlələri diqqətlə oxuyun və özünüzü hiss etmənizə görə 

müvafiq olan rəqəmi dairəyə alın.Suallar üzərində çox fikirləşməyin çünki, düzgün və düzgün 

olmayan cavab yoxdur. 

1 Heç bir zaman 

2 Bəzən 

3 Tez –tez 

4 Daima  

 

 

№ Suallar Cavablar 

1. Mən ruhdan düşmüşəm. 1 2 3 4 

2. Səhərlər mən özümü çox yaxşı hiss edirəm 1 2 3 4 

3. Mənim ağlar günlərim olur. 1 2 3 4 

4. Mənim gecə yuxum çox pisdir.  1 2 3 4 

5. Adətən iştahım çox yaxşıdır. 1 2 3 4 

6. Maraqlı insanlara baxmaq,onlarla söhbət etmək,onların yanında olmaq mənə xoşdur. 1 2 3 4 

7. Mən öz çəkimi itirdikdə bunu hiss edirəm. 1 2 3 4 

8. Məni qəbizlik halları narahat edir. 1 2 3 4 

9. Ürəyim tez-tez döyünür. 1 2 3 4 

10. Kifayət qədər səbəb olmadan tez yoruluram. 1 2 3 4 

11. Hər şeyi aydın dərk edirəm. 1 2 3 4 

12. Bacardığım işi görmək mənə çox asandır. 1 2 3 4 

13. Çox narahatam bir yerdə otura bilmirəm. 1 2 3 4 

14. Mənim gələcəyə çox böyük ümidlərim var. 1 2 3 4 

15. Mən həmişə olduğumdan indi daha çox əsəbiyəm.  1 2 3 4 

16. Qərar qəbul etmək mənim üçün çox asandır. 1 2 3 4 

17. Hiss edirəm ki, mən çox lazımlı adamam. 1 2 3 4 

18. Mən çox xoşbəxtəm. 1 2 3 4 

19. Mən hiss edirəm ki,əgər ölsəm başqa adamlara yaxşı olar. 1 2 3 4 

20. Hər kiçik bir işdən zövq alıram,hər bir şey məni sevindirə bilər. 1 2 3 4 

 

Açar : Depresiya səviyyəsi (DS) aşağıdakı formul üzrə hesablanır. 

DS = ∑B + ∑Ə 
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∑B - 1,3,4,7,8,9,10,13,15,19 cümlələrin qarşısındakı olan dairəyə alınmış rəqəmlərin cəmidir. 

∑Ə – 2,5,6,11,12,14,16,17,18,20 cümlələrin qarşısında olan dairəyə alınmış rəqəmlərin əksidir. 

Qeyd: 1-in əksi 4 , 4-ün əksi 1-dir. 2-nin əksi 3 , 3-ün əksi isə 2-dir. 

Nəticə:  DS- 20 və 80 bal arasında təzahür edə bilər.Əgər DS-50 baldan çox deyilsə o 

zaman depressiv vəziyyətin olmadığı diaqnozlaşdırılır.Əgər DS-50 və 59 bal arasındadırsa o 

zaman yüngül depressiv vəziyyətin olduğu diaqnozlaşdırılır.Buna situativ depressiya da 

deyirlər.Əgər DS-60-69 ballar arasında olarsa subdepressiv vəziyyət diaqnozlaşdırılır.Həqiqi 

depressiv vəziyyət DS-70 baldan çox olanda diaqnozlaşdırılır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

79. Depressiya şkalası 

Müəllif: E. Bek 

Təlimat: Sıra nömrəsi qarşısında yerləşdirilmiş hər bir təsdiqedici mülahizəni oxuyun, 

indiki anda sizin əhvalınızı daha dəqiq müəyyən edəni seçin (bir neçə mülahizəni də seçmək 

olar). 

Beləliklə, hər bir hərfə aid mülahizə ilə tanış olun, sonra isə sizə münasibətdə hansının 

doğru olduğuna qərar verin. 

Sorğunun mətni 

1. A Mən özümü yaxşı hiss edirəm; 

 B Halım pisdir; 

C Həmişə qəmliyəm, özümlə bacarmıram; 

D O qədər darıxıram və kədərliyəm ki, daha dözməyə qüvvəm qalmayıb. 

2. A Gələcək məni qorxutmur 

 B Mən gələcəkdən qorxuram; 

C Məni heç nə sevindirmir; 

D Mənim gələcəyim fərəhsizdir. 

3. A Həyatda çox vaxt bəxtim gətirir; 

 B Uğursuzluqlar və ... başqalarına nisbətən məndə daha çox olub; 

C Mən həyatda heç nəyə nail olmamışam; 

D Mən tamamilə uğursuzluğa uğradım – valideyn, partnyor, övlad kimi, peşəkarlıq səviyyəsində -

bir   sözlə, hər yerdə 

4. A Deyə bilmərəm ki, razı deyiləm; 

 B Adətən, mən darıxıram; 

C Nə edirəmsə, heç nə məni sevindirmir, elə bil ki, işə salınmış maşınam; 

D Məni tamamilə heç bir şey qane etmir. 

5. A Məndə kimisə incitmiş olduğuma dair hiss yoxdur; 

 B Bəlkə özüm də istəmədən kimisə incitmişəm, amma bi barədə mənə heç nə məlum deyil; 

C Məndə elə bir hiss var ki, sanki hamıya ancaq bədbəxtlik gətirirəm; 

D Mən pis adamam, başqa adamları çox tez-tez incitmişəm. 

6. A Mən özümdən razıyam; 

 B Bəzən mən özümü düzülməz hiss edirəm; 

C Hərdən mən natamamlıq kompleksi hiss edirəm; 

D Mən tamamilə gərəksiz adamam. 

7. A Məndə elə təsəvvür yoxdur ki, guya mən cəzaya layiq olan bir iş görmüşəm; 

 B Mən his edirəm ki, günah işlətdiyimə görə cəzalanmışam, ya da cəzalanacağam; 
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C Mən bilirəm ki,cəzalanmağa layiqəm; 

D Mən istəyirəm ki, həyat məni cəzalandırsın. 

8. A Mən heç vaxt özümdən naümid olmamışam; 

 B Mən özümdə dəfələrlə məyusluq hiss etmişəm; 

C Mən özümü sevirəm; 

D Mən özümə nifrət edirəm. 

9. A Mən heç də başqalarından pis deyiləm; 

 B Mən hərdən səhvlər edirəm; 

C Bəxtimin gətirməməsi lap dəhşətlidir; 

D Mən öz ətrafımda ancaq bədbəxtlik toxumu səpirəm. 

10. A Mən özümü sevir və incitmirəm; 

 B Bəzən mən qəti addım arzusunda oluram, lakin cürət etmirəm; 

C Yaşamamaq daha yaxşı olardır; 

 D Mən həyatımı sui-qəsdlə bitirmək barədə düşünürəm. 

11. A Ağlamaq üçün səbəbim yoxdur; 

 B Ağladığım vaxtlar da olur; 

C Mən indi daima ağlayıram 

D Mən əvvəllər ağlayırdım, indi isə istəsəm də alınmır. 

12. A Mən sakitəm; 

 B Mən asan qıcıqlanıram; 

C Mən, partlamağa hazır olan buxar qazanı kimi, daimi gərginlikdə oluram; 

D İndi mən hər şeyə laqeydəm, əvvəllər məni qıcıqlandıran şey, indi sanki mənə toxunmur. 

13. A Qərar qəbul etmək mənimçün xüsusi problem törətmir; 

 B Bəzən qərar qəbul etməyi sonraya saxlayıram; 

C Qərar qəbul etmək mənimçün problemdir; 

D Mən ümuiyyətlə heç vaxt heç bir qərar qəbul etmirəm. 

14. A Mənə elə gəlmir ki, mən ümumiyyətlə pis, ya da əvvəlkinə nisbətən pis görünürəm; 

 B Yaxşı görünməməyin məni narahat edir; 

C İşlərim çoxaldıqca, daha pis gedir, pis görünürəm. 

D Mən eybəcərəm, mənim iyrənc görkəmim var. 

15. A Nəyisə etmək mənim üçün problem deyil; 

 B Həyatda hər hansı mühüm addım atmaq üçün mən özümü məcbur edirəm; 

C Bir qərara gəlmək üçün mən öz üzərimdə olduqca çox çalışmalıyam. 

D Mən ümumiyyətlə heç bir şeyi həyata keçirməyə qabil deyiləm. 

16. A Mən rahat yatıram və yuxudan yaxşı dururam; 

 B Səhərlər mən yuxudan, yatmamışdan qabaq olduğundan, daha əzgin dururam; 

C Mən yuxudan tez oyanıram və hiss edirəm ki, doyunca yatmamışam; 

D Bəzən yuxusuzluqdan əziyyət çəkirəm, bəzən gecə ərzində bir neçə dəfə yuxudan oyanıram, 

ümumən sutkada cəmi beş saatdan çox yatmıram. 

17. A Mənim əvvəlki iş qabiliyyətim qalıb; 

 B Mən tez yoruluram; 

C Elə bir şey etməsəm belə, özümü yorğun hiss edirəm; 

D Mən o qədər yorulmuşam ki, heç bir şey edə bilmirəm. 

18. A Mənim iştaham həmişə olduğu kimidir; 

 B Mənim iştaham pozulub; 

C Mənim iştaham əvvəlkinə nisbətən çox pisləşib; 

D Mənim ümumiyyətlə iştaham yoxdur. 

19. A Adamlar arasında olmaq, əvvəl olduğu kimi mənə xoşdur; 

 B Mən insanlarla görüşməyə özümü məcbur edirəm; 

C Mənim cəmiyyət içərisində olmaq üçün heç bir istəyim yoxdur; 

D Mən heç bir yerdə olmuram, adamlar mənim maraqlandırmır, ümumiyyətlə, heç bir kənar şey 

məni narahat etmir. 
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20. A Mənim erotik-seksual maraqlarım əvvəlki səviyyədə qalıb; 

 B Artıq seks məni əvvəllər olduğu qədər maraqlandırmır; 

C İndi mən seks olmadan da tamamilə rahat qala bilirəm; 

D Seks ümumiyyətlə məni maraqlandırmır, ona həvəsim tamamilə itmişdir. 

21. A Mən özümü tamamilə sağlam hiss edirəm və əvvəllər olduğu kimi, öz səhhətimin qayğısına 

qalıram; 

 B Mənim daima nəyimsə ağrıyır; 

C Sağlamlıq ciddi məsələdir, mən həmişə bu barədə fikirləşirəm; 

D Mənim fiziki durumum çox pisdir, xəstəliklər məni lap haldan çıxarır. 

 

Qiymətləndirmə: “a” cavabları üçün 0 xal, “b”üçün 1 xal, “c” üçün 3, “d” üçün isə 4 xal 

verilir. Toplanılmış xalların ümumi cəmi hesablanır (bir yox, bir neçə mülahizəni seçdiyiniz 

halda, onları da hesablayın). 

Depressiyanın dərəcələri: 

0-4 xal  -yoxdur; 

5-7 xal – yüngül; 

8-15 xal – orta; 

15 və daha çox xal – yüksək. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

80.Tsunqun depressiya şkalası 

Təlimat: Sizə təqdim olunan sorğu vərəqəsində verilmiş ifadələri ardıcıl olaraq diqqətlə 

oxuyun və son vaxtlar özünüzdə bu keyfiyyəti müşahidə etdiyiniz səviyyədə müvafiq xanada 

işarə edin. İfadələrin üzərində uzun müddət düşünməyin. Çünki burada düz və ya yanlış  

cavablandırma yoxdur. 

1.heç vaxt və ya çox nadir 

2.hərdən 

3.tez-tez 

4.demək olar ki, həmişə və ya daim 

№ Suallar 

1. Mən əzginlik hiss edirəm 

2. Səhərlər mən özümü daha yaxşı hiss edirəm 

3. Məndə kövrəklik dövrü və ya ağlamağa meyllilik olur 

4. Mənim gecələr pis yuxularım olur 

5. İştahım adətən olduğundan heç də pis deyil 

6. Mən cazibədar xanımlara baxmaqdan, onlarla söhbət etməkdən və yanlarında olmaqdan zövq alıram 

7. Mən arıqladığımı hiss edirəm 

8. Qəbzlik məni narahat edir 

9. Ürəyim adətən olduğundan daha tez- tez döyünür 

10. Mən səbəbsiz yerə yoruluram 

11. Mən həmişə olduğu kimi aydın düşüncəyə malikəm 

12. Mən bacardığım işi asanlıqla edə bilirəm 

13. Narahatlıq hiss edirəm və bir yerdə dura bilmirəm 

14. Mənim gələcəyə ümidlərim var 

15. Mən həmişə olduğundan daha çox qıcıqlanıram 
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16. Mən asanlıqla qərar verə bilirəm 

17. Mən hiss edirəm ki, lazımlı və gərəkliyəm 

18. Mən kifayət qədər tam həyatla yaşayıram 

19. Hiss edirəm ki, mən olmasam başqa insanlar daha yaxşı olarlar 

20. Məni həmişə sevindirən şeylər bu gün də sevindiricidir 

 

Nəticələrin işlənilməsi: Depressiv səviyyə (DS) aşağıdakı formul üzrə hesablanır: 

                                               DS=Ed+Eə – 

 burada Ed düzünə hesablanan suallara verilən cavabların balıdır. 

( №= 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19 ) 

Eə isə əksinə hesablanan suallara verilən cavabların balıdır. 

( №= 2, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 ) 

Məsələn, 2№-li ifadədə 1 rəqəmi işarələnibsə bu, 4 balla qiymətləndirilir, yaxud, 11№-li 

ifadədə 4 rəqəmi işarələnibsə bu, 1 balla qiymətləndirilir. Sonda biz 20-80 bal aralığında olan 

nəticə əldə edirik. Əgər DS 50 baldan artıq deyilsə , deməli, depressiv hal müşahidə olunmur. 

Əgər tədqiq olunan 51-59 aralığında bal toplayıbsa situativ və ya nevrotik genezisə əsaslı yüngül 

depressiyadan əziyyət çəkir. Tədqiq olunan 60-69 aralığında nəticə göstərirsə bu, subdepressiv 

vəziyyət və ya maskalanmış depressiv vəziyyət kimi qiymətləndirilir. 70 baldan yuxarı 

hesablanan DS isə əsl depressiv vəziyyətin göstəricisidir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

81. Utancaqlıq dərəcəsi 

Təlimat: Sizə uyğun olan cavabların yanındakı boşluğu X ilə işarələyin. Sualların 

cavablarının yanındakı boşluğa atdığınız hər X işarəsni 1 bal olaraq hesablayıb ümumi balınızı 

təyin edin. 

№ Suallar 

1. Utancaqlığın sizin üçün bir problem olduğunu düşünürsünüzmü? 

  Bəli 

 Xeyr 

2. Utancaqlıq hiss etdiyinizdə aşağıdakı hansı duyğular keçirdirsiniz? 

  Hirslilik 

 Təklik 

 Narahatlıq 

 Gücsüzlük 

 Başı qarışıqlıq 

 Stresslilik 

 Depressiv 

 Gərginlik 

 Üzü qızarmaq 

 Anlaşılmazlıq 

 Qorxu 

 Sıxılmaq 

 Qürurun zədələnilməsi 
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 Narahatlıq 

 Gücsüzlük 

3. Utandığınızda hansı fiziki reaksiyaları göstərirsiniz? 

  Üz qızarması 

 Huşunu itirmək 

 Mədə bulantısı 

 Tərləmək 

 Ürək sıxılması 

 Mədə spazması 

 Təngənəfəslik 

 Titrəmə 

 Şüur pozuntusu 

 Ağız quruması 

 Kəkələmək 

4. Hansı düşüncələriniz utancaqlığınızla əlaqədar ola bilər? 

  Gücsüzəm 

 Tamam utancağam 

 Çox rahat deyiləm 

 Tək bir insanam 

 Digərləri qədər yaxşı deyiləm 

 Maraqsızam 

 İctimai qabiliyyətlərim azdır 

 İncidici və rəddedici ola bilərəm 

5. Digərlərinin düşüncələri ilə əlaqədar düşüncələriniz? 

  Digərləri utancaqlığımı qəbul edərmi görəsən? 

 Digərləri fiziki əlamətlərimi fərq edərlərmi görəsən? 

 Digərləri məni rədd edə bilərlərmi görəsən? 

 Mənim kafi olmadığımı düşünə bilərlərmi? 

 Maraqsız olduğumu düşünə bilərlərmi? 

 Digərlərinin davranışları mənimkilərdən fərqlidirmi? 

 Digərləri mənimlə birlikdə rahat deyillərmi? 

6. Hansı davranışlar utancaqlığınızla əlaqədar ola bilər? 

  Utancaqlıq yaşadacaq vəziyyətlərdən qaçınmaq 

 Utancaqlıq yaşadan kəslərdən qaçınmaq 

 Mümkün olduğunca az danışmaq 

 Özüm haqqındakı kiçik şeyləri aşkar etmək 

 Gözünü başqa yerə tikmək 

 Çox çox gülmək 

 Gərgin bədən halı 

 Digərlərinə qatılmağa hazır olmaq 

 Sakit danışmaq 

 Vəziyyətdən qaçmaq 

7. Hansı kəslər qarşısında utancaq davranarsınız? 

  Ailə  

 Xaricilər 

 Eyni cinsdən kəslər 

 Aşağı səviyyədəki insanlar 

 Uşaqlar  

 Yuxarı səviyyədəki insanlar 

 Yoldaşlar 

 İş yoldaşları 

 Qonşular 
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Nəticə: 

01 - 12 bal arası Heç utancaq deyilsiniz 

13 - 25 bal arası; Az utancaqsınız 

26 - 38 bal arası; Bir az utancaqsınız 

39 - 50 bal arası; Çox utancaqsınız 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

         82. Utancaq insansınız?    

Təlimat: Bütün suallara “bəli”, “xeyr” deyə cavab verin. 

A 

№ Suallar 

1. Əgər mənim geyimin şənlikdə olanlarınkından son dərəcə fərqlənirsə, mən özümü narahat hiss 

edərəm; 

2. Əgər kimsə mənim gündəliyimi və ya şəxsi yazışmalarımı oxumaq istədikdə özümü xoş hiss 

etmərəm. 

3. Kimisə şam yeməyinə dəvət etməyi qərara almaq mənim üçün çətindir, belə ki, rədd cavabı 

eşitməkdən qorxuram. 

4. Əgər bilmədiyim oyunda oynamağı mənə təklif etsələr, hər halda bu təklifdən imtina edərəm. 

5. Yığıncağa gecikəndə otağa – yerimə keçməyə cəsarət etmirəm,çünki, bütün baxışlar mənim üstümdə 

cəmlənəcək. 

6. Auditoriya qarşısında çıxış edərkən əvvəlcədən hazırladığım məruzədən gözümü çəkə bilmirəm, 

hətta mövzunu əvvəlcədən əla bilsəmdə. 

7. Gimnastika zalında və ya rəqsdə mən adətən divara yaxın dururam, öz ağır tərpənməmdən utanıram. 

8. Mən lətifə və ya gülməli hadisələri danışmaqdan qaşıram.Görəndəki mənə diqqətlə qulaq asırlar, 

mən adətən sıxılıram, utanıram və hekayədə ki, ardıcıllığı itirirəm. 

 

B 

№ Suallar 

9. Kiməsə acıqlanıramsa onun bunu anlamasına şərait yaradıram. 

10. Yeni dəbli geyimdə ictimai yerlərdə olmaq mənə məmnunluq verir. 

11. Mənim hazırlaşma səviyyəmdən asılı olmayaraq böyük məmnuniyyətlə yarışmalarda iştirak 

etmək təklifini qəbul edirəm. 

12. Mühazirədən sonra mənə aydın olmayan nəsə qalıbsa, müəllimdən xaiş edirəm ki, mənə 

yenidən izah etsin. 

13. Çimərlikdə, hovuzlarda çəkinmədən çimərlik geyimi geyinirəm. 

14. Rəqs dərlsərində və ya idman klubunda tərəf müqabilinizi məşqçi seçəndə, tapşırıqları 

göstərmək üçün ümid edirəm ki, o, mənə diqqət yetirəcək. 

15. Mən başqalarının mənim işim haqqında fikirlərinə məmnuniyyətlə qulaq asıram. 

16. Zarafat obyekti olanda həmişə başqaları ilə birlikdə gülməyə başlayıram, zərrə qədər də olsa 

küsmürəm. 

 

Nəticə: A – qrupunda “bəli” cavablarının sayın B- qrupunda “xeyr” cavablarının sayın 

müəyyən edin,sonra onları toplayın.Bax elə bu rəqəm sizin utancaqlığınızın cəmidir. 
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14-16 bal Həddindən artıq utancaqsınız. Siz başqalarının sizin xarici görünüşünüz, bədən quruluşu-

nuz, intellektuallığınız və ya başqaları ilə necə ünsiyyət qurmanız haqqında nə düşündüyü-

nə həddindən çox diqqət yetirirsiniz. Daha sərbəst olmağı və öz fikrinizi söyləməyi 

öyrənmək lazımdır. 

10-13 bal Sizi əhatə edən insanların fikri sizin üçün çox önəmlidir və hərdən belə asılılıq bir çox 

xoşagəlməzliklərin səbəbi olur. Özünü daha sərbəst hiss etməyi öyrənmək lazımdır, belə 

olduqda cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməmək qorxusundan azad olmuş olarsınız. 

7-9 bal Utancaqlıq - bu sizin xarakter əlamətlərinizdən biridir,ancaq siz bununla çox gözəl mübari-

zə aparırsınız. Sual siyahısına baxın daha zəif nöqtənizi müəyyən etmək üçün intellekt 

( 2;6-cı suallara “bəli”;12 və 15-ci suallara “xeyr”cavabı); xarici görünüş (1 və 5-ci suallara 

“bəli”; 10 və 13-cü suallara “xeyr”cavabı);sosial vəziyyət (3 və 8-ci suallara “bəli”; 9 və 

16-cu suallara “xeyr”cavabı);idman formanız (4 və 7-ci suallara “bəli”; 11 və 14-cü suallara 

–“xeyr”cavabı). 

3-6 bal Həyatda öz şəxsi yolunuzla addımlayırsınız. Ətrafsakıların fikirlərində nəzərə alırsınız. 

Optimal bərabərlik var! 

0-2 bal Ətrafdakıların fikri tamamilə sizə maraqlı deyil. Öz istiqamətinizlə davam edirsiniz; 

ətrafdakılara münasbətdə soyuqqanlı yanaşırsınız.İnsanlara azacıq diqqət yetirmək həyatını-

zı asan və maraqlı edər. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

83. “Ünsiyyətcillik” testi  

 
Təlimat: Aşağıda verilən cavablara bəli cavab verdikdə bu 2 bal, xeyr cavab verdikdə 0 

bal, bəzən cavab verdikdə isə 1 bal ilə qiymətləndirilir. Sonradan toplanan balların məbləğini 

hesablayın. 

№ Suallar  

1. Sizi işgüzar görüş gözləyir. Onu həsrətlə gözləmək sizin səbrinizi tükədirmi? 

2. Siz tamamilə pis hala qalana qədər həkim ilə örüşünüzü təxirə salırsınızmı? 

3. Hər hansı bir iclasda və ya müşavirədə məruzə ilə çıxış etmək və ya nitq söyləmək lazım gəldikdə 

siz böyük həyəcan keçirirsinizmi? 

4. Sizə olmadığınız bir şəhərə ezamiyyətə çıxmağı təklif edirlər. bu ezamiyyətdən qaçmaq üçün 

maksimum səylərinizi səfərbər edə bilirsinizmi? 

5. Siz həyəcanınızı kimin ilə isə bölüşdürə bilirsinizmi? 

6. Tanımadığınız bir şəxs küçədə sizə hansı bir xahiş ilə müraciət etdikdə bu jest sizi qıcıqlandırırmı? 

7. Siz atalar ilə uşaqların problemlərinin mövcud olduğuna və buna örə də müxtəlif nəslin 

nümayəndələrinin bir – birilərini pis anladıqlarına inanırsınızmı? 

8. Siz iki – üç ay bundan əvvəl sizdən 100 manat borc götürən dostunuza borcu xatırlatmaqda xəcalət 

çəkirsinizmi? 

9. Restoranda və mehmanxanada sizə keyfiyyətsiz nazhar təqdim olunan zaman siz boşqabı kənara 

itələməklə susmağa üstünlük verərsinizmi? 

10. Siz yad bir nəfər ilə tənha qaldığınız zaman onunla söhbətə girməkdə  çətinlik çəkər və onun birinci 

söhbətə başlamasını gözləyərsinizmi? Bu belədirmi? 

11. İstənilən uzun növbə– mağazada və kinoteatrda olduqda belə sizi dəhşətə gətirir. 

12. Hər hansı bir münaqişəli hallar ilə bağlı komissiyanın tərkibində çıxış etməkdən qorxursunuzmu? 

13. Sizdə ədəbiyyatın, incəsənətin, mədəniyyətin qiymətləndirilməsi ilə bağlı şəxsi, sırf fərdi meyarlar 

mövcud olduğu halda qəbul etmədiyiniz hallar ilə bağlı hər hansı bir fikriniz yoxdur. Bu belədirmi? 

14. Sizə məlum sələ ilə bağlı yanlış fərziyyələri dinləyən zaman susmağa və mübahisə etməməyə 

üstünlük verirsinizmi? 

15. Kimə isə şəxsi məsələdə və tədris mövzusunda kömək etmək sizi yorurmu? 

16. Siz şifahi şəkildən fərqli olaraq yazılı şəkildə fikrinizi daha aydın izah edə bilirsinizmi? 
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Nəticə:  

30…32 siz açıq – aşkar olaraq ünsiyyətsizsiniz və bu daha çox əziyyət çəkdiyiniz bəladır. 

25…29 siz qapalısınız, ünsiyyəti sevmirsiniz, tənhalığa üstünlük verirsiniz və buna görə də 

dostlarınızın sayı daha da azdır. 

19…24 siz kifayət qədər ünsiyyətcil olub sizə tanış olmayan bir şəraitdə özünüzü tamamilə inamlı hiss 

edirsiniz. Fərziyyələrimizdə daha çox sarkazma rast gəlinir və bunun üçün heç bir əsas tələb 

olunmur. Lakin bu nöqsanları düzəltmək mümkündür. 

14…18 sizin normal ünsiyyət bacarığınız var. Hər hansı bir həyəcan keçirmədən yeni işə başlayır və 

yeni insanlar ilə görüşə edirsiniz. Səsli – küylü məjlisləri xoşlamasanız da, söhbətlərdən 

yorulmursunuz. 

6…15 Siz hər bir yerdə özünüzü daha rahat  hiss edir, istənilən məsələ ilə bağlı fikrinizi daha aydın 

ifadə edir və bu barədə səthi təsəvvürə malik olmanız belə buna mane olmur. İstənilən iş 

uğrunda mübarizə aparsanız da, onu sona uğurla çatdırmağa müvəffəq olursunuz. Bunun 

barəsində düşünün. 

5 və 

daha az 

sizin ünsiyyətciliyiniz həddən artıq çox olsa da, siz çox danışan olub sizə heç bir aidiyyəti 

olmayan məsələlərə müdaxilə edirsiniz. Siz həddən artıq temperamentli, əksər hallarda isə 

qeyri – obyektivsiniz. İnsanlar sizin ilə ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirlər. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

84. “Siz başqalarına təsir göstərə bilirsinizmi?” testi  

Bizlərdən hər biri başqa insanların təsirinə məruz qalaraq, bəzən insanlara müxtəlif 

məqsədlər ilə təsir göstərir. Siyasətçilər, pedaqoqlar, həkimlər və ya hətta aktyorlar bunu peşəkar 

maraqlarının çərçivələri daxilində edirlər. Əgər sizdə insanlara təsir göstərmək arzusu və ya 

peşəkar zərurət yaranırsa, o zaman bunu bacardığımız kimi qiymətləndirməyə çalışmalısınız.  

Təlimat: Suallara “bəli” və ya “xeyr” deyə cavab verin.  

№ Suallar.  

 

1. Siz aktyor və ya siyasətçi peşəsini seçmisinizmi? 

2. Sizi ekstravaqant üslubda geyinən insanlar qıcıqlandırırmı? 

3. Siz kənar şəxslərə intim münasibətləri ilə söhbətlər etməyə icazə verərsinizmi? 

4. Siz özünüzü təhqir olunan hesab etdiyiniz halda cavab reaksiyasını sürətlə bildirə bilirsinizmi? 

5. Həmkarınız xidməti vəzifəsində uğur əldə etdiyi zaman siz özünüzü daha rahat hesab edirminizmi? 

6. Siz bacarığınızı sübuta yetirməyə örə çətin işin qulpundan yapışmağı qərara almısınızmı? 

7. Məqsəd vasitələri doğruldur prinsipi sizin üçün doğrudurmu? 

8. Siz dostlarınızın əhatəsində tez – tez olmağıxoşlayırsınızmı? 

9. Sizin bütün gün üçün qrafikiniz varmı? 

10. Siz mənzilinizdə mebelin yerini dəyişməyi xoşlayırsınızmı? 

11. Siz eyni məqsədə nail olmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə etməyi xoşlayırsınızmı? 

12. Siz insanın özündən daha çox müştəbeh olduğunu ördüyünüz zaman ona ironiyalı münasibət 

bəsləyirsinizmi? 

13. Siz rəhbərliyi ifşa etməyi xoşlayırsınızmı? 

 

Aşağıda cavabın hər bir variantı ilə bağlı toplanan balların miqdarı haqqında məlumatlar 

verilmişdir: 1 sual; bəli – 5,  xeyr – 2; 2 sual; bəli – 0,  xeyr – 5; 3 sual; bəli – 5,  xeyr – 0; 4 sual; 

bəli – 5,  xeyr – 0; 5 sual; bəli – 5,  xeyr – 6; 6 sual; bəli – 5,  xeyr – 0; 7 sual; bəli – 5,  xeyr – 0; 
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8 sual; bəli – 0,  xeyr – 5; 9 sual; bəli – 0,  xeyr – 5; 10 sual; bəli – 5,  xeyr – 0; 11 sual; bəli – 5,  

xeyr – 0; 12 sual; bəli – 5,  xeyr – 0; 13 sual; bəli – 5,  xeyr – 0;  

Əgər siz 65 – 35 bal toplamısınızsa, o zaman siz başqalarına təsir göstərmək, onları 

dəyişmək, onlara məsləhət vermək, onlara çətin vəziyyətlərdə ruhi rahatlıq tapmağa kömək 

etmək, onları dəstəkləmək kimi unikal qabiliyyətə maliksiniz. Lakin siz müstəbid olmağınız ilə 

bağlı fikirlərinizdə tam əminsiniz.  

Əgər siz 30 – 0 bal toplamısınızsa,o zaman çox təəssüfələr olsun ki, sizi inandırmaq daha 

çətindir. Siz şəxsi həyatınızın və kənar şəxslərin əhyatlarının əvvəlcədən plana uyğun 

qurulmasının vacibliyini qəbul edirsiniz. Bəzən siz həddən artıq qətiyyətsiz olduğunuz üçün bu 

sizə məqsədinizə çatmaqda və ətrafdakı insanlara lazımi təsir göstəməkdə mane olur.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

85. “Siz başqalarını dinləyə bilirsinizmi?” testi 

Təlimat: Sizdə sevimli bir insan, yoldaşınız, həmkarınız, rəisiniz və ya təsadüfü 

həmsöhbətiniz  ilə söhbət zamanı narazılıq, qıcıqlanma yaradan vəziyyətləri qeyd edin.  

№ Hökmlər  

1. Həmsöhbət məni fikrimi ifadə etməyə mane olur və daima mənim sözümü kəsir. 

2. Həmsöhbətim söhbət zamanı mənə diqqət yetirmir. 

3. Həmsöhbətim daima narahatdır; qələm və kağız onu məndən daha çox maraqlandırır. 

4. Həmsöhbətim heç bir zaman gülmür. 

5. Həmsöhbətim sualları və ya icmalı ilə mənim fikrimi  yayındırır. 

6. Həmsöhbətim məni inkar etməyə çalışır. 

7. Həmsöhbətim mənim söhbətlərimə fərqli məna verir. 

8. Həmsöhbətim bəzən konkret suallar da verməyi bacarır. 

9. Bəzən həmsöhbətim məni yenidən sorğu – suala tutaraq özünü elə aparır ki guya sözlərimi 

eşitməmişdir. 

10. Həmsöhbətim məni sona qədər dinləməyərək mənimlə sonradan razılaşmaq üçün sözümü kəsir. 

11. Həmsöhbətim söhbət əsnasında kənar işlər ilə məşğul olur; siqaret ilə oynayır, eynəklərin şüşələrini 

silir və mən bu zaman onun diqqətsiz olmasına tam əmin oluram. 

12. Həmsöhbətim mənə görə düşünür və bir nəticəyə gəlir. 

13. Həmsöhbətim hər zaman mənim söhbətimə müdaxilə etməyə çalışır. 

14. Həmsöhbətim gözlərinə qırpmadan mənə daha diqqətlə baxır. 

15. Həmsöhbətim mənə qiymətləndirici nəzər salır. Bu məni həddən artıq narahat edir. 

16. Məni yeni bir fikir söylədiyim zaman həmsöhbətim mənim sözümü kəsərək eyni cür fikirləşdiyini 

söyləyir. 

17. Həmsöhbətim mənim söhbətim ilə maraqlandığını bildirmək üçün başını razılıq əlaməti olaraq 

tərpədir, ah çəkir və fikrimi qısa cümlələr ilə təsdiq edir. 

18. Mən ciddi mətləblərdən söhbət açdığım zaman həmsöhbətim zarafatlar edir və lətifələr danışır. 

19. Həmsöhbətim söhbət zamanı saatlara baxır. 

20. Həmsöhbətim hamının razılaşmasını tələb edir. Onun istənilən fikri növbəti sual ilə tamamlanır; 

“Siz belə düşünürsünüzmü?” və ya “Siz mənimlə razısınızmı?”. 
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Nəticə: 

14 – 20 – siz pis həmsöhbətsiniz və siz öz üzərinizdə işləyərək, dinləməyi öyrənməyə 

böyük ehtiyac duyursunuz.  

8 – 14 – sizə bəzi nöqsanlar xasdır. Siz kənar şəxslərin fikirlərinə həddən artıq tənqidi 

münasibət bəsləsəniz də, siz yaxşı həmsöhbət olmaq üçün bəzi məziyyətlərdən məhrum 

olduğunuz üçün tələsik nəticə çıxartmaqdan qaçır, diqqətnizi danışmaq sənətinə yönəltmir, saxta 

görkəm almır, deyilən sözün gizlin mənasına varı rvə söhbəti idarə etməyə çalışmırsınız.  

2 – 8 –  siz yaxşı həmsöhbətsiniz. Lakin bəzən tərəfdaşınıza söhbət zamanı diqqət 

göstərmək istəmirsiniz. Onun fikirlərini nəzakətlə təkrarlayın, fikrini tam ifadə etməyə imkan 

verin və təfəkkür tempinihi onun nitqinə uyğunlaşdırıb söhbətin sizə həzz verəjəyinə əmin 

olabilərsiniz.  

0 – 2 – siz gözəl həmsöhbətsiniz. Siz dinləməyi bacarırsınız. Sizin ünsiyyət üslubunuz 

ətrafdakı insanlar üçün nümunə ola bilər.  

 

86.Ünsiyyətdə psixoloji müdafiənin dominant strategiyalarının 

diaqnostikası metodikası 

Müəllif: V.V.Boykon 

  Təlimat: Sizə uyğun olan cavab varinatını seçin.  

 

№ Suallar  

1. Siz özünüzü daha yaxşı tanıdığınız üçün; 

 A mən sülhsevər, sakit insanam; 

B mən daha çevik olub, ən ağır vəziyyətlərdən çıxmağa, münaqişələrdən qaçmağa qadir 

insanam; 

C mən qətiyyətli və ünsiyyətə girməyən insanam deyirsiniz. 

2. Siz sizi təhqir edən şəxs ilə münasibətləri xəyalən 

 A onunla barışmağın yollarını axtarır; 

B onunla heç bir əlaqə qurmamağa çalışır; 

C onu cəzalandırmağın və yerini götstərməyin üsullarını gəzirsiniz. 

3. Tərəfdaş sizi anlamaq istəmədiyi hallarda siz münaqişəli vəziyyətdə 

 A onun sizi anlamasına inadkarlıq ilə nail olmağa 

B onunla ünsiyyət qurmağa 

C ondan küsüb kin saxlamağa çalışıjaqsınız. 

4. Əgər siz şəxsi maraqlanızı müdafiə etdiyiniz zaman yaxşı insan ilə dalaşacağınızı hiss 

edirsinizsə, o  zaman 

 A bir çox üzəştlərə gedəjək 

B iradınızı bildirməyəjək 

C və yaxud heç nəyə baxmayaraq maraqlarınızı müdafiə edəcəksiniz. 

5. Sizi alçaltmaa və ya incitməyə şərait yaradan vəziyyətlərdə siz 

 A səbrli olmağa və işi sona çatdırmağa 

B əlaqələrdən yayınmağa 

C mübarizə aparmağa çalışacaqsınız. 
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6. Hakim və eyni zamanda ədalətsiz rəhbər ilə qarşılıqlı münasibətlərin qurulması zamanı siz 

 A marağınız naminə əməkdaşlıq edə bilirəsiniz 

B belə insanlar ilə daha az ünsiyyətə girməyə çalışacaqsınız 

C onun üslubunun ziddinə gedərək öz maraqlarınızı müdafiə edəcəksiniz. 

7. Əgər məsələnin həlli yalnız sizdən asılıdırsa və tərəfdaş sizin şərəfinizə toxunmuşdursa o 

zaman siz 

 A ona güzəştə edər 

B məsələnin rəqabətli həllindən qaçar 

C məsələni tərəfdaşın xeyrinə həll edərsiniz. 

8. Əgər dostlardan biri vaxtaşırı sizin ünvanınıza təhqiramiz sözlər işlədirsə, o zaman siz 

 A buna əhəmiyyət verməz 

B belə insanlar ilə əlaqələri məhdudlaşdırmağa və ya kəsməyə can atar 

C istənilən zaman layiqli cavabını verərsiniz. 

9. Əgər tərəfdaşın sizə qarşı iradı varsa və o qıcıqlanırsa, o zaman siz 

 A ilk əvvəl onu sakitləşdirməli, daha sonra iradlarına cavab verməlisiniz 

B belə vəziyyətdə tərəfdaş ilə münasibətlərin aydınlaşdırılmasını başqa vaxta qoymalısınız 

C onu təhqir edərək söhbəti kəsməldisiniz. 

10. Əgər həmkarlarınızdan biri başqalarının sizin barənizdə yaydıqları dedi – qodudan söhbət 

açarsa, o zaman siz 

 A onu nəzakətlə sona qədər dinlərdiniz 

B deyilən sözlərə məhəl qoymardınız 

C sözünü ağzında qoyardınız. 

11. Əgər tərəfdaş həddən artıq inadkar olub sizin hesabınıza mənfəət əldə etmək istəyirsə, o 

zaman siz 

 A sülh naminə güzəştə gedərsiniz 

B məsəlinin bir dəfəlik həllindən yayınar və tərəfdaşınız sakitləşdikdən sonra yenidən bu 

məsələnin həllinə qayıdarsınız 

C birmənalı şəkildə tərəfdaşınıza sizin hesabınıza mənfəət əldə edə bilməyəcəyini 

söylərdiniz. 

12. Siz daha çox qazanmaq prinsipi ilə yaşayan tərəfdaş ilə iş görmək istədikdə 

 A məqsədlərinizə daha səbrli şəkildə nail olursunuz; 

B onunla qarşılıqlı əlaqələrinizi məhdudlaşdırmağa çalışırsınız 

C bu cür tərəfdaşa daha qətiyyətlə öz yerini göstərirsiniz. 

13. Kobud insan ilə iş gördüyünüz zaman siz 

 A səbr və diplomatiya vasitəsilə ona yanaşma üsulunu tapır 

B ünsiyyəti minimuma çatdırır 

C eyni metodlar ilə hərəkət edirsiniz. 

14. Mübahisə etdiyiniz şəxs sizə qarşı düşmən münasibəti bəslədiyi zaman siz 

 A onun müqavimətini və pis əhvalını sakit və səbrli bir tərzdə qurur 

B ünsiyyətdən qaçır 

C ona eyni tərzdə cavab verirsiniz.  

15. Sizə xoşagəlməz suallar verən zəman siz  

 A siz onlara daha sakit tərzdə cavab verir 

B bilavasitə cavablardan qaçır 

C özünüzü itirirsiniz 

16. Sizinlə tərəfdaş arasında mübahisə yarandığı zaman siz daha çox 

 A yaranan vəziyyətdən çıxış yolu tapmağa, məsələni həllə etməyə və güzəştə getməyə 

B ziddiyyətləri aradan qaldırmağa, mövqelərdə fərqi hiss etdirməməyə 

C haqqlı olduğunu sübut etməyə çalışırsınız. 

17. Tərəfdaş mübahisə zamanı udduğu zaman, siz onu 

 A adəti üzrə qələbə ilə təbrik edir 

B heç nəyin baş verməməsi kimi yanlış təəssürat yaradır 
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C sonuncu güllənizə qədər vuruşursunuz. 

18.  Tərəfdaş ilə münasibətlər daha münaqişəli bir hala keçdikdə siz 

 A “nəyin bahasına olursa – olsun sülh” prinsipini rəzhbər tutaraq məğludiyyətinizi etiraf 

edir, üzrxahlıq edir, tərəfdaşın arzularının ziddinə getmirsiniz 

B “məğlub olmaram” prinsipini rəzhbər tutaraq belə insan ilə əlaqələri kəsərək mübahisədən 

qaçmağa çalışırsınız 

C “məsələni kökündən həll etmək” prinsipini rəzhbər tutaraq bütün münaqişələri həll edib 

yaranan vəziyyətdən dərhal çıxış yolu tapmağa çalışırsınız. 

19. Münaqişə sizin maraqlarınıza aid olduqda isə siz udmağa cəhd göstərib 

 A buna diplomatiyanız və iti ağlınız 

B səbriniz və dözümünüz 

C temperament və emosiyalarınız sayəsində nail olursunuz. 

20. Əgər iş yoldaşlarınızdan biri bilərəkdən sizin şərəfə və ləyaqətinizə toxunursa, o zaman siz 

 A onu tənbeh edir 

B vəziyyəti daha da kəskinləşdirməyərək sanki heç bir hadisə baş vermədiyi kimi davranır 

C güclü müqavimət göstərirsiniz. 

21. Yaxınlarınız sizi tənqid edən zaman siz 

 A onların tənqidini qəbul edir 

B onların tənqidinə məhəl qoymamağa çalışır 

C qıcıqlanır, müqavimət göstərir və əsəbləşirsiniz. 

22. Əgər doğmalarınızdan və ya yaxınlarınızdan biri sizə yalan danışırsa, siz adətən 

 A həqiqətə istənilən yollar ilə əldə etməyə 

B yalanı hiss etmədiyinizi göstərməyə və məsələdən yayınmaya 

C yalançını ifşa etməyə üstünlük verirsiniz. 

23. Siz qıcıqlandığınız və əsəbləşdiyiniz zaman 

 A qarşılıqlı anlaşma və mərhəmət axtarır 

B tənhalığa qapılır və əhvalınızı tərəfdaşlara bildirməməyə çalışır 

C əbəs yerə bir nəfəri danlamağa çalışırsınız. 

24. Sizdən fərqli olaraq bacarıqsız və ləyaqətsiz həmkarlarınızdan biri rəhbər vəzifəyə keçdiyi 

zaman siz 

 A ona görə sevinir 

B bu fakta əhəmiyyət vermir 

C dilxor olur, əsəblşirsiniz. 

 

Məlumatların işlənib hazırlanması: Tərəfdaşlar ilə ünsiyyət zamanı sizə xas olan 

psixoloji müdafiə strategiyasının təyin edilməsi üçün hər bir tipin cavablarının məbləğini 

hesablamaq gərəkdir; a – sülhsevərlik, b – yayınma halları, c – aqressiya. Bu və ya digər tipin 

cavabları nə qədər çoxdursa, o zaman müvafiq strategiya da bir o qədər dəqiqdir; əgər onların 

sayı təqribən eynidirsə, deməli tərəfdaşlar ilə əlaqələrin qurulması zamanı siz subyektiv 

reallığınızın müxtəlif müdafiə formalarından daha fəal şəkildə istifadə edirsiniz.  

Nəticələrin interpretasiyası: Bu strategiyalardan hər birinin məzmunu və fəaliyyət 

prinsipləri necədir?  

Sülhsevərlik – zəka və xarakterin aparıcı rol oynadıqları şəxsiyyətin subyektiv 

müdafiəsinin psixoloji strategiyasıdır.  

Zəka  mən üçün təhlükənin meydana çıxması zamanı emosiyaların enerjisini neytrallaş-

dırır. Sülhsevərlik tərəfdaşlığı və əməkdaşlığı, ünsiyyət qurmaq bacarığını, güzəştə getməyi, bəzi 

maraqlarını qurban vermək qabiliyyətini və ən əsası isə şərəf və ləyaqətin qorunmasını nəzərdə 
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tutur. Bir sıra hallarda sülhsevərlik tərəfdaşa güzəştə getmək, münasibətləri daha da kəskinləşdir-

məmək və mənini təzyiqlərə məruz qoymamaq üçün münaqişələrə girməmək deməkdir.  

Lakin dominant müdafiə strategiyasının daha sülhsevər olması üçün yalnız bir zəka 

kifayət etmir. Burada daha məqbul – yəni yumşaq, ünsiyyətcil, dözümlü xasiyyətin olması da 

vacibdir. Zəka yaxşı xasiyyət ilə ansambl təşkil etdiyi zaman bu sülhsevərlik üçün ilkin şəraiti 

yaratmış olur. Şübhəsiz olaraq mənfi xarakterli insanın sülhsevərliyi nümayiş etdirmək istədiyi 

hallara da rast gəlinir. Bu insanın həyat tərəfindən sınması və onun sülhsevər bir şəraitdə 

yaşamaq lazımdır kimi müdrik bir qənaətə gəlməsi deməkdir. Belə olan halda müdafiə 

strategiyası təcrübə və ya şərait ilə şərtləşdirilmiş, yəni sosiogen xarakterə malik olmuşdur. 

Yekun nəticədə insanı təbiətin və təcrübənin idarə etməsi və ya hər ikisinin əsas nəticə olması – 

yəni sülhsevərlik psixoloji müdafiənin aparıcı strategiyası kimi çıxış etməsi və ya digər 

strategiyalar ilə yanaşı epizodik şəkildə təzahür etməsi bir o qədər də vacib deyildir.  

Sülhsevərliyin Mənin müdafiəsi üçün bütün hallarda yararlı strategiya olmasını güman 

etmək lazım deyildir. İzafi sülhsevərlik – psixoloji müdafiənin müdafiə etməli olduğu şəxsi 

ləyaqət hissinin itirilməsinin, iradəsizliyin sübutudur. Qalib qənimət olmamalıdır. Ən yaxşısı 

sülhsevərliyin dominantlıq edərək digər strategiyalar ilə uzlaşmasından ibarətdir.  

Yayınma – intelektual və emosional ehtiyatların qənaətinə əsaslanan subyektiv reallığın 

müdafiə olunmasının psixoloji strategiyasıdır.  

Mən hücumlara məruz qaldığı zaman fərd münaqişə və gərginlik zonasını mübarizəsiz 

tərk edir. Bu zaman o açıq – aşkar olaraq enerjisini emosiyalara sərf etmir və intellektini minimal 

şəkildə işə salır. Nə üçün o bu cür davranır?  

Bunun səbəbləri də müxtəlifdir. Yayınma halları fərdin təbii xüsusiyyətləri ilə 

şərtləşdirildikdə psixogen xarakterə malik olur. Onun anadangəlmə zəif enerjisi vardır; zəif, riqid 

emosiyalar, vasitəçi ağıl, zəif temperament.  

Digər variant da mümkündür; insan anadangəlmə güclü intellektə malik olur. Bu gərgin 

əlaqələrdən qaçmaq, onun Məninə təzyiq göstərən şəxslər ilə əlaqə yaratmamaq üçün gərəkdir. 

Doğrudur, aparılan müşahidələr dominantlı yayınma strategiyası üçün bir ağlın kifayət 

etmədiyini göstərir. Ağıllı insanlar fəal şəkildə subyektiv reallığın müdafiəsinə cəlb olunurlar və 

həddən artıq təbiidir; intellekt tələbatların, maraqların, dəyərlərin və işğalların keşiyində durur. 

Şübhəsiz olaraq burada iradə də tələb olunur.  

Ən nəhayət inanın münaqişəli hallardan yayınması və “Mənini idarə etməyi bacar” kimi 

daxili göstərişlər ilə özünü idarə etməsi variantı da mümkündür. Bunun üçün insan möhkəm sinir 

sisteminə, iradəyə və şübhəsiz olaraq həyat təcrübəsinə malik olmalıdır. Çünki məhz onlar lazımı 

məqamda “ayağını yorğanına görə uzat”, “küləyin əksinə üfürmə”, “özgə atına minən tez düşər”, 

“pas verməyi bacar” deyir.  

Aqressiya – instinktin əsasında fəaliyyət göstərən şəxsiyyətin subyektiv reallığının 

psixoloji müdafiə strategiyasıdır.  

Aqressiya instinkti – bütün heyvanlara xas olan dörd instinkdən – aclıqdan, seksdən, 

qorxudan və aqressiyadan biridir. Bu dərhal aqressiyanın emosional reaksiya repertuarından 

çıxmaması faktını izah edir. Xəyalən tipik ünsiyyət təzahürlərinə nüfuz etmək kifayət edər ki, 

onun yumşaq və sərt formalarda nə qədər fərqli olmasına, asanlıqla canlanmasına və istənilən 

vəziyyətdən asılı olduğuna əmin olasan. Onun güclü enerjisi küçədə kütlənin arasında, ictimai 

nəqliyyatda, növbədə, istehsalatda, evdə, kənar insanlar, yaxınlar, dostlar və məşuqlar  ilə 
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qarşılıqlı münasibətlər zamanı Məni müdafiə edir. Aqressiv insanları uzaqdan da tanımaq 

mümkündür.  

Şəxsiyyətin subyektiv reallığı üçün təhlükəni artırmaqla onun aqressiyası daha da artır.  

Şəxsiyyət və aqressiya instinkiti tamamilə uyğun olub, intellekt bu zaman ötürücü halqa 

rolunu oynayır. Onun vasitəsilə aqressiya daha da kəskin şəkil alır. İntellekt transformator 

rejimində işləyərək, mənası sayəsində aqressiyanı daha da gücləndirir.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

87. Məktəb həyəcanı səviyyəsinin diaqnostikası  

Müəllif: Fillips 

Məqsəd: Kiçik və orta məktəb yaşlı uşaqlarda məktəb ilə əlaqədar həyəcanın xarakterinin 

və səviyyəsinin öyrənilməsi.  

Yaş həddi: Kiçik və orta məktəb yaşlı uşaqlar 

Təlimat: Test məktəblilərə oxunan və ya yazılı şəkildə təqdim olunan 58 sualdan ibarət 

olur. Hər bir suala birmənalı şəkildə “Bəl” və “Xeyr” deyə cavab vermək tələb olunur. Burada 

doğru və ya səhv, yaxşı və ya pis cavab olmur. Sualların üzərində çox düşünməyin.  Suala cavab 

verərkən onun nömrəsini yazın və razı olduğunuz halda “+”, razı olmadığın halda isə “-“ 

işarəsini qoyun. 

№ Suallar 

1. Sən bütün sinif ilə eyni səviyyədə durmaqda çətinlik çəkirsənmi? 

2. Müəllimin materialı necə mənimsədiyini yoxlamaq istəyəndə həyəcan keçirirsənmi? 

3. Sinifdə müəllimin tələb etdiyi kimi işləməkdə çətinlik çəkirsənmi? 

4. Bəzən sən dərsi bilməyəndə müəllimin bundan bərk əsəbləşdiyini düşünürsənmi? 

5. Sinifdə sinif yoldaşlarından birinin səni vurduğu və ya təhqir etdiyi anlar olubmu? 

6. Müəllimin dediklərini dərhal anlamadığın üçün əksər hallarda müəllimin dərsi izah etdiyi zaman 

tələsməməsini istəyirsənmi? 

7. Əksər hallarda kobud səhvə yol verməmək üçün sinifdə fikir söyləməkdən çəkinirsənmi? 

8. Səni cavab vermək üçün yazı taxtasına çağıran zaman sənin ayaqların əsirmi? 

9. Siz müxtəlif oyunlara oynadığınız zaman sinif yoldaşların səni tez – tezmi araya qoyur? 

10. Bəzən sənin gözləmədiyin halda aşağı qiymət aldığın vaxtlar olurmu? 

11. İkinci ilə qalmamağın barədə məsələ səni narahat edirmi? 

12. Adətən seçilmədiyin üçün seçimin əsas olduğu oyunlardan qaçmağa çalışırsanmı? 

13. Bəzən cavab verməyə çağrılanda həyəcandan əsdiyin anlar olurmu? 

14. Səndə sinif yoldaşlarından birinin sənin bəyəndiyin işi etmək istəmədiyi ilə bağlı təəssüratlar 

yaranırmı? 

15. Tapşırığa başlamazdan əvvəl güclü həyəcan hissi keçirirsənmi? 

16. Valideynlərin səndən tələb etdiyi və gözlədiyi qiyməti almaq sənin üçün çətindirmi? 

17. Vaxtaşırı sinifdə halının dəyişməyindən qorxursanmı? 

18. Cavab verərəkən səhvə yol verdiyin zaman sinif yoldaşların gülə bilərlərmi? 

19. Sən sinif yoldaşlarına oxşayırsanmı? 

20. Tapşırığı yerinə yetirərkən onun necə alınmasına görə həyəcan keçirirsənmi? 

21. Sinifdə işləyərkən bütün mövzunu yaxşı yadda saxlayajağına əmin olursanmı? 

22. Bəzən yuxuda müəllimin sualına cavab verə bilmədiyini görürsənmi? 

23. Uşaqların bir çoxunun sənə qarşı dost münasibəti bəslədikləri doğrudurmu? 

24. Əgər sənin işinin nəticələrinin sinifdə bir çox şagirdlərin işlərinin nəticələri ilə müqayisə olunacaq-
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larını bildiyin halda rahat işləyə bilirsənmi? 

25. Sənə sual verilən zaman daha az həyəcan keçirməyin baradə düşünürsənmi? 

26. Vaxtaşırı mübahisəyə girməyə qorxursanmı? 

27. Müəllim sənin dərsə nə dərəcədə hazır olduğunu yoxlayacağını söyləyən zaman qəlbinin necə 

sürətlə döyündüyünü hiss edirsənmi? 

28. Sən yaxşı qiymətlər aldığın zaman dostlarından kimsə sənin fərqlənmək istədiyini düşünürmü? 

29. Uşaqların diqqətlə yanaşdıqları sinif yoldaşların ilə özünü rahat hiss edə bilirsənmi? 

30. Bəzən sinifdə şagirdlərin sənin şərəf və ləyaqətinə toxuna bilən ibarələr sölədikləri hallar olurmu? 

31. Dərsi ilə zəif məşğul olan uşaqların hörmətdən düşmək ehtimalı varmı? 

32. Çox vaxt sinif yoldaşlarından bir çoxlarının sənə diqqət yetirmədikləri hallar olurmu? 

33. Çox  zaman sən külüng görünməkdən qoruxrsanmı? 

34. Müəllimlərin sənə münasibətindən razısanmı? 

35. Sənin anan digər analar kimi şənliklərin təşkilində kömək edirmi? 

36. Ətrafdakıların sənin barədə nə düşünmələri səni narahat edirmi? 

37. Sən gələcəkdə əvvəlkindən də yaxşı oxumağı düşünürsənmi? 

38. Məktəbdə sinif yoldaşların kimi səliqəli və gözəl geyindiyinə əminsənmi? 

39. Dərsi cavab verərkən başqalarının sənin barəndə nə düşündüklərini fikirləşirsənmi? 

40. Qabiliyyətli və istedadlı şagirdlər başqa şagirdlərin malik olmadıqları müstəsna hüquqlara 

malikdirlərmi? 

41. Sən hamıdan yaxşı olmağı bacardıqda sənin sinif yoldaşların buna qeyzli münasibət bəsləyirlərmi? 

42. Sinif yoldaşlarının sənə münasibətləri səni qane edirmi? 

43. Müəllim ilə təklikdə qaldığın zaman özünü yaxşı hiss edirsənmi? 

44. Sənin xarici görkəmin və davranışın sinif yoldaşlarının gülüş hədəfinə çevrilirmi? 

45. Başqa uşaqlardan fərqli olaraq məktəb işlərin barədə narahatlıq keçirdiyini düşünürsənmi? 

46. Sənə sual verildiyi  zaman cavab vermədikdə dərhal ağlamsınmağa hazır olduğunu hiss edirsənmi? 

47. Gecələr yatağa uzandığın an sabah məktəbdə nə baş verməsi səni narahat edirmi? 

48. Çətin tapşırıq üzərində işlədiyin an əvvəllər yaxşı bildiyin məqamları və ya faktları unutduğunu 

düşünürsənmi? 

49. Sən tapşırığın üzərində işlədiyin an əllərinin titrədiyini hiss edirsənmi? 

50. Müəllim sinfə tapşırığın verəcəyini söylədiyi an həddən artıq həyəcanladığını hiss edirsənmi? 

51. Məktəbdə bu cür biliklərin yoxlanması səni qorxudurmu? 

52. Müəllim sinfə tapşırıq verdiyini söylədiyi zaman sən onun öhdəsindən gələ bilməyəcəyin ilə bağlı 

qorxu hissi keçirirsənmi? 

53. Bəzən sinif yoldaşlarının səndən artıq qabiliyyətə malik olduqlarını xəyalında canlandırırsanmı? 

54. Müəllim materialı başa salan zaman sinif yoldaşlarının onu səndən də yaxşı anladıqlarını 

düşünürsənmi? 

55. Yolda məktəbə gedərkən müəllimin yoxlama yazı verməsi fikri səni narahat edirmi? 

56. Tapşırığı yerinə yetirərkən bunu pis yerinə yetirdiyini düşünürsənmi? 

57. Müəllim səndən tapşırığı sinfin gözü qarşısında yazı taxtasında yerinə yetirməyi xahiş etdiyi zaman 

sənin əlin əsirmi? 

 

Nəticələrin intepretasiyası və işlənib hazırlanması: Nəticələrin işlənib hazırlanması 

zamanı cavabları testin açarı ilə uzlaşmayan sualları seçirlər. Məsələn uşaq 57 suala “hə” deyə 

cavab versə də açarda bu sualın mənfi cavabı qeydə alınır. Açar ilə uyğunluq təşkil edən 

cavablar – həyəcanın təzahürü deməkdir. Onların işlənib hazırlanması zamanı isə növbəti 

göstəricilər hesablanır:  

1. Bütün mətnə əsasən qeyri – uyğun cavabların ümumi sayı. Əgər o 50% çoxdursa, o 

zaman burada söhbət uşağın həyəcanlanmasından, əgər 75% çoxdursa o zaman yüksək 

səviyyəli həyəcanlanmadan gedir.  
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2. Mətndə ayırd edilən 8 həyəcan amilinin hər birinə görə uyğunluq təşkil edinə cavabların 

sayı. Həyəcanlanma səviyyəsi birinci halda olduğu kimi müəyyən edilir. Məktəblinin 

ümumi daxili emosional durumu təhlil edilərək bir çox hallarda bu və ya digər həyəcan 

sindromlarının varlığı və ya onların miqdarı ilə müəyyən edilir. 

Amillər  Sualların № 
1. Məktəbdə ümumi həyəcanlanma  2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; məbləğ = 22 

2. Sosial sarsıntı ilə bağlı həyəcan  5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 41, 44; məbləğ = 11 

3. Nailiyyətin əldə olunmasında tələbatın frus-

trasiyası  

1, 3, 6, 11, 17, 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43; məbləğ = 

13 

4. Özünü ifadə etmək qorxusu  27, 31, 34, 37, 40, 45; məbləğ = 6 

5. Biliklərin yoxlanması vəziyyəti ilə bağlı qor-

xu  

2, 7, 12, 16, 21, 26; məbləğ = 6 

6.Ətrafdakıların ümidlərini doğrultmamaq qor-

xusu  

3, 8, 13, 17, 22; məbləğ = 5 

7. Sarsıntıya qarşı cüzi fizioloji müqavimət  9, 14, 18, 23, 28; məbləğ = 5 

8. Müəllimlər ilə münasibətlərdə problemlər və 

qorxular  

2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47; məbləğ = 8 

 

Suallara açar:  

1 - 7 - 13 - 19 - 25 + 31 - 37 - 43 + 49 - 55 - 

2 - 8 - 14 - 20 + 26 - 32 - 38 + 44 + 50 - 56 - 

3 - 9 - 15 - 21 - 27 - 33 -  39 + 45 - 51 - 57 - 

4 -  10 - 16 - 22 + 28 - 34 - 40 - 46 -   52 - 58 - 

5 -  11 + 17 - 23 - 29 - 35 + 41 + 47 - 53 -  

6 - 12 - 18 - 24 + 30 + 36 + 42 - 48 - 54 -  

 

Nəticələr:  

1. Hər bir amil üzrə işarələrin qeyri – uyğunsuzluğu. Burada 50% - 75% nisbəti qeydə 

alınır.  Hər bir respondent üçün 

2. Bu məlumatların fərdi diaqrammalar şəklində təqdimatı.  

3. Bütün sinif üçün hər bir ölçü vahidinə görə uyğunsuzluqların sayı - 50% - 75% nisbəti 

qeydə alınır.  

4. Bu məlumatların diaqramma şəklində təqdimatı.  

5. Müəyyən amil üzrə uyğunsuzluqlara yol verən şagirdlərin sayı - 50% - 75% nisbəti qeydə 

alınır.  

6. Tormozlanma hallarının təkrarlanması zamanı müqayisəli nəticələrin təqdimatı.  

7. Hər bir şagird haqqında tam informasiya.  

Hər bir sindromun (amilin) məzmunlu xarakteristikası.  

1. Məktəbdə ümumi həyəcanlanma – uşağın məktəbin həyatına qoşulmasının müxtəlif 

formaları ilə əlaqədar uşağın ümumi emosional durumu.  

2. Sosial sarsıntı ilə qarşılaşma – uşağın sosial əlaqələrinin inkişaf etməsi fonunda uşağın 

ümumi emosional durumu.  

3. Nailiyyətə nail olma zamanı tələbatın frustrasiyası – uşağın tələbatlarını, yüksək 

nəticələrə nail olmaq bacarığını inkişaf etdirməyə imkan verməyən əlverişsiz psixi fon.  
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4. Özünü ifadə qorxusu – özünüaçıqlama, özünü başqalarına təqdim etmə, imkanlarının 

nümayişi zərurəti ilə uzlaşan neqativ emosional həyəcan durumu.  

5. Biliklərin yoxlanması zamanı yaşanan qorxu hissi – biliklərin, nailiyyətlərin və imkanla-

rın yoxlanması kimi vəziyyətlərdə neqativ münasibət və həyəcan hissi ilə qarşılışma.  

6. Ətrafdakıların ümidlərinə cavab verməyən qorxu hissi – nəticələrin, əməllərin və fikrin 

ətrafdakılar tərəfindən qiymətləndirilməsi, neqativ qiymətlərin gözlənməsi prosesində 

başqalarının nə qədər əhəmiyyət kəsb etmələrinə doğru oriyentasiya.  

7. Sarsıntıya qarşı cüzi fizioloji müqavimət – uşağın sarsıntılı vəziyyətlərə uyğunlaşması 

ehtimalını azaldan, mühitin həyəcan amilinə qarşı qeyri – adekvat, destruktiv reaksiyanın 

nümayişi ehtimalını artıran psixofizioloji təşkil xüsusiyyətləri.  

8. Müəllimlər inə münasibətdə yaşanan problemlər və qoru hissi – məktəbdə uşağın uğurlu 

təhsili imkanını azaldan və müəllimlər ilə münasibətdə ümumi neqativ emosional fon.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

88. “Həyəcan hissinin tədqiqi” 

Müəllif: Ç.D.Spilberq 

Giriş qeydləri: Həycanın şəxsiyyətin ünsiyyəti kimi müəyyən olunması daha vacibdir. 

Çünki bu xüsusiyyət bir çox hallarda subyektin davranışını şərtləşdirir. Müəyyən həyəcan 

səviyyəsi isə şəxsiyyətin fəal fəaliyyətinin təbii və məcburi xüsusiyyəti olur. hər bir insanda 

optimal və ya arzuolunan hal olub həyəcan səviyyəsi – faydalı hiss sayılır. İnsan tərəfindən şəxsi 

durumunun qiymətləndirilməsi isə onun üçün özünənəzarətin və özünütərbiyənin əhəmiyyətli 

komponenti kimi çıxış edir.  

Şəxsi həyəcan hissi dedikdə isə subyektin həyəcan münasibətini əks etdirən sabit fərdi 

xüsusiyyət başa düşülür. O, hər bir vəziyyətə müəyyən reaksiya ilə cavab verərək mövcud 

vəziyyətləri daha yaxşı qavramaq ehtimalına da malik olur. Müəyyən ehtimal kimi şəxsi həyəcan 

hissi müəyyən stimulların qavranması zamanı daha da fəallaşaraq insan tərəfindən özünüqiymət, 

özünühörmət üçün təhlükəli amillər kimi qiymətləndirilir. Subyektiv emosiyaların; gərginliyin, 

narahatlığın, qayğının, əsəbiliyin doğurduğu hallar ilə xarakterizə olunan situativ və ya reaktiv 

həyəcan da yaxşı məlumdur. Bu kimi vəziyyət stress vəziyyətə emosional reaksiya kimi 

meydana çıxaraq zaman baxımından intensivliyə və dinamikliyə görə müxtəlif ola bilər. 

Yüksək həyəcanlanma səviyyəsinə malik şəxslər vəziyyətlərin geniş diapazonunda bunu 

özünüqiymət və həyat fəaliyyətləri üçün bir təhlükə kimi qəbul etməyə meylli olub daha aydın 

həyəcan səviyyəsi ilə cavab verməyə qadirdirlər. Əgər psixoloji test sınaqdan keçirilən şəxsdə 

şəxsi həyacanın yüksək səviyyəsini ifadə edirsə, o zaman bu müxtəlif vəziyyətlərdə həyəcanın 

yaranmasını nəzərdə tutmaq üçün əsaslar yaradaraq xüsusilə də səlahiyyətlərin və ya nüfuzun 

qiymətləndirilməsinə şamil olunur.  

Həyəcanın ölçülməsi metodlarının bir çoxu ya şəxsi həyəcanı, ya da səciyyəvi 

reaksiyaları qiymətləndirməyə icazə verir. Həyəcan səviyyəsini həm şəxsi xüsusiyyət, həm də 

durum kimi qiymətləndirməyə icazə verən yeganə metodika kimi Ç.D.Spilberq tərəfindən təklif 

olunan metodika çıxış edir. Rus dilində isə bu şkala Y.L.Xain tərəfindən adaptasiya olunmuşdur.  
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Situativ həyəcan şkalası (SH). 

Təlimat: Aşağıda verilən cümlələri diqqətlə oxuyun və hal – hazırda özünüzü necə hiss 

etməyinizdən asılı olaraq sağdan müvafiq sətirdə rəqəmin altından xətt çəkin. Suallar üzərində 

uzun müddət düşünməyin. Çünki burada doğru və ya səhv cavab yoxdur.  

№ Mühakimə  

X
ey

r 
 

B
əl

k
ə 

 

D
o
ğ
ru

d
u

r 
 

T
a
m

a
m

il
ə 

d
o
ğ
ru

d
u

r 
 

1. Mən sakitəm  1 2 3 4 

2. Mənim üçün heç bir fakt təhlükə yaratmır  1 2 3 4 

3. Mən daima gərginlikdə oluram  1 2 3 4 

4. Mən daxilən həddən artıq kompleksli şəxsiyyətəm  1 2 3 4 

5. Mən özümü daha sərbəst hiss edirəm.  1 2 3 4 

6. Mən dilxoram 1 2 3 4 

7. Məni uğursuzluqlar narahat edir  1 2 3 4 

8. Mən mənəvi rahatlıq hiss edirəm  1 2 3 4 

9. Mən həvəsliyəm  1 2 3 4 

10. Mən daxili rahatlıq hiss edirəm  1 2 3 4 

11. Mən özümə əminəm  1 2 3 4 

12. Mən əsəbləşirəm 1 2 3 4 

13. Mən özümə yer tapa bilmirəm  1 2 3 4 

14. Mən gərginəm  1 2 3 4 

15. Mən kompleks hiss etmirəm  1 2 3 4 

16. Mən razıyam  1 2 3 4 

17. Mən qayğılıyam  1 2 3 4 

18. Mən həddən artıq həyəcanlıyam və özümü yaxşı hiss etmirəm  1 2 3 4 

19. Mən şənəm  1 2 3 4 

20. Mənə yaxşıdır  1 2 3 4 

 

Şəxsi həyəcan şkalası (ŞH). 

Təlimat: Aşağıda verilən cümlələri diqqətlə oxuyun və hal – hazırda özünüzü necə hiss 

etməyinizdən asılı olaraq sağdan müvafiq sətirdə rəqəmin altından xətt çəkin. Suallar üzərində 

uzun müddət düşünməyin. Çünki burada doğru və ya səhv cavab yoxdur.  

№ Mühakimə  

H
eç

 
b

ir
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m

a
n

 

D
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a
z 

k
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h
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a
n

 

T
ez
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 h
ər
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m

a
n

 

21. Mənim əhval – ruhiyyəm hər zaman yaxşı olur  1 2 3 4 

22. Mən qıcıqlı oluram  1 2 3 4 

23. Mən asanlıqla özümdən çııram  1 2 3 4 

24. Mən hər zaman uğur qazanmaq istərdim  1 2 3 4 

25. Mən uğursuzluqlara görə həddən artıq həyəcan keçirir və 

onları unuda bilmirəm  

1 2 3 4 

26. Mən özümü qüvvətli hiss edir və işləmək istəyirəm  1 2 3 4 

27. Mən sakitəm, soyuqqanlıyam və səliqəliyəm  1 2 3 4 

28. Məni çətinliklər narahat edir  1 2 3 4 
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29. Mən boş şeylərə görə ağlayıram  1 2 3 4 

30. Mən tamamilə xoşbəxt olmağı bacarıram 1 2 3 4 

31. Mən olan hadisələri qəlbimə yaxın buraxmıram  1 2 3 4 

32. Mən özümə qarşı inamsızam 1 2 3 4 

33. Mən özümü köməksiz hiss edirəm  1 2 3 4 

34. Mən böhranlı vəziyyətlərdən və çətinliklərdən qaçmağa çalışı-

ram  

1 2 3 4 

35. Mən hər zaman sarsıntı keçirməyə hazıram  1 2 3 4 

36. Mən razı oluram  1 2 3 4 

37. Hər bir xırda hallar mənim diqqətimi cəlb edərək məni narahat 

etməyə qadirdir 

1 2 3 4 

38. Bəzən mən özümü uğursuz da hesab edirəm  1 2 3 4 

39. Mən özümü ələ almağı bacarıram 1 2 3 4 

40. Mən işlərim və qayğılarım barədə düşündüyüm zaman məni 

narahatlıq hissi bürüyür  

1 2 3 4 

 

Nəticələrin işlənib hazırlanması.  

1. Açarın köməyi ilə situativ və şəxsi həyəcan göstəricilərinin təyin edilməsi.  

2. Sınaqdan keçirilən şəxsin davranışının korreksiyası üçün həyəcan səviyyəsinin qiymət-

ləndirilməsi əsasında müvafiq tövsiyyələrin tərtib olunması.  

3. SH və ŞH orta qrup göstəricilərinin hesablanması və onların məsələn sınaqdan keçirilən 

şəxsin cinsi mənsubiyyətindən asılı olaraq müqayisəli təhlili.  

Özünüqiymət nəticələrinin təhlili zamanı hər yarımşkala üzrə ümumi nəticə göstəricisinin 

20 baldan 80 bala qədər diapazonda yerləşməsini də nəzərə almaq lazımdır. Bu zaman nəticə 

göstəricisi nə qədər yüksək olursa, həyəcan səviyyəsi də bir o qədər yüksək olur. Göstəricilərin 

interpretasiyası zamanı 30 bala qədər aşağı, 31 – 44 bala qədər bərabər, 45 baldan çox isə yüksək 

həyəcanın oriyentasiyalı şəkildə qiymətləndirilməsi imkanından istifadə etmək mümkündür.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

89. Həyəcanlılığın səviyyəsi 

Məqsədi: Sinir –emosional həyəcanlılığın səviyyəsini dəyərləndirmək 

Təlimat: Son yarım il ərzində həyatınızda baş verən hadisələrin nömrəsin qeyd edin. 

№ Situasiyalar 

I Ailə 

 1. Həyat yoldaşınızın ölümü. 

2. Boşanma. 

3. Ər-arvad əlaqəsinin kəsilməsi. 

4. Ailə üzvünün ölümü. 

5. Evlənmə (kəbin kəsmə). 

6. Həyat yoldaşınızla barışma. 

7. Ailə üzvlərindən birinin səhhətinin pisləşməsi. 

8. Ailənin yeni üzvünün peyda olması. 

9. Ailədə söz - söhbət. 

10. Uşaqların ailəni tərk etməsi. 

11. Xırda qarışıqlıq.  
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12. Həyat yoldaşınızın təqaüdə çıxması. 

13. Ailə münasibtələrində dəyişiklik. 

II Şəxsi həyat 

 14. Səlahiyyətlə bağlı dəyişiklik. 

15. Xəstəlik. 

16. Yaxın dostunuzun ölümü 

17. Əhəmiyyətli hadisə. 

18. Mənzil şəraitində mövcud dəyişikliklər. 

19. Həyat obrazının dəyişikliyi. 

20. Yaşayış yerinin dəyişilməsi. 

21. İstirahət stilinizin dəyişilməsi. 

22. İctimai fəaliyyət sferasında dəyişiklik. 

23. Yuxu pozğunluğu. 

24. Məzuniyyət. 

25. Əhəmiyyətsiz məzəmmət. 

III İş 

 26. Qovulma. 

27. Təqaüdə çıxma. 

28. Yeni səlahiyyətə (vəzifəyə) adaptasiya. 

29. Digər işə keçmə. 

30. Məsuliyyət (cavabdehlik)sferasında dəyişiklik. 

31. Rəhbərliklə konflikt. 

32. İş şəraitində dəyişiklik. 

 

Hər seçilmiş faktora görə balı hesablayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hər 3 bölmədən topladığınız ümumi balı hesablayın. 

Nəticə: 

0-150 bal həyəcanlılığn zəif səviyyəsi; 

151-200 bal orta səviyyə; 

201-299 bal güclü səviyyə. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

I.Ailə II.Şəxsi həyat III.İş 
1-100 14-63 26-47 

2-73 15-53 27-45 

3-65 16-37 28-39 

4-63 17-28 29-36 

5-50 18-25 30-29 

6-45 19-24 31-23 

7-44 20-20 32-20 

8-39 21-19  

9-35 22-19  

10-29 23-16  

11-29 24-13  

12-26 25-11  

13-15   
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90. Uşaqlarda həyəcanlılığı öyrənmək üçün sorğu  

 

 

 

 

 “Bəli” cavablarının hər birini 1 balla qiymətləndirin. 

Yüksək həyəcanlılıq 15–20 bal 

Orta həyəcanlılıq 7–14 bal 

Aşağı həyəcanlılıq 1–6 bal 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

91. Şagirddə həyəcanlılığın tədqiqi metodikası 

Təlimat: Verilmiş blankda həyatda rastlaşdığınız hadisələr qeyd edilişdir. Onlardan 

bəziləri sizdə həyəcanlılıq, narahatlılıq, pis əhval - ruhiyyə yaradır. Diqqətlə hər bir sətri oxuyub, 

sizi narahat edə bilən situasiyaların nömrəsini cavablar blankında dairəyə alın. 

№ Suallar 

1. Lövhə qarşısında olarkən. 

2. Tanış adamlar olmayan evə gedərkən 

3. Yarışlarda, müsabiqələrdə, olimpiadalarda iştirak edərkən. 

4. Məktəbin direktoru ilə söhbət edərkən. 

5. Öz gələcəyim haqqında fikirləşərkən. 

6. Müəllim jurnala baxıb kimdənsə dərs soruşmaq istəyərkən. 

7. Məni tənqid edib nəyə görəsə günahlandırmaq istəyərkən. 

8. Tapşırıq icra edərkən və ya bir iş görərkən başqaları mənə baxanda. 

№ Uşaq Cavablar 

Bəli Xeyr 

1. Yorulmadan uzun müddət işləyə bilir   

2. Hər hansı bir şeyi yığmaq ona çətindir   

3. İstənilən tapşırıq onda lazımsız narahatlıq yaradır   

4. Tapşırığı yerinə yetirərkən gərgin və sıxıntılıdır   

5. Digərlərinə nisbətən utancaqdır   

6. Tez-tez mümkün xoşagəlməzliklərdən danışır   

7. Yeni mühitdə qızarır    

8. Qorxulu yuxulardan oyanmaqdan şikayət edir   

9. Əlləri adətən soyuq və nəmlidir   

10. Bəzən stulu sındırır   

11. Narahat olanda güclü tərləyir   

12. İştahası yaxşı deyil   

13. Narahat yatır, çətinliklə yuxuya gedir   

14. Çəkingəndir, çox insan onda qorxu yaradır   

15. Adətən narahatdır, əhvalı asanlıqla pozulur   

16. Tez-tez göz yaşlarını tuta bilmir   

17. Gözləməyi bacarmır   

18. Yeni bir işə (tapşırığa və s.) başlamağı xoşlamır   

19. Özünə və öz gücünə inanmır   

20. Çətinliklərlə rastlaşmaqdan qorxur   
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9. Yoxlama yazı işi yazarkən. 

10. Yoxlama yazı işindən sonra müəllim qiymətləri oxuyarkən. 

11. Mənə diqqət yetirmədikdə. 

12. Mən nəyisə edə bilməyəndə. 

13. Valideynin valideyn iclasından qayıtmasını gözləyərkən. 

14. Məni təslim olmaq və ya uğursuzluq gözləyərkən. 

15. Öz arxamca gülüş hiss edərkən. 

16. Məktəbdə imtahan verərkən. 

17. Məndən inciyiblər, bilmirəm niyə. 

18. Geniş auditoriya qarşısında çıxış edərkən. 

19. Qarşımda həlli vacib olan iş olarkən. 

20. Müəllimin izahını başa düşməyəndə. 

21. Mənimlə razılaşmayıb məni inkar edəndə. 

22. Özümü başqaları ilə müqayisə edəndə. 

23. Mənim qabiliyyətimi yoxlayanda. 

24. Mənə kiçik uşaq kimi baxanda. 

25. Dərsdə müəllim gözlənilmədən mənə müraciət edəndə 

26. Mən yaxınlaşan kimi və ya keçəndən sonra hamı susdu. 

27. Mənim işim qiymətləndiriləndə. 

28. Öz işlərim haqqında fikirləşəndə. 

29. Mənə özüm üçün qərar qəbul edəndə. 

30. Ev tapşırıqlarını icra edə bilməyəndə. 

 

№ Bölmələr üzrə punktlar Dairəyə  alınmış nömrələrin ümumi sayı 

I 1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 20, 25, 30  

II 3, 5, 12, 24, 19, 22, 23, 27, 28, 29  

III 2, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 21, 24, 26  

 

Qeyd: I punktdakı nömrələrdən çoxu dairəyə alınmışsa, deməli uşaqda məktəb – müəllim 

münasibətlərində problem var. 

II  punktda qeydlər çox olarsa, uşaqda özünü qiymətləndirmə ilə əlaqədar problemlər var. 

III punktda qeydlər çoxdursa, demli uşaqda şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə problemlər var.  

Alınan nəticələrin istiqamətində uşaqlarla görüləcək işlər planlaşdırılır.  

Testi həm verbal, həm də qeyri - verbal üsullarda keçirmək olar. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

92. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda qorxu hissinin diaqnostikası  

Müəllif: Y.İ.Roqov 

Uşaqda qorxunun olmasını müəyyənləşdirmək üçün onunla aşağıdakı sxem üzrə sorğu 

keçirmək olar. Sual belə şəkildə qoyulur: “De görüm, sən ... qorxursan, yoxsa qorxmursan?” 
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№ Suallar 

1. Tək qalmaqdan? 

2. Xəstələnməkdən? 

3. Ölməkdən?  

4. Hansısa uşaqlardan?  

5. Tərbiyəçilərdən?  

6. Onların səni cəzalandırmasından?  

7. Xortdanbacıdan, cindən, divdən? 

8. Qorxulu yuxudan?  

9. Qaranlıqdan?   

10. Qurddan, ayıdan, itlərdən, hörümçəkdən, ilandan?  

11. Maşınlardan, qatarlardan, təyyarələrdən?  

12 Çovğundan, tufandan, qasırğadan, daşqından?  

13. Çox hündürdə olanda?  

14. Kiçik dar otaqda, tualetdə?  

15. Sudan ?  

16. Alovdan, yanğından?  

17. Müharibədən ?  

18. Həkimlərdən (diş həkimindən başqa)? 

19. Qandan ?  

20. İynə vurulmasından ?  

21. Ağrıdan?  

22. Qəfil kəskin səslərdən (nə isə birdən yerə düşəndə, səs olanda)? 

 

Sadalanmış suallara verilmiş cavablar əsasında psixoloq uşaqlarda qorxuların olması 

haqqında nəticə çıxarır. Uşaqda çoxlu sayda müxtəlif qorxuların olması  prenevtorik durumun 

mühüm göstəricisidir. İlk növbədə belə uşaqları “risk” qrupuna aid etmək və onlarla xüsusi 

korreksiya işi aparmaq lazımdır. 

Bütün sadalanmış qorxuları bir neçə qrupa bölmək olar: 

1. “tibbi” qorxular (ağrı, iynə, həkimlər, xəstəliklər); 

2. Fiziki ziyanın vurulması ilə bağlı qorxular (qəfil səslər, nəqiliyyat, alov, yanğın, təbii 

fəlakətlər, müharibə ) 

3. Ölüm qorxusu; 

4. Heyvanlar və nağıl personajlarından qorxu; 

5. Dəhşətli yuxular və qaranlıq qorxusu; 

6. Sosial baxımdan şərtlənmiş qorxular (adamlardan, cəzalanmaqdan, gecikməkdən, 

təklikdən); 

7. “məkan” qorxuları (hündürlükdən, sudan, qapalı məkandan). 

Bununla belə, uşağın emosional xüsusiyyətləri haqqında nəticə çıxarmaq üçün 

bütövlükdə onun həyat və fəaliyyətinin bütün cəhətlərini nəzərə almaq lazımdır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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93.“Kinoproblar” 

Məqsədi: Uşağın öz  qorxusuna necə qalib gəldiyini öyrənmək.  

       Təlimat: Uşağa öz gücünü aktyorluqda yoxlamağa kömək edin! Ssenarist elə 

özünüzsünüz, uşağı da bu ssenari  ilə tanış edin. Bu oyunda o kuklalardan tərəf müqabili kimi 

istifadə edə bilər. Ssenarinin əsasında uşağın başına gələn hər hansı bir qorxulu hadisənin, hansı 

ki, həmin uşaqda qorxu yaradan hadisənin sujeti durmalıdır. Məsələn: Əgər sizin uşağınız kütlə 

içərisində itməkdən qorxursa, onda belə bir səfnə qurmaq olar .  

 Stimul material: Kukla, oyuncaqlar. 

 Nağıl: “Ana qızı (oğlu) ilə getmişdi bazara. Böyük bir univermaqda onlar vitrinə 

baxırdılar .Uşaq xoşladığı oyuncağın yanında durmuşdu. Beləcə onlar bir - birini itirdilər. 

Beləliklə ana öz övladına görə çox həyacanlandı. Bütün mağazada övladını axtarırdı. Hətta 

ağlamaq istədi. 

Bu zaman oğlanı görən satıcı mikrofonla elan verdi. “Balaca Zaur anasını itirib və onu 

oyuncaq  şöbəsinin qarşısında gözləyir”. Bunu eşidən ana qaçaraq həmin şöbəyə getdi və 

övladını öpərək bağrına basdı. Bax beləcə onlar qovuşdular”. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

94. “Qorxumun portreti” 

Uşaqlar üçün  adətən  qorxularının şəkilini çəkmək çətindir. Bir çox hallarda onlar çək-

məkdən imtina edirlər.  

Nəticələrin işlənilməsi: 

I - Əgər uşaq  şəkili çəkibsə onu tərifləyə də bilərsiniz. Bu artıq problemin həllinin yarısı 

deməkdir . 

II – Uşağa sonda bir sirr açmağı unutmayın ki qorxuların özlərinin qorxduqları bir şey 

var. Onlar “gülməli vəziyyətə düşməkdən qorxurlar”. Bu zaman uşağa öz qor-xusunu gülməli 

hala salmaq  təklif olunur . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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95. Myünsterberq metodikası 

Məqsədi: Diqqətin seçicilik xüsusiyyətinin  müəyyən olunmasına yönəldilmişdir. Yaxşı 

seçicilik, diqqətin bir yerdə cəmləşdirilməsini və eləcə də, maneələrə qarşı yüksək davamlılığı 

tələb edən peşələr üçün ixtisas seçimi zamanı istifadə olunur.  

Metodikadan həm  qrupda, həm də ki,  fərdi olaraq istifadə olunur. Qeyd olunmuş 

sözlərin sayı və səhvlərin miqdarı (buraxılmış və qeyri – düzgün şəkildə ayrılmış sözlər) 

qiymətləndirilir.  

Təlimat: “Rəqəmli mətnin arasında sözlər də olur. Sizin əsas vəzifəniz – mətndəki 

rəqəmləri imkan daxilində tez hesablayaraq bu sözlərin altından xətt çəkməkdən ibarətdir. 

Məsələn: “ryklbyssevincufrknp”. İşin davmlılıq müddəti – 2 dəqiqədir”.  

Stimul material:  

bgünəşsvtrptsoserayonzquçxəbərxzqçyfaktuimtahantroçyqşşqkpprokurorqurseabenəzəriyyəemto 

dcebamxokkeyüçlükfsuyqaxttelevizorbldcşzxyelqşbyaddaşşoqxeyucipdrşxşnzddrktkysukendşizx 

vafıproldbsevgiabfırplosdtamaşayaçsintbynbyüesevincvuftsiejdlorrpbalqldxenptsqierrikufyşrepo 

rtajekjlorlafıvyüfbmüsabiqəyfnyçıuvskaprlşəxsiyyətzjeyüdşqlodcineprilvaiiedtljgzbtrdşjnprkıvko 

mediyaşldkyfotçaynieyfrlnyçvtldcexıftasenlaborotoriyaqnşdşirutstrqşçtlrlzxjbşderkentaopruxqvs 

mtrpsixiatriyabplmstçıyfysmtşzayyqntzxtm 

             Düzgün cavablar: 

bGÜNƏŞsvtrptsoseRAYONzquçXƏBƏRxzqçyfaktuİMTAHANtroçyqşşqkpPROKURORqursea 

beNƏZƏRİYYƏemtodcebamxokkeyÜÇLÜKfsuyqaxtTELEVİZORbldcşzxYELqşbYADDAŞşo 

qxeyUCipdrşxşnzddrktkySUkendşizxvafıproldbSEVGİabfırplosdTAMAŞAyaçsintbynbyüeSEV 

İNCvuftsiejdlorrpBALqldxenptsqierrikufyşrepORTAjekjlorlafıvyüfbMÜSABİQƏyfnyçıuvskapr 

lŞƏXSİYYƏTzjeyüdşqlodcineprilvaiiedtljgzbtrdşjnprkıvKOMEDİYAşldkyfotÇAYnieyfrlnyçvtl 

dcexıftasenLABOROTORİYAqnşdŞİRutstrqşçtlrlzxjbşderkentaopruxqvsmtrPSİXİATRİYAbpl 

mstçıyfysmtşzAYyqntzxtm 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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96. “Ümumi anlayışların aşkar olunması” metodikası 

Məqsədi: Metodika təsnifatlara ayrılma, ümumiləşdirmə və təhlil bacarığının tədqiqi 

üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

Tədqiq olunanlara 20 sıralı söz təqdim olunur. Onlardan hər biri ikisinin biri - birilə 

əlaqədə olması ilə müşayiət olunan 5 sözdən ibarət məcmuədən təşkil olunmuşdur. Tədqiq 

olunanın əsas vəzifəsi – hər bir sırada ümumiləşdirilmiş anlayışa uyğun olan 2 sözün tapılması 

və onun altından xəttin çəkilməsindən ibarətdir. İşin yerinə yetirilmə müddəti – 3 dəqiqədir.  

Təlimat: “Sizə dördündən biri ümumiləşdirici anlayış olan 20 söz sırası təqdim 

olunmuşdur, bu dörd sıranın arasında isə onunla əlaqədar olan iki söz vardır, sizin əsas vəzifəniz 

– bu iki sözü tapmaq və onun altından xətt çəkməkdən ibarətdir. Məsələn, maşın (sükan, 

mühərrik, qaraj, darvaza)”.  

Stimul material: 

1. bağ (bitki, bağban, it, darvaza, torpaq);  

2. çay (sahil, balıq, balıqçı, lehim, su);  

3. şəhər (avtomobil, bina, kütlə, küçə, velisoped);  

4. saray ( samanlıq, at, dam, mal – qara, divar);  

5. kub ( bucaqlar, çertyoj, tərəf, daş, ağac);  

6. bölgü (sinif, bölünən, karandaş, bölücü, kağız);  

7. üzük (diametr, almaz, əyar, dairəvilik, çap);  

8. oxumaq ( başlıq, kitab, çap, rəsm, söz);  

9. qəzet ( həqiqət, əlavə, teleqram, kağız, redaktor);  

10. oyun ( kartlar, oyunçular, cərimələr, cəza, qayda);  

11. müharibə (təyyarə, top, döyüş, silah, əsgər);  

12. kitab ( şəkil, müharibə, kağız, məhəbbət, mətn);  

13. nəğmə oxumaq ( zəng səsi, incəsənət, səs, alqış, melodiya);  

14. zəlzələ ( yanğın, ölüm, torpaq sürüşməsi, səs – küy, leysan);  

15. kitabxana ( şəhər, kitab, məruzə, musiqi, oxucular);  

16. meşə (yarpaq, alma, ağac, ovçu, canavar);  

17. idman (medal, orkestr, yarış, qalibiyyət, stadion);  

18. xəstəxana (bina, bağça, düşmən, radio, xəstələr);  

19. sevgi (qızılgül, hiss, insan, şəhər, təbiət);  

20. vətənpərvərlik (şəhər, dostlar, ana vətən, ailə, insan).  

 

Düzgün cavablar: 

1. Bağ (bitki, bağban, it, darvaza, torpaq).  

2. Çay ( sahil, balıq, balıqçı, lil, su ).  

3. Şəhər (avtomobil, bina, kütlə, küçə, velisoped).  

4. Saray (samanlıq, at, dam, mal – qara, divar).  

5. Kub (bucaq, çertyoj, tərəf, daş, ağac).  

6. Bölünmə ( sinif, bölünən, karandaş, bölən, kağız).  

7. Halqa (diametr, almaz, əyar, dairəvilik, möhür).  

8. Mütaliə ( başlıq, kitab, möhür, təsvir, söz).  

9. Qəzet (həqiqət, əlavə, teleqram, kağız, redaktor).  

10. Oyun ( kartlar, oyunçular, cərimələr, cəza, qayda).  
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11. Müharibə (təyyarələr, top, döyüş, silah, əsgərlər).  

12.  Kitab (rəsmlər, müharibə, kağız, məhəbbət, mətn)  

13. Oxuma ( zəng səsi, incəsənət, səs, alqış, melodiya).  

14. Zəlzələ (yanğın, ölüm, torpaq sürüşməsi, səs – küy, leysan).  

15. Kitabxana ( şəhər, kitablar, məruzələr, musiqi, oxucular).  

16. Meşə ( yarpaq, alma ağacı, ağac, ovçu, canavar).  

17. İdman ( medal, orkestr, yarışma, qalibiyyət, stadion).  

18. Xəstəxana (bina, bağ, düşmən, radio, xəstələr).  

19. Məhəbbət ( qızılgül, hisslər, insan, şəhər, təbiət).  

20. Vətənpərvərlik (şəhər, dostluq, vətən, ailə, insan).  

 

Qiymətləndirilmə 2 – ci cədvəlin köməyi ilə 9 ballıq sistem üzrə həyata keçirilir.  

Düzgün 

cavabların sayı 

18 17 16  14- 15 12-13 10 - 11 8 – 9  6 – 7  5 

Ballar üzrə 

qiymətləndirilmə  

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

97. “Atalar sözləri”nin izahı 

Məqsəd: Təfəkkürün məqsədyönlülük səviyyəsinin, mətnin məcazi mənasını dərk etmə 

səviyyəsiin tədqiqi. 

Stimul material: Atalar sözləri və zərb məsəllər. 

Təlimat: Tədqiq olunana bir neçə atalar sözü (və ya zərb məsələləri) verilir və onların 

mənasını izah etmək tələb olunur. Atalar sözlərinin hərfi mənada izah edilməsi və ya tədqiq 

olunanın öz həyatından misal gətirməklə izahı aşağı ümumiləşdirmə səviyyəsindən xəbər verir. 

Nəticə:  

Ballar  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Düzgün cavabların sayı 20 19 18 15 - 17 13 - 15 10 - 12 7 - 8 5 - 6 4 

 

Stimul material:  

№ Atalar sözləri 

1. Dəmiri isti –isti döyərlər. 

2. Özgə atına minən tez düşər. 

3. Od olmayan yerdən tüstü çıxmaz. 

4. Hər parıldayan qızıl deyil. 

5. Qurunun oduna yaş da yanır. 

6. Yalan ayaq tutar, yeriməz. 

7. Suyun lal axanı, adamın yerə baxanı. 

8. Könlü balıq istəyənin quyruğu suda gərək. 

9. Nə əkərsən, onu da biçərsən. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

10. Halva- halva deməklə ağız şirin olmaz. 

11. Cücəni payızda sayarlar. 

12. Bəslə yetimi, yesin ətini. 

13. Tələsən təndirə düşər. 

14. İşləməyən dişləməz. 

15. Yüz ölç, bir biç. 

16. İnsanı geyiminə görə qarşılanır, ağlına görə yola salınır. 

17. Meymun baxar güzgüyə, adın qoyar özgəyə. 

18. Yorğanı ayağına görə uzatmaq lazımdır. 

19. Özgəsinə quyu qazan, özü düşər. 

20. Dəvətsiz gələn, döşəksiz oturar. 

21. Qozbeli qəbir düzəldər. 

22. Tək əldən səs çıxmaz. 

23. Qəlbi qara. 

24. İt ağzına düşmək. 

25. Qorxu olmasa, tülkü bazarda gəzər. 

26. Ağciyər. 

27. Bir bezin qırağı. 

28. Beyninə düşmək. 

29. Dadsız aşa duz neyləsin, ağılsız başa söz neyləsin. 

30. Dilim dilim olasan dilim. 

31. Varsa pulun hər kəs qulun, yoxsa pulun dardı yolun. 

32. Dəlidən doğru xəbər. 

33. Tüklərim biz – biz oldu. 

34. Yayda başı bişənin qışda aşı bişər. 

35. Ayağını kəsmək. 

36. Milçək uçsa səsi gəlməz. 

37. Çulunu sudan çıxartmaq. 

38. Quyruğunu belinə qoymaq. 

39. Beli qırılmaq. 

40. Ayağı yerdən üzülmək. 

41. Ürəyim düşdü. 

42. Baş – göz etmək. 

43. Meydanda at oynatmaq. 

44. Qoyunu qurda tapşırmaq. 

45. Başına daş salmaq. 

46. Səbr kasası dolmaq. 

47. Bostanına daş atmaq. 

48. Qulağını doldurmaq. 

49. Toxikən yemək yeyən, məzarını dişiylə qazır. 

50. Sözü söylə alana, qulağında qalana. 

51. Sərçədən qorxan darı əkməz. 

52. Dilə - dişə düşmək. 

53. Su bulandırmaq. 

54. Borca içən iki dəfə sərxoş olar. 

55. İt hürər karvan keçər. 
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98. “Qrafik imla” metodikası  

Müəllif: D.B.Elkonin 

Məqsəd: Təlimata uyğun olaraq üzündən dəqiqliklə köçürmə bacarığının müəyyənləşdi-

rilməsi. 

Ləvazimat: Qələm və ya karandaş. 

Təlimat: Əvvəlcədən dama – dama dəftər vərəqinin sol tərəfində aşağıya doğru 3 nöqtə 

qoyulur. Onlar bir – birinin altında 4 – 5 dama məsafə olmaqla yerləşirlər. Uşaq verilmiş 

nöqtədən sizin diqtə etməyinizlə naxış çəkməyə başlayır, sonra sərbəst olaraq işi davam etdirir. 

Cəmi 3 imla alınır. 

Metodikanı başlamaq üçün nümunə: 

Əvvəlcədən uşağa izah edin:  

- Mən sənə nə diqtə eləsəm, dediklərimi vərəqdə çəkməlisən. Sənin yadındadırmı sağ əlin 

hansıdır? 

- Düzdür, qələmi tutduğun əlindir. İndi isə əlini sağ tərəfə tuşla. Orada nə var? 

- Qapı. 

- Demək mən səə “sağa”komandası verəndə xətti qapıya tərəf çəkməlisən. Bəs sol tərəfdə 

nə var? 

- Pəncərə. 

- Düzdür. Mən “sola” deyəndə xətti pəncərəyə tərəf çəkirsən. Mən sənə yalnız hansı tərəfə 

xətti çəkməyi deyil, həmçinin neçə dama uzunluğunda çəkmək lazım olduğunu 

deyəcəyəm. 

Şəkli çəkən vaxt qələmi vərəqdən ayırmaq olmaz. 

İndi isə uşağa naxışı haradan başlamaq lazım olduğunu göstərirn (dama – dama vərəqin 

sol tərəfindən başalamaq lazımdır). 

İmla №1. Qələmi yuxarıdakı nöqtəyə qoy və mən sənə diktə etydiyim naxışı qələmi 

vərəqdən ayırmadan çək. Diqqət! Başlayaq! Bir dama yuxarı, bir dama sağa. Bu qayda ilə naxışı 

çəkməkdə davam et: “bir dama aşağı, bir dama sağa, bir dama yuxarı bir dama sağa...” “İmla 

düzgün yerinə yetirələrsə belə alınmalıdır”: 

          

 

Uşaq sərbəst olaraq naxışı sətrin sonuna qədər davam etməlidir. 

İmla №2. Qələmi 2 - ci nöqtənin üzərinə qoy, çəkməyə başla. Bir dama yuxarı, iki dama 

sağa, bir aşağı, bir sağa, bir yuxarı, iki sağa, bir aşağı, bir sağa... ardını eynilə davam etdir. 

  

 

İmla №3. Qələmi 3-cü nöqtənin üzərinə qoy və çək. İki dama sağa, bir dama aşağı, bir 

dama sağa, bir dama aşağı, iki dama sağa, bir yuxarı, bir sağa, bir yuxarı, iki dama sağa, bir 
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aşağı, bir sağa, bir aşağı, iki sağa, bir yuxarı, bir sağa, bir yuxarı, iki sağa, bir aşağı, bir sağa, bir 

aşağı...  

Naxışı bu qayda ilə davam et. 

               

               

               

Nəticələrin qiymətləndirilməsi: İmlada hər hansı bir elementin yerində olmaması səhv 

sayılır (məsələn, imlada “bir yuxarı” əvəzinə bir aşağı çəkmişdir). Uşaq hansı yerdəsə çaşıb 

sonra imlanı düzgün yerinə yetiribsə (baxmayaraq ki, naxışın ümumi quruluşu pozulub), ona 

yalnız bir səhv tutulur. 

Ballar   Qiymətləndirmə 

5 bal  Hər üç imlanda heç bir səhvə yol verilməyib və uşaq tərəfindən sərbəst olaraq (imladan 

sonra) heç olmasa 1 dənə də olsa oxşar naxış çəkilib. 

4 bal 1-2 səhv 

3 bal  3-4 səhv 

2 bal  4-dn çox səhvə yol verib. 

1 bal Düzgün yerinə yetirilmiş elemetnlərin sayından səhvlərin sayı çoxdur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

99. Naliyyətsizliklərin səbəbləri anketi 

 
Soyad, ad, atasının adı___________________________________________________________ 

Sinif_________________________________________________________________________ 

Bacardığınız və ya çalışdığınız halda müvəffəqiyyət qazana bilmədiyiniz dərslərin adlarını yazın 

A____________________________________________________________________________

B____________________________________________________________________________ 

C____________________________________________________________________________

D____________________________________________________________________________ 

 

(  ) 1. Ailəmdəki narahatlığa görə 

(  ) 2. Sağlamlığım pis olduğuna görə 

(  ) 3. Kimsəyə açmadığım problemlərin olduğuna görə 

(  ) 4. Dərslə məşğul olmaq istiqamətlərini bilmədiyimdən 

(  ) 5. Bəzi dərsləri qavraya bilmirəm 

(  ) 6. İşlərimə qiymət verilmədiyindən 

(  ) 7. Müəllimləri lazımıncı anlaya bilmədyimdən 

(  ) 8. Diqqətsiz olduğuma görə 

(  ) 9. Evə tez- tez qonaq gəldiyinə görə 

(  ) 10. Evimizin məktəbdən uzaq olduğuna görə 

(  ) 11. Çalışıram ancaq cavab verə bilmirəm 

(  ) 12. Müəllimlərin dərsləri maraqsız keçdiyinə görə  

(  ) 13. Dərs proqramında çətin dərslərin üst-üstə düşdüyünə görə 

(  ) 14. Bu məktəbi sevmədiyimdən 

(  ) 15. Dərsdən kənar işlərlə maraqlandığına görə 

(  ) 16. Müəllimləri sevmədiyimdən 

(  ) 17. Evdə çox çətinliklərimiz olduğundan 
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( )18. Bunlardan başqa səbəblər varsa aşağıda yazın: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

100. Nailiyyət motivasiyasının ölçüləri 

Müəllif: A.Mehrabani,  

Modifikasiya müəllifi: M.S.Məmməd Əlinov.  

Məqsədi: NMÖ şəxsiyyətin iki ümumiləşdirilmiş sabit motivinin diaqnostikası üçün 

nəzərdə tutulub: uğura can atmaq motivi və uğursuzluqdan qaçmaq motivi. Bu zaman tədqiq 

olunan şəxsdə bu iki motivdən hansı birisinin üstünlük təşkil etməsi qiymətləndirilir. Metodiki 

tədqiqat məqsədi ilə yuxarı məktəb yaşlı uşaqlarda və tələblərdə nailiyyət motivasiyasının 

diaqnostikası üçün istifadə olunur. Test iki formaya malik sorğudan ibarətdir. Oğlan (forması) və  

qız (forması). 

Təlimat: Test xasiyyətin ayrı - ayrı keyfiyyətlərinə, eləcə də bəzi həyati vəziyyətlər 

barədə fikir və hisslərə aid olan bir sıra müddəalardan ibarətdir. Sizin hər bir müddəa ilə 

razılığınızın və ya narazılığınızın səviyyəsini müəyyən etmək üçün aşağıdakı şkaladan istifadə 

edin: 

+3 Tamamilə razıyam 

+2 Razıyam  

+1 Demək olar ki, razıyam 

0 Neytral mövqedən 

-1 Demək olar ki, razı deyiləm 

-2 Razı deyiləm 

-3 Heç razı deyiləm 

 

Testin müddəasını oxuyun və razılığınızın (və ya narazılığınızın) səviyyəsini 

qiymətlədirin. Bu zaman cavablar üçün nəzərdə tutulmuş blankda müddəanın nömrələrinin 

qarşısında sizin razılıq səviyyənizə uyğun gələn rəqəmi yazın (+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3). İlk 

olaraq fikrinzə gələn cavabı yazın. Nəticələrin işlənildiyi zaman ayrı - ayrı cavabların təhlili 

deyil, müəyyən sistem üzrə balların hesablanması aparılır. Testin nəticələri yalnız elmi 

məqsədlərdə istifadə olunacaq və alınmış göstəriclərin məxvi saxlanılacağına tam təminat verilir. 

Əgər sualınız varsa, testin cavablarından əvvəl onları verin. İndi isə başlayın! 

Sorğu mətni (A.Forması) 

№ Hökmlər 

1. Mən pis qiymət almaqdan çox, yaxşı qiymət almaq barədə düşünürəm. 

2. əgər mən tanış olmayan qəliz tapşırığı yerinə yetirməli olsaydım, tək çalışmaqdansa onu kiminləsə 

nir yerdə yerinə yetirməyə üstünlük verərdim. 

3. Mən tapşırığı yerinə yetirəcəyimi bilib onları deyil, yerinə yetirəcəyimə əmin olmadığım çətin 

tapşırıqları etməyə üstünlük verirəm. 

4. Gözlənilməz hallarla dolu çətin işdənsə, məni gərginlik tələb etməyən və uğuruna əmin olduğum iş 

daha çox cəlb edir. 
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5. Əgər məndə nə isə alınarsa, daha yaxşı başqa bir işə keçməkdənsə, bütün qüvvəmi onun öhdəsindən 

gəlməyə sərf edərdim. 

6. Mən öz rolumu özüm müəyyən edəcəyim orta maaşlı işə deyil, mənim funksiyalarımın dəqiq 

müəyyənləşdirmədiyi orta maaşdan daha yüksək məvacibli işə üstünlük verərdim. 

7. Mən bədii ədəbiyyatdan çox dəqiq elmlər ədəbiyyatının oxunmasına vaxt sərf edirəm. 

8. Mən kifayət qədər əhəmiyyətli, lakin çəin işə deyil, mühüm işə üstünlük verərdim ki, onun uğursuz-

luqla nəticələnəyi ehtimalı 50% olsun. 

9. Mən az adama məlum olan, ustalıq tləb edən nadir oyunlardansa, insanların çoxuna məlum olan 

əyləncəli oyunlar öyrənirəm. 

10. Yoldaşlarımla mübahisələrim olsa belə öz işimi mümkün qədər yaxşı yerinə yetirmək mənim üçün 

çox vacibdir. 

11. Əgər  kart oynasam, düşünmək tələb edən çətin əyləncəli oyun seçərdim. 

12. Mən bütün iştirakçıların gücünə görə təxminən bərabər olduğu yarışlara deyil, özümün hamıdan 

güclü olduğum yarışlara üstünlük verirəm. 

13. Boş vaxtlarımda mən istirahət və əyləncə üçün deyil mənim hər hansı bir bacarığımı inkişaf etdirən 

oyunu öyrənərəm. 

14. Mən hər hansı bir işi başqalarının mənə məsləhət etdiyi kimi deyil, səhv etmək  riski 50% olsa belə, 

özümün lazım bildiyim kimi görməyə üstünlük verərəm. 

15. Mən ilk məvacibin 80.000 man.olub, 5 ildən gec olmayaraq onun məbləğinin 180.000 man. 

Olacağına təminat verilən iş deyil, ilk maaş 100.000 man. Olub, qeyri – müəyyən müddət ərzində bu 

cür qala biləcək işi seçərdim. 

16. Mən təkbətək yarışa üstünlükverməyib, komandada da oynayardım. 

17. Mən az gərginlik sərf edərək işi tez başa vurmağa deyil, özümü düşünmədən alınan nəticədən tam 

razı olmayıncaya qədər işləməyə üstünlük verərəm. 

18. Imtahanda mən cavab zamanı öz mülahizəmi tələb edən suallara deyil, keçmiş material üzrə konkret 

suallara üstünlük verirəm. 

19. Mən vəziyyətimi nə pisləşdirəcək, nə də yaxşılaşdırmayacaqiş deyil, uğursuzluq ehtimalı yanaşı, 

böyük uğur əldə etmək imkanı verəni seçərdim. 

20. Imtahanda verilmiş uğurlu cavabdan sonra mən yaxşı qiymətə sevinməkdən çox, yüngüllük hissi ilə 

təhlükə sovuşdu deyə dərindən nəfəs alıram. 

21. Əgər iki tamamlanmayan işdən birinə qayıda bilsəydim onda çətinə yox, asan işə qayıdardım. 

22. Yoxlama tapşırığını yerinə yetirərkən, mən onnu necə düzgün həll etməkdən çox, hər hansı bir səhv 

buraxmaq haqqında düşünürəm. 

23. Əgər hansısa işim alınmıra, təkbaşına çıxış yolu axtarmaqdansa, kömək üçün kiməsə müraciət 

edərəm.  

24. Uğursuzluq zamanı mən işi davam etdirmək həvəsini itirməyib, daha da çevik və intizamlı oluram. 

25. Əgər yenicə başlanılan işin uğurlu olub – olmamasına şübhə varsa, mən həmin işdə fəal iştirak 

etməmək riskinə yol verərəm.  

26. Hər hansı bir çətin işin qulpundan yapışarkən mən onun alınmağına ümid etməkdən çox, onun 

öhdəsindən gələ bilməyəcəyimdən ehtiyatlanıram. 

27. Öz işimə görə şəxsən özüm məsuliyyət daşıyanda yox, mən kiminsə rəhbərliyi altında daha effektli 

işləyirəm. 

28. Mənim uğrumda əmin olduğum tanış tapşırıqlardansa, tanış olmayan tapşırığı yerinə yetirmək 

xoşuma gəlir. 

29. Mən tapşırığı yalnız ümumi sözlərlə mənə izah edəndə yox, konkret olaraq nəyi necə yerinə 

yetirməyi mənə göstəriş verəndə daha məhsuldar işləyirəm. 

30. Əgər mən hər hansı bir məsələni uğurla həll etsəm, başqa tipli mçəsələyə keçməkdənsə, böyük 

məmnuniyyətlə bi də anoloji məsələni həll edərdim.  

31. Yarışmaq lazım gəldikdə məndə həyəcan və narahatlıq yox, maraq və həvəs oyanır. 

32. Demək olar ki, mən gələcək planları real olaraq həyata keçirməkdən daha çox onlar haqqında xəyala 

dalmağı xoşlayıram. 
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Sorğu mətni (B.Forması) 

№ Hökmlər  

1. Mən pis qiymət almaqdan çox, yaxşı qiymət almaq barədə düşünürəm. 

2. Mən həll edəcəyimə əmin olduğum asan tapşırıqları deyil, həll edəcəyimə arxayın olmadığım 

məsələlərin öhdəsindən gəlməyə çalışıram. 

3. Məni gözlənilməz hallarda gərgin, çətin işdən çox, gərginlik tələb etməyən və uğrunda əmin 

olduğum iş daha çox cəlb edir. 

4. Əgər məndə nəsə alınmırsa, daha yaxşı alınacaq başqa bir işə keçməkdənsə, bütün qüvvəmi onun 

öhdəsindən gəlməyə sərf edərdim. 

5. Mən arada öz rolumu özüm müəyyən edəcəyim orta maaşlı işdə deyil, mən funksiyalarımın dəqiq 

müəyyənləşdiyi orta maaşdan daha yüksək məvacibli işə üstünlük verərdim. 

6. Məndəki daha güclü təsuratlar uğurla olan ümiddən deyil, uğursuzluqdan qorxmaqla əlaqədardır. 

7. Elmi – kütləvi ədəbiyyatı mən əyləncə canrında olan ədəbiyyatdan üstün tuturam. 

8. Mən uğursuzluqla nəticələnmə ehtimalı 50% olan mühüm çətin işi kifayət qədər mühüm, lakin çətin 

olmayan işdən üstün sayıram. 

9. Mən az adama məlum lan ustalıq tələb  edən nadir oyunlara deyil, insanların çoxuna məlum olan 

əyləncəli oyunları öyrənərdim. 

10. Yoldaşlarımla mübahisələrim olsa belə öz işimi mümkün qədər yaxşı yerinə yetirmək mənim üçün 

vacibdir. 

11. İmtahanda verilmiş uğurlu cavabdan sonra mçən yaxşı qiymətə sevinməkdən çox, yüngüllük hissi 

ilə “təhlükə sovuşdu” deyə dərindən nəfəs alıram. 

12. əgər kart oynamaq fikrim olsa düşünmək tələb edən çətin oyunlardansa, əyləncəli oyun seçərdim. 

13. Mçən bütün iştirakçıların gücünə görə təxminən bərabər olduğu yarışlara deyil, özümün hamıdan 

güclü olduğum yarışlara üstünlük verərəm. 

14. Uğursuzluqdan sonra mən işi davam etdirmək həvəsini itirməyib, daha da çevik və intizamlı oluram. 

15. Müvəffəqiyyətlərin həyatıma gətirdiyi sevincdən çox uğursuzluq həyatımı zəhərləyib. 

16. Məndə yeni, tanış olmayan hallarda maraq və hər şeyi bilmək həvəsi yox, həyəcan və narahatlıq 

əmələ gətirir. 

17. Mən, adətən, yaxşı alınan adi yemək hazırlamaqdansa bəlkə də pis alınacaq yeni maraqlı yeməyi 

hazırlamağa cəhd edərdim. 

18. Mən dəyərli, lakin maraqlı olmayan, bir işi görməkdənsə, xoş və yorucu olmayan bir işi 

görməkdənsə, xoş və yorucu olmayan işlə məşğul olardım. 

19. Mən az bir vaxtda 2-3 işi yerinə yetirməkdənsə, bütün vaxtımı bir işin həyata keçirilməsinə sərf 

edərəm. 

20. Əgərə xəstələnib evdə qalmağa məcburamsa, onda nə isə oxumaq və işləmək yox, vaxtımı bir qədər 

gərginlikdən azad olub istirahət etməyə sərf edərəm. 

21. Əgər mən bir neçə qızla bir otaqda qalsaydım və biz şənlik keçirmək qərarına gəlsəydik mən həmin 

şənliyi hazırlanmasını başqalarına həvalə etməyib, bu işi öhdəmə götürərdim. 

22. Əgər hər hansı işin alınmırsa, təkbaşıma çıxış yolu axtarmaqdansa, kömək üçün kimə isə müraciət 

edərəm. 

23. Yarışmaq lazım gəldikdə məndə həyəcan, narahatçılıq hissi yox, maraq və həvəs oyanır. 

24. Hər hansı çətin bir işin qulpundan yapışarkən  mən onun alınmağına ümid etməkdən çox, onun 

öhdəsindən gələ bilməyəcəyimdən ehtiyatlanıram. 

25. Öz işimə görə şəxsən özüm məsuliyyət daşımaqdansa mən kiminsə rəhbərliyi altında daha çox 

işləyirəm. 

26. Mən uğuruna əmin olduğum tanış tapşırıqdan yox, tanış olmayan qəliz tapşırığı yerinə yetirməyi 

xoşlayıram. 

27. Əgər mən hər hansı bir məsələni uğurla həll etsəm başqa tipli məsələyə keçməkdənsə, böyük bir 

məmnuniyyətlə bir də analoji məsələni həll edərdim.  

28. Mən tapşırığı yalnız ümumi sözlərlə izah edəndə yox, konkret olaraq nəyi necə yerinə yetirməyi 

mənə göstəriş verəndə daha məhsuldar işləyirəm. 

29. Əgər mühüm bir işi yerinə yetirərkən səhv edirəmsə sözümü tez ələ alıb, vəziyyəti düzəltmək 
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əvəzinə, özümü itirib, ümidsizliyə qapılıram. 

30. Demək olar ki, mən gələcək olnaları real olaraq həyata keçirməkdən çox, onlar haqqında xəyala 

dalmağı xoşlayıram. 

  

Cavablar üçün yekun balı təyin etmək üçün sorğunun bəndlərinmə (açarda “+” işarəsi ilə 

qeyd olunub) aşağıdakı nisbətə əsasən ballar verilir: 

Tədqiq olunanların sorğusunun əks bəndlərinə verdikləri cavablara (açarda “-” işarəsi 

qeyd olunub) aşağıdakı nisbətə əsasən ballar verilir. 

A formasına açar: +1, -2, +3, -4, +5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, +13, +14, -15, -16, +17, -18, 

+19,  -20,  +21, -22, -23, +24, -25, -26, -27, +28, -29, -30, +31, -32. 

B formasına açar: +1, +2, -3, +4, -5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, -13, +14, -15, -16, +17, -18, 

+19,  -20, +21, -22, +23, -24, -25, +26, -27, +28, -29, -30. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

101. Differensial diaqnostik sorğu (DDS) 

İnsanların müxtəlif xarakterli fəaliyyət motivlərinin analizi əsasında peşəyönümünü 

qiymətləndirmək üçün Differensial diaqnostik sorğudan istifadə edilir. Bu metodikanın əsasını 

peşə təsnifatı sxemi təşkil edir və həmin təsnifata görə bütün peşələr əməyin predetinə əsasən 5 

qrupa bölünür: “insan –təbiət”, “insan - texnika”, “insan - insan”, “insan – işarələr sistemi”, 

“insan – bədii obraz”. Təklif olunan metodika doldurmaq və işləmək üçün sadə və rahatdır. 

Təlimat: “Tutaq ki, lazımı təlim alandan sonra siz istənilən işi yerinə yetirə bilərsiniz. 

Amma əgər sizə iki imkandan birini seçmək təklif edilirsə, nəyə üstünlük verərsiniz? Cavabı “+” 

işarəsi formasında cavab vərəqəsinin uyğun damasına yazın”. Nəticələrin üzərində işləyərkən hər 

şaquli xanadakı “+”işarələrin cəmini hesablamaq lazımdır. 

Alınmış nəticələri təhlil edərkən nəzərə almaq lazımdır ki, bütün suallar aşağıdakı kimi 

seçilib qruplaşdırılır: birinci xanadakılar “insan –təbiət”(T) peşəsinə, ikincidə  “insan - texnika” 

(TEX.), üçüncüdə “insan - insan” (İ),dördüncüdə “insan – işarələr sistemi” (İ.S.), beşincidə  

“insan – bədii obraz” (B) peşələrinə aid edirlirlər. Bu hərfi işarələr eksperimentator tərəfindən 

cavablar vərəqəsinin yuxarı sətrinə yazılır. Bu və ya digər xanalardakı “+” cavabların maksimal 

cəmi uyğun peşə fəaliyyət sahəsinə olan meylliyi göstərir. 

DDS-in cavablar vərəqi 

A.S.A:________________________________________________________________________ 

Tarix :“___”______ 201___ 

Məktəb ________________ 

Sinif___________________ 
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I II III IV V 

1a 1b 2a 2b 3a 

3b 4a 4b 5a 5b 

6a  6b  7a 

 7b 8a 8b 

9a  9b  

10a  10b 

11a 11b 12a 12b 13a 

13b 14a 14b 15a 15b 

16a  16b  17a 

 17b 18a 18b 

19a  19b  

20a  20b 

 

Qeyd: cavablar blankının hansı bölməsində çox nömrə qeydə alınıbsa, deməli tədqiq 

olunan da həmin qrupdakı peşələrə həvəs və yararlılıq daha yüksəkdir. 

I – İnsan –təbiət tiplipeşələr: aqranom, mikrobioloq, zootexnik, meşəbəyi, üzümçü, 

bioloq, geoloq, balıqçı, heyvandar və s. 

II- İnsan –texniki tipli peşələr: çilingər, tornaçı, mühəndis, texnoloq, sürücü, mexanik, 

radiomexanik 

III – İnsan –insan tipli peşələr: satıcı, tibb bacısı, müəllim, telefonçu, tərbiyəçi, həkim, 

kitabxanaçı, polis işçisi, hüquq işçisi, bərbər və s. 

IV – İnsan – işarələr sistemi tipli peşələr: korrektor, biblioqraf, hesabdar, iqtisadçı, 

tərcüməçi, stenoqraf, texniki redaktor, makinaçı və s. 

V – İnsan –bədii obraz tipli peşələr: rəssam, rəngsaz, yazıçı, şair, heykəltaraş, zərgər, 

dərzi, musiqiçi, aktyor, tərtibatçı. 

№ variant Hökmlər 

1. A Heyvanlara qulluq etmək. 

B Maşınlara, cihazlara xidmət göstərmək (izləmək, işini tənzim etmək). 

2. A Xəstə insanlara kömək edib, onları müalicə etmək. 

B Hesablayıcı maşınlar üçün cədvəl, sxem və proqramlar tərtib etmək. 

3. A Kitab illüstrasiyalarının, plakatların, bədii açıqcaların keyfiyyətini izləmək. 

B Bitkilərin inkişafını, vəziyyətini izləmək. 

4. A Materialları emal etmək (ağac, parça, metal, plastmas və s.). 

B Malları istehlakçılara çatdırmaq (reklam etmək, satmaq). 

5. A Elmi – kütləvi kitabları, məqalələri müzakirə etmək. 

B Bədii kitabları müzakirə etmək. 

6. A Hər hansı bir heyvan cinsini yeni nəslini yetişdirmək. 

B Öz yaşıdları ilə (və ya özündən kiçiklərlə) hər hansı bir hərəkətləri (əmək, tədris, idman) 

məşq etmək. 

7. A Şəkilləri, təsvirləri təqlid etmək, musiqi alətlərini kökləmək. 

B Hər hansı bir yük, qaldırıcı, nəqliyyat vasitəsini (qaldırıcı kran, traktor, teplovoz və 

s.)idarə etmək. 

8. A Insanlara lazım olan məlumatları onlara çatdırmaq (məlumat bürosunda, ekskursiyada və 

s.). 
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B Piştaxtalarda sərgilərin bədii tərtibatı ilə məşğul olmaq, pyeslərin, konsertlərin 

hazırlığında iştirak etmək. 

9. A Əşyaları (geyim, texnika), yaşayış yerini təmir etmək. 

B Mətnlərdə, cədvəllərdə, şəkillərdə səhvləri tapıb düzəltmək. 

10. A Heyvanları müalicə etmək. 

B Hesablamalar aparmaq. 

11. A Yeni bitki növləri becərmək. 

B Sənaye məhsullarının yeni növlərini qurmaq, lahiyələşdirmək (maşınlar, geyim və qida 

məhsulları). 

12. A Insanlar arasındakı mübahisələri, savaşları araşdırmaq, inandırmaq, izah etmək, 

rəğbətləndirmək, cəzalandırmaq. 

B Çertyoj, sxem və cədvəllərdən baş çıxarmaq (yoxlamaq, dəqiqləşdirmək, qaydaya 

salmaq). 

13. A Bədii özfəaliyyət dərnəklərinin işini öyrənmək, müşahidə etmək. 

B Mikrobların həyatını öyrənmək, müşahidə etmək. 

14. A Tibbi cihazların və aparatların işini tənzimləmək, onmlara xidmət göstərmək. 

B Yaralanma, əzilmə, yanıq və s.zaman insanlara tibbi yardım göstərmək. 

15. A Müşahidə olunan təzahür, hadisə, ölçüləm obyektlər və s. haqqında dəqiq təsvirlər 

(hesabatlar) tərtib etmək. 

 B Müşahidə olunan və ya təsəvvür edilən hadisələrin bədii təfsilatını vermək, onları təsvir 

etmək. 

16. A Xəstəxanada, laboratoriyada analizləri eləmək. 

B Xəstələri qəbul edib müayinə etmək, onlarla söhbət etmək, müalicə yazmaq. 

17. A Otaqların divarlarını, məlumatların üst örtüyünü rəngləmək və ya şəkillərlə bəzəmək. 

B Binanın tikilməsini, maşın və cihazlarım yığılmasını həyata keçirmək. 

18. A Öz yaşıdları və ya kiçik yoldaşları ilə teatrlara, muzeylərə, keskursiyalara, turist 

yürüşlərinə mütəşəkkil səfəri təşkil etmək. 

B Səhnədə oynamaq konsertlərdə iştirak etmək. 

19. A Çertyojlar üzrə detal, məhsul (maşın, geyim) hazırlamaq, binalar tikmək. 

B Rəsmxətlə məşğul olmaq, xəritələri, qeydiyyatları təqlid etmək. 

20. A Bitkilərin xəstəlikləri, meşənin, bağın ziyanvericiləri ilə mübarizə aparmaq. 

B Klavişli maşınlarda (çap maşını, teletayp, yığıcı maşın və s.)işləmək. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

102. Şagirdin sinfə münasibətinin tədqiqi  

Təlimat: tədris prosesini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tədqiqat işi aparırıq. Sizin anketdəki 

cavablarınız bizə bu işdə kömək edəcək. Hər punkt üçün 3 cavab verilmişdir. Yadda saxlayın ki, 

“pis” və ya “yaxşı” cavab yoxdur. Hər suala yalnız bir cavab vermək lazımdır. 

A.S.A: _______________________________________________________________________ 

Məktəb:________________________________________Sinif :_________________________  

Tarix:“____”________201____ 

 

№ Hökmlər  

1. Sinifdə tərəf müqabili saydığın ən yaxşı oxuyan: 

 A Məndən çox biləndir. 

B Bütün sualları hamı ilə birlikdə həll etməyə çalışandır. 

V Müəllimin diqqətini yayındırmayandır 
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2. Ən yaxşı müəllim:  

 A Fərdi yanaşmadan istifadə edəndir. 

B Şagirdlərin sinifdə bir-birinə kömək etməsinə şərait yaradandır. 

V Hər kəsin qorxmadan öz fikrini deməsi üçün kollektivçilik şəraiti yaradandır. 

3. Mən o vaxt sevinərəm ki, mənim dostlarım: 

 A Məndən çox bilirlər və mənə kömək edə bilirlər. 

B Başqalarına maneçilik törətmədən nailiyyət qazana bilirlər. 

V Yeri düşdükdə başqalarına kömək edə bilirlər. 

4. Sinifdə ən çox xoşlayıram: 

 A Heç kəsə kömək etmək ehtiyacı olmadıqda. 

B Tapşırıqları yerinə yetirəndə maneçilik törədən olmadıqda. 

V Başqaları mənə nisbətən az hazırlıqlı olduqda. 

5. Mən maksimal gücə o vaxt malik oluram ki: 

 A Ətrafdakılardan kömək və dəstək aldıqda. 

B Mənim gücüm rəğbətləndirmə səviyyəsində olduqda. 

V Hamı üçün faydalı olan vəziyyət yarananda. 

6. Mənim xoşuma o kollektiv gəlir ki: 

 A Hamı bir-birinin nəticəsinin yaxşılaşması ilə maraqlananda. 

B Hərə başqasına maneçilik törətmədən öz işi ilə məşğul olanda. 

V Hər kəs başqasında öz tapşırığının həll etmək üçün istifadə edir. 

7. Şagirdlərin ən pis qiymətləndirdikləri müəllim: 

 A Şagirdlər arasında rəqabət hissi yaradandır. 

B Şagirdlərə lazımı qədər diqqət yetirməyəndir. 

V Sinifdə şagirdlərin bir-birinə kömək etməsi üçün şərait yaratmayandır. 

8. Həyatda ən çox xoş təəssürat bağışlayan: 

 A Heç kəsin sənə maneçilik törətmədən işləmək imkanı olmaqdır. 

B Başqalarından yeni informasiya almaq imkanı olmaqdır. 

V Başqalarına kömək etmək imkanı olmaqdır. 

9. Məncə əsas rol bununla bitməlidir: 

 A Uşaqlarda başqaları qarşısında borcluluq hissini tərbiyə etməklə. 

B Sərbəst həyata atılmağa hazır olmaqla. 

V Başqalarından inamla ünsiyyət köməyi almağa imkanına malik olmaqla. 

10. Qrup qarşısında hansısa problem olduqda mən: 

 A Bu problemin başqalarının həll etməsini lazım bilirəm. 

B Başqalarına arxayın olmadan sərbəst işləməyi lazım bilirəm. 

V Öz büccəmi problemin həll edilməsi üçün istiqamətləndirirəm. 

11. Mən hamıdan yaxşı oxuyardım: 

 A Mənə fərdi yanaşılsaydı. 

B Mənə başqalarının kömək etməsi üçün şərait yaradılsaydı. 

V Şagirdlərdə nailiyyət qazanmaq üçün düzgün istiqamətləndirmə vərdişi yaradılsaydı. 

12. Məncə ondan pis şey yoxdur: 

 A Sən sərbəst nailiyyət qazanmaq imkanında deyilsən. 

B Sinifdə özünü lazımsız hiss edirsən. 

V Sənə ətrafdakılar kömək etməyəndə. 

13. Mən hər şeydən çox qiymətləndirirəm: 

 A Yaxın yoldaşlarımın köməyi olan nailiyyətimi. 

B Ümumi nailiyyəti, hansı ki, orda mənim də xidmətin var. 

V Öz zöhmətimlə nail olduğum nailiyyətimi. 

14. Mən istərdim ki: 

 A Öz əsas üsul və metodlarını qarşılıqlı tətbiq etmə üsulu ilə işləyən kollektivdə işləyəm. 

B Müəllimlə fərdi işləyim. 

V Müəllimlə qrup halında işləyim. 
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Nəticələrin işlənilməsi: 

       I        II     III 
1 V   8 A 1 B   8 V 1 A   8 B 

2 A   9 B  2 V   9 A 2 B   9 V 

3 B 10 B 3 V 10 V 3 A 10 A 

4 B 11 A 4 A 11 V 4 V 11 B 

5 B 12 A 5 V 12 B 5 A 12 V 

6 B 13 V 6 A 13 B 6 V 13 A 

7 B 14 V 7 A 14 A 7 V 14 V 

 

Hansı qrupda çox qeydlər aparıbsa deməli həmin qrupa aid tipə mənsubdur. 

I İndividualist Şəxs qrupu neytral qəbul edir. Fərdi işləməyə üstünlük verir. Ünsiyyətdən qaçır, 

qrupla məhdud kontaktı var. Nəhayət şəxs fərdiləşir. 

II Kollektivçi Şəxs qrupu sərbəst varlıq kimi qəbul edir, onun üçün qrupun bütün problemləri, həm 

ümumi, həm də fərdi birinci plandadır. O, hər bir üzvün problem və nailiyyətləri ilə 

maraqlanır və müşahidə edir. O, öz büdcə və gəlirini bütövlükdə qrupun fəaliyyətinə 

sərf etməyə hazırdır. O, qrup formasında işləmək tələbatındadır. 

II Proqmativ  Şəxs qrupu bu və ya digər irəliləyişində fəaliyyətinə arxalandığı vəsait kimi qəbul 

edir. O, qrupu ona mənfəət verdiyi səviyyədən qiymətləndirir. Eyni zamanda 

qrupdakı kompetentli, ona daha çox kömək etmək imkanında olan, onun 

problemlərini həll etməyi öz üzərinə götürən, həmçinin, informasiya mənbəyi kimi 

istifadə etdiyi şəxslə daha çox hesablaşır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

103. Şagird - müəllim münasibətlərinin tədqiqi üçün ekspress 

sorğu 

1.Məktəbə hər gün həvəslə gedirsiniz?_______________________________________________ 

Səbəbi:_______________________________________________________________________ 

2.Məktəbdəki nizam-intizamdan razısınız?___________________________________________ 

Səbəbi:_______________________________________________________________________ 

3.Sinif rəhbərinə münasibətiniz və səbəbi____________________________________________ 

4.Hansı dərslər sizin üçün maraqlıdır və nə üçün?______________________________________ 

5.Hansı dərslər sizin üçün maraqsızdır və nə üçün?_____________________________________ 

6.Boş vaxtlarınızda hansı işlə məşğul olmağı sevirsiniz?_________________________________ 

7.Hansı müəllimləri sevirsiniz və nə üçün? (adları)_____________________________________ 

8. Hansı müəllimləri sevmirsiniz və nə üçün? (adları)___________________________________ 

9.Valideynlərlə münaqişəniz olur?__________________________________________________ 
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10.Öyrəndiyiniz dərsi sinifdə danışmaq üçün səy göstərirsiniz?___________________________ 

Səbəbi:_______________________________________________________________________ 

11.İnsanda ən yüksək qiymət verdiyiniz keyfiyyət_____________________________________ 

12.Ürəyinizdəki ən müqəddəs arzunuz_______________________________________________ 

13.Hansı müəllimlərin sizə dərs deməsini istərdiniz?___________________________________ 

14. Hansı dərsin təşkilindən razısınız və nə üçün?______________________________________ 

15. Sizcə öyrənilmiş dərs üçün qiymət almaq vacibdirmi?_______________________________ 

16.Əgər dərsə hazırlaşa bilmirsinizsə sizə nə maneə olur?_______________________________ 

17.Əlavə rəy və təklifləriniz_______________________________________________________ 

Anonim sorğulardakı suallar ehtiyac duyulduqda bu və ya digər məzmunda pedoqoji –

psixoloji və etik normalara riayət etməklə dəyişdirilib tərtib edilər bilər. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

104. PARİ metodikası.  

Müəllif: E.Şeffer və R.Bellin 

Bu metodikada valideynlərin uşaqlara və ailəyə münasibətlərinin müxtəlif tərəflərinə 

şamil olunan 23 aspekt – əlamət ayırd edilir. Onlardan 8 əlamət ailənin roluna münasibəti  ifadə 

edib, 15 valideyn – övlad münasibətlərinə şamil olunur. Bu 15 əlamət 3 qrupa bölünür;  

1. optimal emosional əlaqədir,  

2. uşaq ilə izafi emosinal distansiyadır,  

3. uşağa izafi konsentrasiya şkalalar növbəti qaydada təsvir olunur;  

Ailənin roluna münasibət.  

8 əlamətin köməyi ilə təsvir olunaraq onların nömrələri sorğu vərəqində növbəti qaydada 

olur; 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23; 

 qadının ailənin çərçivələri daxilində müstəsna olaraq ailənin qayğısına qalması ilə bağlı 

olaraq şəxsi maraqlarının məhdudlaşdırılması (3); 

 ana rolunda özünü fəda etmək duyğusu (5); 

 ailə münaqişələri (7); 

 valideynlərin fövqəl nüfuzu (11); 

 evin sahibəsi rolundan razı qalmamaq halları (13); 

 ərin ailənin problemlərinə qoşulmaması və kənarda qalması (17); 

 ananın dominantlığı (19); 

 ananın asılı vəziyyəti və qeyri – sərbəstliyi (23). 
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Valideynlərin uşağa münasibəti. 

1. Optimal emosional əlaqə (4 əlamətdən ibarət olub eyni zamanda onların sorğu vərəqi ilə 

bağlı nömrələri bunlardır 1, 14, 15, 21);  

a. söz ilə mfadə olunma hallarının daha da şövqləndirilməsi, verballaşma (1); 

b. tərəfdaş münasibətləri  (14);  

c. uşağın fəalllığının inkişafı  (15);  

d. valideynlər ilə uşaq arasındakı bərabər münasibətlər (21).  

2. Uşaq ilə izafi emosional distansiya (3 əlamətdən ibarət olub eyni zamanda onların sorğu 

vərəqi ilə bağlı nömrələri bunlardır 8, 9, 16);  

a. qıcıqlanma və ehtiras (8); 

b. sərtlik, izafi ciddilik (9); 

c. uşaq ilə əlaqədən yayınma halları (16).  

3. Uşağa izafi konsentrasiya (əlamətlər ilətəsvir olunaraq onların sorğu vərəqi ilə bağlı 

nömrələri bunlardır 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 22);  

a. həddən artıq qayğı, asılılıq münasibətlərinin müəyyənləşdirilməsi (2); 

b. müqavimətin üstünlük təşkil etməsi və iradənin boğulması  (4); 

c. təhlükəsizliyin yaranması, incitməmək təhlükəsi (6); 

d. ailədən kənar təsirlərin istisna olunası  (10); 

e. aqressivliyin boğulması (12); 

f. seksuallığın boğulması  (18); 

g. uşağın daxili dünyasına həddən artıq müdaxilə (20); 

h. uşağın inkişafını sürətləndirmək cəhdi  (22). 

Hər bir əlamət qabiliyyət və mna nöqteyi – nəzərindən bərabər 5 mülahizələrin köməyi 

ilə ölçülür. Metodika 115 mülazidənə ibarətdir. Bu mülahizələr müəyyən ardıcıllıqda olub cavab 

verən şəxs onlara qarşı aktiv və ya qismən razılıq və ya narazılıq şəklində münasibəti 

bildirməlidir. Cavabların ballar ilə hesablanması sxemi metodikanın açarında əksini tapır. 

Rəqəmlərin məbləği əlamətin ifadəliyini müəyyən edir. Beləliklə, 20 əlamətin maksimal ifadəsi 

minimal 5 olur; 18, 19, 20 – yüksək qiymətlər olub buna müvafiq olaraq 8, 7, 6, 5 kimi aşağı 

göstəricilərə malik olur.  

Məhz yüksək və aşağı qiymətləri təhlil etmək ilk növbədə böyük məna kəsb edir.  

Təlimat: Sizin qarşınızda valideynlərin uşaqların tərbiyələri haqqında düşünməyə vadar 

edən  suallar meydana çıxır. Burada doğru və ya səhv cavab yoxdur. Belə ki, hər bir şəxs şəxsi 

fikirləri ilə bağlı daha çox haqqlıdır. Bu suallara dəqiq və düzgün cavab verməyə çalışın.  

Bəzi suallar eyni görünə bilər. Lakin bu eblə deyildir. Burada oxşar suallar olsa da, onlar 

eyni deyildir. Belə suallar uşaqların tərbiyəsinə müxtəlif mövqelərdən baxmaq üçün tərtib 

olunmuşdur.  

Sorğu kitabçasının doldurulmasına təqribən 20 dəqiqə tələb olunur. Cavabı uzun müddət 

düşünməyin, daha tez cavab verin, ağlınıza ələn ilk  cavabı verməyə çalışın.  

Hər bir mülahizənin qarşısında A a b B hərfləri dayanır. Onları mülahizəsinin 

doğruluduğundan asılı olaraq seçmək lazımdır.  

A – əgər bu fikir ilə tamamilə razısınızsa;  

a – əgər bu fikir ilə müəyyən qədər də olsa razısınızsa;  
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b – əgər bu fikir ilə müəyyən qədər də olsa razı deyilsinizsə;  

B - əgər bu fikir ilə tamamilə razı deyilsinizsə.  

Özünüz haqqında belə bir məlumat verin;  

Yaş həddi, cinsi mənsubiyyət, peşə, uşaqların sayı və yaşı.  

№ Suallar 

1. Uşaqlar fikirlərini düzgün hesab etdikləri halda validenyləri ilə razılaşmaya da bilərlər. 

2. Yaxşı  ana övladlarını hətta ən kiçik inciklikdən  və çətinliklərdən qorumalıdır.  

3. Ana üçün ailə və ev həyatda ən vacib məqamlardan biridir. 

4. Bəzi uşaqlar o qədər pisdirlərdirlər ki onların rifahı naminə bu aşaqları  böyüklərdən qorxmağı 

öyrətmək lazımdır. 

5. Uşaqlar valideynlərin onların naminə bir çox işlər görmələri və onların qayğılarına qalmaları 

barədə özlərinə hesabat vermədilər. 

6. Körpə uşağı çimizdirən zaman onları hər zaman tutmaq lazımdır ki, yıxılmasınlar. 

7. Ailədə heç bir zaman münaqişələrin baş vermədiyini düşünən insanlar əslində həyatı bilmirlər. 

8. Uşaq böyüdüyü zaman ciddi tərbiyə aldığına görə valideynlərinə minnətdar olacaqdır. 

9. Uşaq ilə bir gün bir mənzildə qalmaq əsəbi yorğunluğa səbəb ola bilər. 

10. Uşağın valideynlərinin nöqteyi – nəzərlərinin düzgün olub – olmamalı haqqında düşünməməsi 

daha məqbuldur. 

11. Valideynlər uşaqlarda özlərinə qarşı tam inamı tərbiyə etməlidirlər. 

12. Şəraitdən asılı olmayaraq uşağa dalaşmamağı öyrətmək və tövsiyyə etmək lazımdır. 

13. Ev işləri ilə məşğul olan ana üçün ən xoşagəlməz hiss bu kimi  qayğılardan heç bir  zaman xilas 

olmayacağı duyğusudur. 

14. Valideynlər uşaqlara daha tez uyğunlaşırlar 

15. Uşaq həyatda bir çox dəyərli şeylərə öyrənməlidir və buna görə də dəyərli vaxtını itirməməlidir. 

16. Əgər bir dəfə uşağın şıltaqlıq etməməyi ilə razılaşsaz o zaman uşaq bundan sui – istifadə edərək 

hər zaman şıltaqlıq edəcəkdir. 

17. Əgər atalar  uşaqların tərbiyəsinə müdaxilə etməsəyədilər analar bu işin öhdəsindən daha yaxşı 

gələrdilər. 

18. Uşağın yanında cinsi problemlərə toxunmaq olmaz 

19. Əgər ana evə, uşaqlara və ərinə rəhbərlik etməsəydi o zaman bu qədər mütəşəkillik olmazdı. 

20. Ana uşaqlarının nə barədə düşündüklərini hər zaman bilməlidir 

21. Əgər valideynlər övladlarının işləri ilə daha tez – tez maraqlansaydılar uşaqlar bəxtəvər olardılar 

22. Uşaqların bir çoxları 15 aydan başlayaraq fizioloji ehtiyaclarının öhdəsindən daha yaxşı 

gəlməlidirlər 

23. Cavan ana üçün ən çətin məsələ – uşağının körpə yaşlarında tək qalmasıdır. 

24. Uşaqların ailəyə və həyata  nə kimi münasibət bəsləmələrindən asılı olmayaraq onların bu mövzu 

ilə bağlı mülahizələrini ifadə etmələrinə şərait yaratmaq lazımdır. 

25. Ana balasını həyatın bütün zərbələrindən qorumağa borcludur. 

26. Qayğısız həyat yaşayan qadınlar yaxşı ana deyildirlər. 

27. Uşaqlarda yaranan bicliyin köklərini vaxtında məhv etmək lazımdır. 

28. Ana uşağın xoşbəxtliyi naminə öz saədətini qurban verməlidir. 

29. Bütün  cavan analar uşaqlar ilə davranma zamanı təcrübəsizliklərindən ehtiyat edirlər. 

30. Ər ilə arvad hüquqlarını müdafiə etmək üçün vaxtaşırı mübahisə etməlidirlər. 

31. Uşağa qarşı münasibətədə nümayiş etdirilən ciddi nizam – intizam uşaqda güclü xasiyyətin 

inkişafına şərait yaradır. 

32. Analar əksər hallarda uşaqlarının iştirakından əzab çəkir və onlara elə gəlir ki guya onlar bir dəqiqə 

belə uşaqları ilə qaldıqları zaman havalana bilərlər. 

33. Valideynlər övladları qarşısında pis vəziyyətdə qalmamalıdırlar. 

34. Uşaq valideynlərinə başqalarından daha çox hörmət bəsləməlidir. 
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35. Uşaq mübahisə zamanı narazalıqlara son qoymaq üçün valideynlərinə və ya müəllimlərə kömək ilə 

bağlı müraciət etməlidir. 

36. Ananın daima uşaqlar ilə birlikdə olması uşaqları tərbiyə etmək imkanlarına və qabiliyyətinə şübhə 

ilə yanaşmağa şərait yaradır. 

37. Valideynlər hərəkətləri ilə uşaqların hörmət və ehtiramlarını qazanmalıdırlar. 

38. Uşaqlar uğur əldə etmək üçün  bütün qüvvələrini səfərbər etmədikləri halda sonradan uğursuzluq 

ilə qarşılacaqlarını bilməlidirlər. 

39. Uşaq ilə onun problemləri barədə söhbət edən valideynlər uşağı sakit buraxmağın və onun 

problemlərinə müdaxilə etməməyin vacibliyini anlamalıdırlar. 

40. Ərlər xüdbin olmamaq üçün ailə həyatında iştirak etməlidirlər. 

41. Qızların və oğlanların bir – birilərini çılpaq görmələrinə yol vermək olmaz. 

42. Əgər qadın problemləri sərbəst şəkildə həll etməyə qadirdirsə bunu əri və uşaqları üçün də 

etməlidir. 

43. Uşağın  valideynlərindən  gizlin sirri olmamalıdır. 

44. Əgər siz uşaqlardan  lətifə dinləməyə adət etmisinizsə və bu qarşılıqlı bir şəkil alırsa o zaman bir 

çox məsələləri münaqişə olmadan həll etmək mümkündür.   

45. Əgər uşağı erkən yaşlarından gəzməyə öyrətsək bu onun inkişafına müsbət təsir göstərəcəkdir.   

46. Ananın uşağa qulluq və onun tərbiyəsinə nəzarət ilə bağlı çətinlikləri tək – tənha dəf etməsi heç də 

yaxşı hal hesab olunmur. 

47. Uşağın şəxsi fikri və bu fikrini sərbəst şəkildə ifadə etmək imkanları olmalıdır. 

48. Uşağı ağır işdən qorumaq lazımdır. 

49. Qadın ev təsərrüffatı ilə əyləncələr arasında düzgün seçim etməlidir. 

50. Ağıllı ata uşağı rəhbərliyə hörmət etməyi öyrətməlidir. 

51. Anaların bir qismi uşaqlarını tərbiyə etdiklərinə örə övladları tərəfindən hörmətə və ehtirama layiq 

olurlar. 

52. Əgər uşağın başına bir iş gəlirsə bu zaman ana ilk növbədə özünü təqsirli bilir. 

53. Gənc ailələrdə qıcıqlanmaya səbəb olan münaqişəli vəziyyətlə yarana bilər. 

54. Davranış normaları ilə bağlı hörmətə layiq uşaqlar yaxşı, sabit və hörmətli olurlar. 

55. Çox nadir hallarda səhərdən axşamacan uşağı ilə məşğul olan ana mehriban və sakit olur. 

56. Uşaqlar evdən kənarda validenylərinin qəbul etmədikləri  hərəkətlər etməməlidirlər. 

57. Uşaqlar valideynlərindən qeyri bir müdrik insanın olmadığına inanmalıdırlar. 

58. Başqa uşağı döyən uşağa bəraət qazandırmaq olmaz. 

59. Gənc analar başqa səbəbdən deyil məhz evə məhkum olunduqlarına görə əzab çəkirlər. 

60. Uşaqları nədən isə imtina etməyə və ya nəyə isə uyğunlaşmağa məcbur etmək çox mənfi tərbiyə 

üsuludur. 

61. Valideynlər uşaqlarını faydalı məşğuliyyət tapmağa və boş vatlarını itirməməyə öyrətməlidirlər. 

62. Uşaqlar əvvəlcədən  etdikləri hərəkətləri, valideynlərini kiçik problemləri ilə yormağa başlayırlar. 

63. Ana uşaqları ilə bağlı vəzifələrini yaxşı yerinə yetirmədikdə bu atanın ailənin təminatı ilə bağlı 

öhdəliyini və ya borcunu yerinə yetirməməsi deməkdir. 

64. Seksual məzmunlu uşaq oyunları seksual cinayətlərin baş verməsinə səbəb ola bilər. 

65. İşləri yalnız ana planlaşdırmalıdır. Belə ki, o təsərrüfatı necə aparmağın lazımlığını bilir. 

66. Diqqətli ana balasının nə barədə düşündüyünü bilməlidir. 

67. Övladlarının görüş, yoldaşlarının təşkil etdikləri məşqlərdə və rəqslərdə keçirdikləri həyəcanı 

barədə fikirlərini bilən və onları dinləyən valideynlər onlara daha sürətli sosial inkişaflarında 

kömək etmiş olurlar. 

68. Uşaqların ailə ilə əlaqəsi sürətlə zəiflədiyi zaman uşaqlar problemlərini daha tez həll etməyi 

öyrənirlər. 

69. Ağıllı ana uşağın doğuşdan əvvəl və sonra yaxşı şəraitdə olması üçün əlindən gələni edir 

70. Uşaqlar vacib ailə məsələlərinin həllində iştirak etməlidirlər 

71. Valideynlər uşaqların çətin vəziyyətə düşməmələri üçün necə hərəkət etmələrini bilməlidirlər 

72. Qadınların bir çoxları ev və ailə üçün yarandıqlarını unudurlar 

73. Uşaqlar hər zaman kifayət qədər görmədikləri ana qayğısına böyük ehtiyac duyurlar. 

74. Uşaqlar analarının onlara qoyuduğu əməyinə və zəhmətinə örə ona daima minnətdar olmalıdırlar 
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75. Anaların bir çoxları uşağa kiçik və yüngül tapşırıqlar verərək uşağı incitməkdən qorxurlar. 

76. Ailə həyatında sakit müzakirə yolu ilə həlli çətin olan məsəllər mövcuddur. 

77. Uşaqların bir çoxu ciddi tərbiyə görməlidirlər. 

78. Uşaqların tərbiyəsi – ağır əsəbi fəaliyyətdir. 

79. Uşaqlar valideynlərinin düşünmə tərzinə şübhə ilə yanaşmamalıdırlar. 

80. Uşaqlar başqalırdan fərqli olaraq valideynlərinə daha çox hörmət etməlidirlər. 

81. Uşaqları boksa və ya güləşə qoymaq lazım deyildir. Belə ki, bu bədənin zədələnməsinə və digər 

problemlərə gətirib çıxara bilər. 

82. Ən pis hallardan biri də ananın bir qayda olaraq sevdiyi peşəsinə və məşğuliyyətinə vaxt ayırmaq 

imkanından məhrum olmasından ibarətdir. 

83. Valideynlər həyatın bütün məqamlarında özlərinə qarşı münasibətdə uşaqlarını bərabər hüquqlu 

şəxsiyyət kimi tanımalıdırlar. 

84. Uşaq borclu olduğu işi icra etdiyi zaman doğru yoldda olur və özünü bəxtəvər sanır. 

85. Kədərli uşağa yaxın gəlmək və oununla bir müddət məşğul olmaq lazım deyildir. Belə uşaqlar 

üçün ən yaxşı şərait təklikdir. 

86. İstənilən ananın ən böyük arzusu – əri tərəfindən başa düşülməsidir. 

87. Uşaqların tərbiyəsi zamanı ən çətin məqamlardan biri seksual problemlərdir. 

88. Əgər ana evinin və ailəsinin qayğısına qalırsa bütün ailə özünü yaxşı hiss edir. 

89. Uşaq ananın bir  parçası olduğu üçün o anasının həyatı barədə məlumatlandırılmaq hüququna 

malikdir. 

90. Valideynlər ilə birlikdə zarafat etmək və gülmək hüququna malik olan uşaqlar onların 

məsləhətlərini asanlıqla qəbul edirlər. 

91. Valideynlər uşaqlarını fizioloji tələbatlarının öhdəsindən bacardıqca tez gəlmələrini öyrətmək üçün 

bütün səylərini səfərbər etməlidirlər. 

92. Qadınların bir çoxları real həyatda olmadığı kimi doğuşdan sonra uzunmüddətli istirahətə ehtiyac 

duyurlar. 

93. Uşaq valideynlərinə öz problemlərini etibar edən zaman cəzalandırılmayacağına əmin olmalıdır. 

94. Uşağın istənilən işə həvəsini itirməməsi üçün ona ağır ev işlərini tapşırmaq lazım deyil. 

95. Yaxşı ana üçün ailəsi ilə söhbət kifayətdir. 

96. Bəzən valideynləri övladlarının istəklrəinin tam ziddinə etməyə məcbur olurlar. 

97. Analar uşaqlarının rifahı naminə hər şeyi qurban verməyə hazırdırlar. 

98. Ananın ən ümdə qayğısı – uşağın rifahı və təhlukəsizliyinin təminatından ibarətdir. 

99. Təbii olaraq müxtəlif fikirli iki insan ailə qurduqları zaman mübahisə edəcəklər. 

100. Uşaqların ciddi nizam – inzizam ilə tərbiyə olunması onları daha bəxtəvər edir. 

101. Təbii olaraq uşaqları xüdbir və tələbkar olan ana havalana bilər. 

102. Uşaq valideynlərinin tənqidi ilə bağlı fərziyyələri dinləməməlidir. 

103. Uşaqların ümdə vəzifələri valideynlərinə etibar etməkdən ibarətdir. 

104. Valideynlər bir qayda olaraq dalaşqan uşaqlardan çox sakit uşaqlara üstünlük verirlər. 

105. Gənc ana bir çox bahalı əşyaları əldə etmək istədiyi halda buna imkanı çatmadığı üçün özünü 

bədbəxt hiss edir. 

106. Uşaqlardan fərqli olaraq valideynlərin daha böyük imtiyazlara malik olmaları ilə bağlı heç bir əsas 

mövcud deyildir. 

107. Uşaq vaxtı itirməyin mənasız olduğunu anlayan zaman bu onun üçün daha yaxşı variant ola bilər. 

108. Uşaqlar valideynlərini öz problemləri ilə maraqlandırmaq üçün əllərindən ələni əsirgəmirlər. 

109. Kişilərdən bir qismi övladlarının anasına maraqlı və şən həyatın lazım olmasını anlayırlar. 

110. Uşaq seksual problemlər ilə maraqlandığı zaman onu dərhal həkimə göstərmək məsləhətdir. 

111. Ərə gedərkən qadın ailənin qayğısına qalmağa borclu olması ilə bağlı özünə hesabat verməlidir. 

112. Uşağın sirrli – müəammalı fikirlərinin öyrənilməsi ananın vəzifələrindən biridir. 

113. Uşağı ev işlərinə qoşduqda o valiyenlərinə daha çox bağlı olur və onlara öz problemlərini etibar 

edir. 

114. Uşağın şüşədən və ana döşündən qidalandırılmasını bacardıqca tez dayandırmaq lazımdır. Uşaq 

sərbəst olaraq qidalanmağı öyrənməlidir. 

115. Uşaqlar ilə bağlı anadan həddən artıq məsuliyyətli  olmasını tələb etmək olmaz. 
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Metodika ailədaxili münasibətlərin səciyyəvi xüsusiyyətlərini, ailə həyatının təşkili 

xüsusiyyətlərini qiymətləndirməyə icazə verir. Ailədə münasibətlərin ayrı – ayrı aspektlərini  

ayırd etmək mümkündür; 

 ailənin məişətinin, təsərrüfat – məişət strukturunun təşkili (metodikada bu 3, 13, 19, 23 

şkalalardır); 

 əxlaqi və emosional dəstək ilə əlaqədar ər – avrad münasibətləri, asudə vaxtların təşkili, 

şəxsiyyətin inkişafı üçün zəruri şəraitin yaradılması (metodikada bu 17 şkaladır); 

 uşaqların pedaqoji tərbiyəsini təmin edən münasibətlər (metodikada bu 5, 11  şkalalardır).  

Rəqəmləri nəzərdən keçirərək ailənin ilkin modelini tərtib etmək mümkündür. Burada 7 

şkala daha vacibdir. Bu şkala üzrə ən yüksək göstəricilər münaqişəli vəziyyət, ailə 

münaqişələrinin istehsalat münasibətlərinə keçidi haqqında şəhadətlik edə bilər. Psixoloji yardım 

ailə münaqişələrinin həllinə yönəlir.  

3 şkala üzrə yüksək qiymətlər ailə problemlərinin istehsalat problemi, işin maraqlarının 

ikinji dərəcəliyi haqqında şəhadətlik edir; 13 şkala haqqında əks hallardan bəhs olunur. Bu 

əlamətə əsasən yüksək qiymətlərə malik şəxslər üçün ailədən asılılıq, təsərrüfat funksiyalarının 

paylanmasında cüzi uzlaşma daha da xarakterikdir. Ailənin cüzi inteqrasiyası haqqında 17, 19, 

23 şkalalar üzrə yüksək qiymətlər şəhadətlik edir.  

Ailənin roluna dair münasibətlərin təhlili psixoloqa sınaqdan keçirilən şəxsin ailə 

münasibətlərinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini anlamağa, ona psixoloji yardım göstərməyə kömək 

göstərir.  

Valideyn – uşaq münasibətləri metodikada təhlilin əsas predmeti olur.  

Dərhal əmələ gələn əsas nəticə – optimallıq nöqteyi – nəzərindən uşaqların əlaqəsinə 

verilən qiymətdən ibarətdir. Bunun üçün şkalaların ilk üç qrupları üzrə orta kəmiyyətlər 

müqayisə olunur; optimal əlaqə, emosional distansiya, konsentrasiya.  

Ayrı – ayrı şkalaların təhlili xüsusi maraq kəsb edir. Bu valideynlər ilə uşaq arasındakı 

münasibətlərin xüsusiyyətlərinin, bu münasibətlərdə gərginlik zonasının dərk olunmasının açarı 

olur.  

Metodika psixoloji söhbətin hazırlanması və həyata keçirilməsi zamanı da kömək göstərə 

bilər.  

Əlamətlər: 

1. Verballaşma.  

2. Həddən artıq qayğının nümayişi.  

3. Uşağın ailədən asılılığı  

4. İradənin boğulması  

5. Özünü fəda vermək hissi  

6. Küsdürmək təhlükəsi  

7. Ailə münaqişələri  

8. Qıcıqlanma halları  
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9. İzafi ciddilik  

10. Ailədənkənar təsirin istisna olunması  

11. Valideynlərin fövqəl nüfuzu  

12. Anaların aqressivliyinin söndürülməsi  

13. Ananın rolundan razı qalmamaq  

14. Tərəfdaş münasibətləri  

15. Fəallığın inkişafı  

16. Münaqişədən yayınma halları  

17. Laqeydlik  

18. Seksuallığın pozulması  

19. Anaların dominantlığı  

20. Həddən artıq müdaxilə  

21. Münasibətlərin bərabərləşdirilməsi  

22. Uşağın inkişafını sürətləndirmək  

23. Qeyri – sərbəstlik 

№ AabB № AabB № AabB № AabB № AabB Ümumi bal 

1.  24.  47.  70.  93.   

2.  25.  48.  71.  94.   

3.  26.  49.  72.  95.   

4.  27.  50.  73.  96.   

5.  28.  51.  74.  97.   

6.  29.  52.  75.  98.   

7.  30.  53.  76.  99.   

8.  31.  54.  77.  100.   

9.  32.  55.  78.  101.   

10.  33.  56.  79.  102.   

11.  34.  57.  80.  103.   

12.  35.  58.  81.  104.   

13.  36.  59.  82.  105.   

14.  37.  60.  83.  106.   

15.  38.  61.  84.  107.   

16.  39.  62.  85.  108.   

17.  40.  63.  86.  109.   

18.  41.  64.  87.  110.   

19.  42.  65.  88.  111.   

20.  43.  66.  89.  112.   

21.  44.  67.  90.  113.   

22.  45.  68.  91.  114.   

23.  46.  69.  92.  115.   

 

A – 4 bal; a – 3 bal; 6 – 2 bal; B – 1 bal.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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105.  Nigahdan razı qalmaqla bağlı test - sorğusu  

Müəlliflər: V.V.Stolin, T.L.Romanova, Q.P.Butenko 

Nigahdan razı qalmaqla bağlı test - sorğusu nigahdan razı qalma və ya qalmama 

səviyyəsinin ekspress diaqnostika- sını  müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulub. Sorğu özündə bir 

ölçülü şkalanı əks etdirir. 20 hökmdən ibarətdir. Bu hökmlər münasibətin müxtəlif sferalarına 

aiddir: özünü və partnyoru, onun fikrini, dəyərini, yönəlişliyini qavrama. Hər bir hökmə 3 cavab 

variantı uyğun gəlir: 

A doğrudur 

B demək çox çətindir 

C doğru deyil. 

 

 Təlimat: Verilmiş hökmləri diqqətlə oxuyun və təklif olunan 3 cavab varian- tından 

birini seçin. Çalışın “demək çox çətindir”, “cavab verməkdə çətinlik çəkirəm” bu kimi 

cavablardan istifadə etməyəsiniz.  

Sorğu mətni: 

№ Hökmlər 

1. Cütlüklər ailə həyatında qurduqdan sonra mütləq şəkildə qarşılıqlı anlamanı itirirlər və bir - 

birilərini kəskin şəkildə qavrayırlar. 

 A Doğrudur 

B demək çox çətindir 

C doğru deyil. 

2. Sizin ər - arvad münasibətiniz sizə ..... gətirir: 

 A narahatlıq və əzab –əziyyət. 

B cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. 

C sevinc və xoşbəxtlik. 

3. Qohumlar və dostlar sizin nigahınızı qiymətləndirirlər. 

 A Uğurlu 

B orta səviyyədə 

C Uğursuz 

4. Əgər siz edə bilsəydiniz, o zaman: 

 A həyat yoldaşınızın xarakterində bir çox şeylərini dəyişərdiniz. 

B demək çətindir. 

C siz heçnə dəyişməzdiniz 

5. Müasir ailələrin problemlərindən biri seksual münasibətlərlə bağlıdır. 

 A doğrudur. 

B demək çətindir. 

C doğru deyil. 

6. Siz öz ailə həyatınızı dost tanışınızın, qohumlarınızın ailə həyatı ilə müqayisə etdikdə bu nəticəyə 

gəlirsiniz 

 A siz başqalarına baxdıqda bədbəxtsiniz 

B demək çətindir 

C siz başqalarına baxdıqda xoşbəxtsiniz. 

7. Ailə həyatı, yaxın insan olmadan yaşamaq  müstəqil yaşamaqdan da çətindir. 

 A doğrudur. 

B  demək çətindir. 

C doğru deyil. 
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8. Siz hesab edirsiniz ki, həyat yoldaşınız olmadan həyat natamam olardı. 

 A doğrudur. 

B  demək çətindir. 

C doğru deyil. 

9. Insanların əksəriyyəti hər hansısa səviyyədə nigaha münasibətdə öz gözləmələrində aldanırlar. 

 A doğrudur. 

B  demək çətindir. 

C doğru deyil. 

10. Vəziyyətin müxtəlifliyi sizi boşanma haqqında düşünməyə mane olur. 

 A doğrudur. 

B  demək çətindir. 

C doğru deyil. 

11. Əgər geri dönmək olardısa mənim həyat yoldaşım ola bilərdi: 

 A kim olursa olsun bircə indiki olmasın 

B demək çətindir. 

C elə məhz indiki həyat yoldaşım olsun. 

12. Siz fəxr edirsiniz ki, məhz həyat yoldaşınız kimi bir insan sizinlə birgədir. 

 A doğrudur. 

B  demək çətindir. 

C doğru deyil. 

13. Çox təəssüf ki, həyat yoldaşınızın çatışmamazlıqları çox vaxt onun mənliyinə üstün gəlir. 

 A doğrudur. 

B  demək çətindir. 

C doğru deyil. 

14. Ailə həyatında xoşbəxt olmaq üçün əsas maneə məhz budur: 

 A sizin həyat yoldaşınızın xasiyyəti 

B demək çətindir 

C sizin özünüzün xasiyyəti 

15. Nigaha hansı hisslərlə daxil olmusunuz? 

 A Güclü 

B demək çətindir 

C zəif 

16. Nigah insanın yaradıcılıq imkanlarını zəifləşdirir: 

 A doğrudur. 

B  demək çətindir. 

C doğru deyil. 

17. Demək olar ki, sizin həyat yoldaşınız elə keyfiyyətlərə sahibdir ki, bu key- fiyyətlər onun 

çatışmayan cəhətlərini kompensasiya edir 

 A doğrudur. 

B  demək çətindir. 

C doğru deyil. 

18. Çox təəssüf ki, nigahınızda  hər şey bir- birinizə emosional dəstəklə həll olunmur: 

 A doğrudur. 

B  demək çətindir. 

C doğru deyil. 

19. Sizə elə gəlir ki, həyat yoldaşınız tez –tez ağılsızlıq edir, yersiz zarafatlar edir, yersiz danışır 

 A doğrudur. 

B  demək çətindir. 

C doğru deyil. 

20. Sizin fikrinizcə nigahda həyat sizin iradənizdən asılı deyil. 

 A doğrudur. 

B  demək çətindir. 
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C doğru deyil. 

21. Sizin nigahınız həyatınıza gözlədiyiniz rahatlıq gətirmədi: 

 A doğrudur. 

B demək çətindir. 

C doğru deyil. 

22. Ailədə hər şeydən az hörmətə güman etmək lazımdır - bu cür düşünmək düzgün deyil. 

 A doğrudur. 

B demək çətindir. 

C doğru deyil. 

23. Bir qayda olaraq sizin həyat yoldaşınızın əhatəsi sizə məmnunluq verir: 

 A doğrudur. 

B demək çətindir. 

C doğru deyil. 

24. Sözün düzünə qalsa qeyd etmək lazımdır ki, sizin ailə münasibətinizdə heç bir işiqlı bir an olmayıb: 

 A doğrudur. 

B demək çətindir. 

C doğru deyil. 

 

Testin açarı: 

Suallar: 1C, 2C, 3A, 4C, 5C, 6C, 7A, 8A, 9C, 10C, 11C, 12A, 13C, 14C, 15A, 16C, 

17A,18C, 19C, 20C, 21C, 22A, 23A, 24C . 

Nəticələrin interpretasiyası: Əgər tədqiq olunanlar açarda verilən variantlara (A və ya 

C)  uyğun gəlirsə, o zaman bu 2 balla hesablanır; əgər B variantını seçirlərsə bu zaman 1 balla 

hesablanır. Uyğun gəlməyən cavab variantları isə 0 balla hesablanır. 

Sonra bütün ballar birlikdə hesablanır. Bal diapazonu 0 - 40 baldır. 

Ən yüksə bal nigahdan razı qalmanı bildirir. 

0-16  bal    Tamamilə  uğursuz ailə 

17 –22     bal    uğursuz ailədir. 

23- 26    bal    uğursuz ailədən biraz yaxşıdır. 

27 - 28    bal    keçid dövrüdür. 

29 - 32    bal    uğurlu ailəyə yaxındır. 

33 – 38  bal    uğurlu ailədir. 

39 – 48  bal tamamilə uğurlu ailədir. Nigahdan razıdırlar. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

106. “Ailədə rol gözləmələri və tələblər”sorğusu 

Müəllif: A.N.Volkova 

Məqsədi: 1. Ər-arvadın ailə həyatında seksual münasibətlərinin, şəxsi münasibətlərinin, 

valideyn borclarının, hər iki tərəfin profesional maraqlarının, mənəvi və emosional dəstəyin, 

partnyorların xarici cəlbediciliyinin əhəmiyyətliyi haqqında təsəvvürləri öyrənmək. Bütün bunlar 

ailənin əsas funksiyalarını əks etdirir, ailənin dəyərlər şkalasını (ADŞ) təşkil edir. 

2. Ailədə ər- arvad arasında ailə funksiyalarını realizasiyası zamanı arzuolunan rol 

bölgüsü, haqqında təsəvvürləri dəqiqləşdirmək və rol gözləmələri və tələbləri şkalalarını (RGTŞ) 

birləşdirmək.  
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Metodikanın təsviri:  Metodika hər birində 36 hökmdən ibarət olan iki variantdan (kişi 

və qadın) və 7 şkaladan ibarətdir. Tərəflərə hökmlərlə tanış olmaq və hər bir hökmə rəy 

bildirmələri təklif olunur. Aşağıdakı tip cavab variantlardan istifadə olunur: “tamamilə razıyam”, 

“ümumilikdə bu doğrudur”, “bu tamamilə belə deyil”, “bu doğru deyil”. 

Təlimat: sizin qarşınızda nigaha aid olan 36 hökm var. Diqqətlə hökmləri oxuyun və 

onlara rəyi bildirin.  

Sorğunun mətni (Qadınlar üçün) 

№ Hökmlər  

1. Insanın əhval –ruhiyyəsi onun seksual tələbatlarının təmin olunmasından asılıdır. 

2. Nigahda xoşbəxtlik ər - arvadın seksual harmoniyasından asılıdır. 

3. Seksual münasibətlər ər- arvad münasibətlərində əsasdır. 

4. Nigahda qadın və kişinin ümumi maraqlarının olması vacib amildir. 

5. Ər – həyat yoldaşının maraqlarını, fikirlərini, meyillərini dəstəkləyən –dostdur  

6. Ər – həyat yoldaşının işləri haqqında danışa biləcək dostdur. 

7. Ərin ən böyük qayğısı – ailənin rahatlığını və maddi əsaslarını təmin etməkdir. 

8. Ər qadınlar birlikdə ev işləri ilə maraqlanmalıdır.  

9. Ər özünün qayğısına qalmağı bacarmalıdır, gözləməməlidir ki, qadın bütün işləri öz üzərinə 

götürəcək.  

10. Ər qadınla bərabər eyni dərəcədə uşaqlarla maraqlanmalıdır. 

11. Mən istərdim ki, həyat yoldaşım uşaqları sevsin. 

12. Həyat yoldaşımın yaxşı ata olub –olmamasına fikir verirem. 

13. Işgüzar və enerjili kişilərdən xoşum gəlir. 

14. Işləri ilə ciddi məşğul olan kişiləri olduqca dəyərləndirirəm. 

15. Həyat yoldaşımın işinin professional və işgüzarlığının necə dəyərləndirilməsi mənim üçün çox 

vacibdir. 

16. Ər ailədə isti və etibarlı atmosferin yaratmağı bacarmalıdır.  

17. Həyat yoldaşımın məni başa düşməsi və məni olduğu kimi qəbul etməsi mənim üçün vacibdir. 

18. Həyat yoldaşım – mənim yaşantılarıma, əhval-ruhiyyəmə, vəziyyətimə diqqətli olan dostumdur. 

19. Həyat yoldaşım müasir və yaraşıqlı geyinəndə xoşum gəlir. 

20. Boylubuxunmlu və görkəmli kişilər mənim xoşuma gəlir. 

21. Kişi elə görünməlidir ki, ona baxmaq xoş olsun. 

22. Qadının ən böyük qayğısı ailədə hər şeyin yerli yerinə olmasıdır. 

23. Mən həmişə ailəyə nə almaq lazım olduğunu bilirəm. 

24. Mən evdarlıqla bağlı vacib məsləhətləri yığıram: dadlı yeməkləri necə bişirmək, tərəvəzləri, 

meyvələri necə konservləşdirmək və s.  

25. Uşağın tərbiyəsində əsas rolu qadın oynayır. 

26. Mən uşağın dünyaya gəlməsi, tərbiyəsi ilə bağlı çətinliklərdən qorxmuram.  

27. Mən uşaqları sevirəm və onlarla böyük məmnuniyyətlə məşğul oluram. 

28. Mən həyatda öz yerimi tutmağa çalışıram. 

29. Mən öz işimdə yaxşı mütəxəssis olmağa çalışıram. 

30. Mənə çətin və məsuliyyəti işi tapşırdıqda çox fərəhlənirəm. 

31. Yaxınlar və dostlar tez –tez məsləhət üçün mənə müraciət edirlər. 

32. Ətrafdakılar tez-tez öz bədbəxtliklərin mənə danışırlar. 

33. Mən həmişə səmimi olaraq qayğıya və dəstəyə hetiyacı olan insanları dəstəkləyirəm. 

34. Mənim əhval –ruhiyyəm mənim necə görünməyimdən asılıdır. 

35. Mən qəşəng paltarları xoşlayıram, bər-bəzəkdən və kosmetikadan istifadə edirəm. 

36. Mən xarici görünüşümə xüsusi əhəmiyyət verirəm. 
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Sorğunun mətni (Kişilər  üçün) 

№ Hökmlər  

1. Insanın əhval –ruhiyyəsi onun seksual tələbatlarının təmin olunmasından asılıdır. 

2. Nigahda xoşbəxtlik ər-arvadın seksual harmoniyasından asılıdır. 

3. Seksual münasibətlər - ər- arvad münasibətlərində əsasdır. 

4. Nigahda qadın və kişinin ümumi maraqlarının olması vacib amildir. 

5. Qadın – həyat yoldaşının maraqlarını, fikirlərini, meyillərini dəstəkləyən –dostdur. 

6. Qadın – həyat yoldaşının işləri haqqında danışa biləcək dostdur. 

7. Qadının ən böyük qayğısı – ailəyə qulluq etmək və yemək bişirməkdir. 

8. Qadın əgər yaxşı evdar xanım deyilsə onda mənim gözümdən düşür. 

9. Qadın əgər yaxşı evdar xanımdırsa onda bununla fəxr edə bilər.  

10. Mən istərdim ki, həyat yoşdaşım uşaqları sevsin və onlara yaxşı ana olsun. 

11. Əgər qadın analıq hissindən sıxılırsa demək o natamam qadındır. 

12. Mənim üçün həyat yoldaşımın yaxşı ana olmasıdır. 

13. Işgüzar və enerjili qadınlardan xoşum gəlir. 

14. Işləri ilə ciddi məşğul olan qadınları olduqca dəyərləndirirəm. 

15. Həyat yoldaşımın işinin professional və işgüzarlığının necə dəyərləndirilməsi mənim üçün çox 

vacibdir. 

16. Qadın  ailədə isti və etibarlı atmosferin yaratmağı bacarmalıdır.  

17. Həyat yoldaşımın məni başa düşməsi və məni olduğu kimi qəbul etməsi mənim üçün vacibdir. 

18. Həyat yoldaşım – mənim yaşantılarıma, əhval-ruhiyyəmə, vəziyyətimə diqqətli olan dostumdur. 

19. Həyat yoldaşım müasir və gözəl geyinəndə xoşum gəlir. 

20. Yaxşı geyinən qadınları həmişə dəyərləndirirəm. 

21. Mən həmişə evə nə lazım olduğunu bilirəm. 

22. Mən ev işləri ilə məşğul olmağı xoşlayıram. 

23. Mən evi təmir edə və texniki işləri həll edə bilərəm. 

24. Uşaqlar mənimlə oynamağı xoşlayırlar və səbrlə onlarla ünsiyyətdə oluram. 

25. Mən uşaqları çox sevirəm və onlarla məşğul olmağı bacarıram. 

26. Mən uşağın tərbiyəsində aktiv iştirak edirəm və hətta boşansam belə bu belə olacaq. 

27. Mən uşaqları sevirəm və onlarla böyük məmnuniyyətlə məşğul oluram. 

28. Mən həyata öz yerimi tutmağa çalışıram. 

29. Mən öz işimdə yaxşı mütəxəssis olmağa çalışıram. 

30. Mənə çətin və məsuliyyəti işi tapşırdıqda çox fərəhlənirəm. 

31. Yaxınlar və dostlar tez –tez məsləhət üçün mənə müraciət edirlər. 

32. Ətrafdakılar tez-tez öz bədbəxtliklərin mənə danışırlar. 

33. Mən həmişə səmimi olaraq qayğıya və dəstəyə hetiyacı olan insanları dəstəkləyirəm. 

34. Mənim əhval –ruhiyyəm mənim necə görünməyimdən asılıdır. 

35. Mən mənə yaraşan paltarları geyinməyə çalışıram. 

36. Mən kostyuma, köynəyin formasına, qalstukun rənginə xüsusi əhəmiyyət verirəm. 

 

Alınan nəticələrin təhlili: Cütlüklər testdən keçdikdən sonra cavabları “Ailə dəyərlərinin 

konsultasion tədqiqi” cədvəlində qeyd olunur (cədvəl 106.1.). 
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Cədvəl 106.1. 

Ailə dəyərləri şkalası  Hökmün№   Bal  Hökmün№   Bal  Ümumi 

göstərici (balda) 
Intim seksual  1     

2  

3  

=  

Həyat yoldaşı ilə şəxsi indentifikasiya 4     

5  

6  

=  

Səmərəli məişət təsviri Gözləmə  Iddia   

7  22  

8  23  

9  24  

=  =  

Valideyn – tərbiyəçi  10  25   

11  26  

12  27  

=  =  

Sosial aktivlik 13  18   

14  29  

15  30  

=  =  

Emosional - psixoterapevtik 16  31   

17  32  

18  33  

=  =  

Xarici cəlbeidicilik 19  34   

 20  35  

21  36  

=  =  

 

Metodika 7 ailə dəyəri şkalasına bölünür. Hər bir şkala üzrə ballar ayrıca hesablanır. 

Əvvəlki iki şkala üzrə ballar cəmlənərək axırıncı sırada yazılır. Digər 5 şkalada isə 2 alt şkalaya 

(gözləmə, iddia) bölünür. Rollu gözləmə - bu ər və arvadın ailə vəzifələrini aktiv şəkildə yerinə 

yetirməsi ustanovkası, rollu iddia isə - hər bir partnyorun ayrı-ayrılıqda ailə rolunu yerinə 

yetirməsinə hazırlığıdır. Cavablar aşağıdakı kimi qiymətləndirilir: 

 “Tamamilə razıyam” - 3 bal .  

 “ümumilikdə bu doğrudur” - 2 bal.  

 “bu tamamilə belə deyil” – 1 bal.  

 “bu doğru deyil” - 0 bal  

 

Beləliklə, şkala üzrə minimum bal 0, maksimum isə 9-dur. 

 Şkala üzrə kiçik qiymət – 0- 3 bal; 

 Şkala üzrə orta qiymət – 4-6 bal 

 Şkala üzrə yüksək qiymət – 7- 9 bal. 
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Ailə dəyərləri şkalasının interpretasiyası: 

1.İntim seksual şkala – (№1-3 hökmlər) – ailə münasibətlərində seksual münasibətlərin 

əhəmiyyətliyini qeyd edir. Bu şkala üzrə yüksək bal göstərir ki, cütlüklər seksual münasibətləri 

ailə xoşbəxtliyinin vacib şərti hesab edir. Cütlüklərin bir –birinə münasibəti onların necə seksual 

partnyor olmasından asılıdır. Şkala üzrə aşağı qiymət nigahda seksual münasibətlərin 

qiymətləndirilməməsi kimi interpretasiya olunur. 

2. Həyat yoldaşı ilə şəxsi indentifikasiya - (№4-6 hökmlər) – ər və arvadın bir-birilərinə 

olan şəxsi identifikasiya ustanovkasın əks etdirir: maraqların birliyinin gözlənilməsi, tələbatlar, 

dəyərlərin orientasiyası. Şkala üzrə aşağı qiymət şəxsi avtonomiya ustanovkasını göstərir. 

3.Səmərəli məişət təsviri şkalası ailənin səmərəli məişət funksiyasının cütlüklər 

tərəfindən necə həyata keçirilməsini göstərir. Bu şkala iki subşkalalara bölünür: rollu gözləmə, 

rollu iddia. Rollu gözləmə (№7-9 hökmlər)partnyordan qiymətlərə gözləmə səvviyyəsi kimi 

nəzərdən keçirilir. Rollu gözləmə şkalasında qiymətlər nə qəər yüksəkdirsə, o qədər də həyat 

yoldaşının tələbləri artır. Rollu tələblər şkalası (№22-24 hökmlər) məişət işlərində cütlüklərini 

özünün istəyilə iştirak etməsini əks etdirir. Şkala üzrə ümumi bal kişinin(qadının) ailənin məişət 

baxımından təşkilində əhəmiyyətliyi kimi baxılır. 

4. Valideyn –tərbiyəçi şkalası cütlüklərin valideyn öhdəliklərinə olan münasibətini əks 

etdirir. Rol gözləmələri şkalası (№10-12 hökmlər) həyat yoldaşının aktiv valideyn pozisiyasına 

olna münasibətini əks etdirir. Rollu iddia (№25-27 hökmlər)ər və ya arvadın uşaqların 

tərbiyəsində öz məsuliyyətinə orientasiyasını əks etdirir. Ümumi qiymət şkalası  cütlüklər üçün 

valideyn funksiyası kimi baxılır. Şkalanın balı nə qədər yüksəkdirsə o qədər də kişi atalıq, qadın 

analıq hissi yüksəkdir. 

5. Sosial aktivlik şkalası – ailə münasibətlərinin stabilliyinin xarici sosial aktivliyin 

əhəmiyyətliyini əks etdirir. Rollu gözləmə şkalası (№13-15 hökmlər)kişi və ya qadının ciddi 

professional maraqlarının orientasiyasının, aktiv ictimai rol oynamasının səviyyəsini ölçür. Rollu 

iddia şkalası (№ 28 – 30 hökmlər) cütlüklərin şəxsi professional tələbatının inikas olunmasını 

illüstrasiya edir. Şkalanın ümumi qiyməti kişi və ya qadının ailədaxili maraqlarını əks etdirir.  

6. Emosional – psixoterapevtik – şkala ailənin emosional – psixoterapevtik funksiyasının 

əhəmiyyətliliyini əks etdirir. Rollu gözləmə şkalası (№ 16 – 17 hökmlər) kişi və ya qadının  öz 

üzərinə ailədə emosional lider rolu götürməsinin səviyyəsini ölçür. Bunlara aşağıdakılar aiddir: 

ailədə psixoloji iqlimin korreksiyası, mənəvi və emosioanl dəstəkləmə, psixoterapevtik 

atmosferin yaradılması. Rollu gözləmə şkalası  (№ 31 – 33 şkalası) kişi və ya qadının ailə 

psixoterapevti olmasını göstərir. Ümumi qiymət şkalası ailədə cütlüklər üçün qarşılıqlı və 

emosional dəstəyin əhəmiyyətliyini göstərir.  

7. Xarici stabillik şkalası – qadın və kişinin xarici görünüşünün, onun müasir moda ilə 

uyğun gəlməsinin əhəmiyyətliliyini göstərir. Rollu gözləmə şkalası (№ 19 – 21 hökmlər) ər və ya 

arvadın əks cinsin gözəl görünməsini istəyir.  Rollu iddia şkalası (№ 34 – 36 hökmlər) şəxsi 

cəlbediciliyinə önəm verdiyini göstərir. Ümumi qiymət şkalası xarici görünüşünün müasir 

obrazına orientasiyasını göstərir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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107. “Nigahın stabilliyi” testi 

 
Təlimat: 30 sual təqdim edilir və “açar”cavablarla müqayisə edin. 

 

 

 

Açar:  

+ - 4, 6-8, 10-14, 18, 19, 26-28, 30  

- - 1-3, 5, 9, 15-17, 20-25, 29  

Hər uyğun gələn cavab 1 balla qiymətləndirilir.  Bal diapazonu 0-30 baldır. 

0-7 bal – nigah dağılmağa doğru gedir, yalnız həyat yoldaşlarının istəyilə bu nigahı bərpa 

etmək olar.   

7-14 bal – münasibətlərdə xırda söz-söhbətlərdən danışmaq olar. Həyat yoldaşlarının bir-

birinə hörməti münasibəti daha da yaxşı edə bilər. 

№ Suallar  

1 Mənim əhval ruhiyyəm ən çox evdə korlanır. 

2 Istənilən xırda bir şey ailəmizdə söz söhbət yaradır. 

3 Məndə nəsə bədbəxtlik yarananda özümü tənha hiss edirəm. 

4 Məzuniyyət vaxtı istirahət etmək həyat yoldaşımla istirahət etmək tək istirahət eməkdən olduqca 

xoşdur. 

5 Yaradıcı və ictimai işimi həyat yoldaşımla bölüşməyi xoşlamıram. 

6 Mənə pis olanda həyat yoldaşım mənə qarşı həddindən artıq diqqətli olur. 

7 Həyat yoldaşımdan bir dəfə də olsun ağır söz eşitməmişəm. 

8 Həyat yoldaşımın qayğısına qalmaq mənə məmnunluq verir.  

9 Əminəm ki, ailə həyatı qurduqdan sonra ər-arvad arasında sevgi sönür. 

10 Həyat yoldaşım adətən mənə qarşı  nəzakətli və mehribandır. 

11 Bizim bütün mübahisələrimiz barışmaqla bitir. 

12 Biz həmişə evləndiyimiz günü qeyd edirik. 

13 Həyat yoldaşım məni həmişə dəstəkləməyə hazırdır. 

14 Həyat yoldaşımın bütün dostları mənim xoşuma gəlir. 

15 Mənim qayğımı həyat yoldaşım o qədər də əhəmiyyət vermir. 

16 Dostlarımla həyat yoldaşımsız görüşməyi üstün tuturam. 

17 Həyat yoldaşım mənim işimə etinasız yanaşır. 

18 Həyat yoldaşımla birlikdə insanların davranışını eyni qiymətləndiririk. 

19 Həyat yoldaşımla birlikdə çoxlu maraqlarımız və əyləncələrimiz var. 

20 Vərdişlərimi hətta həyat yoldaşımın xoşuna gəlməsə belə dəyişmək fikrində deyiləm. 

21 Məncə ailədə hüquqlarımdan çox vəzifələrim var.  

22 Nigah gözlədiyimdən də çox mənim azadlığımı məhdudlaşdırdı. 

23 Həyat yoldaşına güzəştə getmək olmaz, bu hüquq bərabərsizliyinə yol verir. 

24 Məni o qıcıqlandırır ki, yaşadığımız problemləri mən özüm həll etməli oluram.  

25 Gözləməzdimki ailə insanın bu qədər vaxtını və gücün alır. 

26 Intim münasibətlər həmişə bizim barışmamıza təsir edir. 

27 Heç həyat yoldaşının əhval-ruhiyyəsini heçə saymaq olmaz. 

28 Mən nadir hallarda pis əhval-ruhiyyəmi evdə göstərirəm. 

29 Əgər nigah münasibətləriniz həll olunmursa ən yaxşısı boşanmaqdır. 

30 Həyat yoldaşım məni ətrafdakılardan yaxşı başa düşür. 
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15-24 bal – ailədə yüksək qarşılıqlı münasibətlərdən və pozitiv atmosferdən danışmaq 

olar. Mübahisə vaxtı onun həlli yollarını çox məharətlə tapırlar. 

25-30 bal – xoşbəxt ailələr adlandırmaq olar. Təbriklər!!! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

108. Ailədə konfliktlər  

Müəllif: A.Karelin 

Metodika 32 konfliktli situasiyadan ibarətdir. Bu situasiyalarda ər - arvadın hansi tərz də 

davranmaları müəyyənləşdirilir. Suallara cavab olaraq tədqiq olunanlara ehtimal olunan 

reaksiyalardan ibarət şkala təklif olunur. Şkaladakı təklif olunmuş variantlar (-2) dən 2 baladək 

qiymətləndirilir. 

Təlimat: Təklif olunmuş 32 konfiliktli situasiyalar hər bir ailənin həyatında baş verə 

biləcək situasiyalardir. Xahiş olunur ki, 32 suala şkalada təklif olunmuş ehtimal olunan 

reaksiyalardan birini seçməklə cavab verəsiniz və hər sualın qarşısında şkalada cavab olaraq 

seçdiyiniz balı yazın. 

 Şkala:  

(-2) Qəti surətdə razı deyiləm (həyat yoldaşımın bu situasiyada dediyi və etdiyi hərəkətlə) 

və aktiv surətdə etiraz edirəm. 

  (-1) Razı deyiləm (həyat yoldaşımın bu situasiyada dediyi və etdiyi hərəkətlə) 

narazılığımı nümayiş etdirirəm ama müzakirədən qaçiram. 

(0) Heç bir şey etmirəm. Öz fikirimi bildirmirəm. Hadisələrin sonrakı gedişini 

gözləyirəm. 

(1) Demək olarki həyat yoldaşımla bu situasiyada razıyam. Ama bu fikrimi bildirməyə 

ehtiyac duymuram. 

(2) Həyat yoldaşımla bu situasiyada tam razıyam onu aktiv surətdə dəstəkləyirəm. 

Ailədə konfliktlərin tədqiqi göstərir ki, adətən ailələrdə daha çox 8 sferada problemləri 

fərqləndirə bilərik. 

1. Dostlarla və qohumlarla münasibətlə  bağlı  problemlər 

2. Uşağın tərbiyəsiylə bağlı problemlər 

3. Avtonomluğa can atmaqla bağlı problemlər 

4. Rol gözləmələri problemi 

5. Davranış  normalarının uyğunsuzluğu problemi 

6. Həyat yoldaşlarının birinin dominantlik etməyə çalışması 

7. Qısqanclığın təzahürü problemi 

8. Pula olan münasibətlərdəki fərqlər 
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Konfliktdə günahkar olmağa əsaslanaraq iki qrupa bölmək olar: 

“Günahkar” sözünü məcazi mənada işlədilir. Əsas məğz ailələrdə baş verən 

münasibətlədə real olaraq kimin konfiliktə səbəb olmasını reallaşdırmaqdır.  

1. Bu situasiyalarda: 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 31 - ci də konfliktin 

yaranmasında daha çox respondent “günahkar”dır. 

2. Bu situasiyalarda 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32 - ci də konfliktin 

yaranmasına daha çox həyat yoldaşınız səbəbkardır.  

           Tədqiqatın nəticələrini bir ümumi indeksin toplanması yoluyla (hər bir blok üzrə orta 

göstəricinin tapilması ilə) tapmaq olar. 

            Indeksler  -2 dən  2 yə kimi dəyişir. Mənfi indeks respondentin konfliktli situasiyalarda 

mənfi reaksiyasin müsbət indeks isə müsbət reaksiyalarin göstərir. 

1 və ya -1 indeksi onu göstərirki ailədəki konfliktlərdə siz passiv xarakterli davranış 

nümayiş etdirirsiniz. 

Cavabın nə qədər 2 indeksinə yaxın olmasi daha çox ailə münasibətlərinin konfliliktli 

xarakter daşımasının göstəricisidir. 

Əldə olunmuş nəticələr bizə ailədəki konfliktliyin səviyyəsini izah etməyə imkan verir. 

Suallar: 

1) Siz qohumlarınızı evinizə qonaq çağırmısınız həyat yoldaşınız bunu bilə-bilə 

gözlənilmədeə evə gec gəlir. Siz çox əsəbləşirsiniz və pis olursunuz. Qonaqlar gedəndən sonra 

həyat yoldaşınıza əsəbləşdiyinizi və pis olduğunuzu deyirsiz lakin o sizin naralığınızın səbəbini 

bir növ anlaya bilmir qəbul etmir. Bu zaman siz …… 

2) Həyat yoldaşınız sizə çoxdan söz verib ki evdə hər hansi bir məişət işini yerinə 

yetirəcək lakin hələdə heç ne etməyib. Bu zaman siz ……. 

3) Həyat yoldaşınızla siz mağazada növbəyə durmusunuz satıcı çox kobudcasına 

davranan qadındır və ləng işləyir. Növbə sizə çatanda həyat yoldaşınız gözlənilmədən satıcıyla 

kobud danışmağa başladı və bu sizi biraz təəcübləndirdi. 

Blok nömrə Situasiya nömrə 

1 1, 5, 8, 20 

2 4, 11, 16, 23 

3 6, 18, 21, 22 

4 2, 12, 27, 29 

5 3, 26, 28, 30 

6 9, 25, 31, 32 

7 13, 14, 17, 24 

8 7, 10, 15, 19 
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4) Axşamdır .Uşağın yatma saatıdır, lakin o yatmaq istəmir həyat yoldaşınız isə çalışır ki, 

onu yataga aparsın. Siz isə uşaqa icaze verirsiniz ki bir qədər gec yatsin.Həyat yoldaşınız isə öz 

dediyinde tekid edir.Buzaman siz  ……… 

5) Həyat yoldaşınızla siz razılaşmısınız ki, bazar gününü ikiniz bir yerde keçirəcək- siniz 

lakin gözlənilmədən valideynləriniz sizi evə dəvət edir. Siz dərhal qonaq getməyə hazırlaşırsınız. 

Həyat yoldaşınız planlarınızın pözulmasından narazıdır. Bu zaman siz….. 

6) Həyat yoldaşınızın əhvalı pisdir. Siz hiss edirsiniz ki onun işdə problemləri var. 

Onunla söhbətə cəhd edirsiniz lakin o, söhbətdən qaçır. Bu zaman siz…. 

7) Siz həyat yoldaşınızla dostunuzun ad gününə dəvət almısınız. Hədiyə almaq üçün pul 

kifayət etmir. Siz hesab edirsiniz ki məhz həyat yoldaşınız bu aya daha çox pul xərcləyib. Bu 

zaman siz…. 

8) Dostunuz sizinlə və həyat yoldaşınızla öz problemini bölüşür. Həyat yoldaşınız bu 

zaman dostunuza kobudcasına  irad tutur və dostunuzun xətrinə dəyir. Bu zaman siz…. 

9) Sizin ikinizdə işdə ləngiməli olursunuz və uşaq tək qalmalı olacaq. Siz hesab edirsiniz 

ki, usağa həyat yoldaşınız baxmalıdır. Çünki sizin işiniz onun kindən daha vacibdir. Həyat 

yoldaşınız əks fikirdədir. Bu zaman siz…. 

10) Mənzilin təmirinə başlayırsız. Gözlənilmədən məlum olur ki,  təmirə görə daha çox 

pul xərclənilməli olacaq. Həyat yoldaşınız əvvəlcədən təmirin əleyhinə idi. Pul söhbətindən 

sonra sizə lap əsəbləşdi. Bu zaman siz…. 

11) Sizin həyat yoldaşınızla ümumi sevimli məşğuliyyətiniz var. Həyat yoldaşınız 

məsləhət görürki uşağınızda bu məşğuliyyətə qoşasınız. Siz isə hesab edirsiniz ki uşaq sizə mane 

olacaq. Həyat yoldaşınız isə öz fikirində təkid edir. Bu zaman siz…. 

12) Sizin işiniz var və harasa getməlisiniz. Həyat yoldaşınız sizlə söhbət etmək istəyir və 

sizin ona bir neçə dəqiqə ayırmaq istəməmənizdən narazıdır. Bu zaman siz…. 

13) Sizin evlilikdən qabaq bir neçe kişi(qadın) dostlarınız olub və hələ də sizlə dostdurlar 

və evinizə qonaqda gəlirlər. Həyat yoldaşınız bundan narazıdır. Bu zaman siz…. 

14) Siz həyat yoldaşınızın iş yerinə getmisiniz. O isə bir neçe dəqiqəliyinə işlə bağlı 

harasa çıxıb. O gələnə qədər siz onun bir neçə kişi (qadın) kolleqaları ile söhbət edirsiniz. Həyat 

yoldaşınız buna neqativ münasibət göstərdi. Bu zaman siz…. 

15) Sizə elə gəlirki həyat yoldaşınız pulu lazımsız yerə xərcləyir. O isə əks fikirdədir. Bu 

zaman siz…. 

16) Siz həyat yoldaşınızdan xaiş edirsiniz ki, uşağa dərsini etməkdə kömək etsin. Çünki 

özünüz bu dərsi yaxşı bilmirsiniz. Həyat yoldaşınız isə öz işiylə məşğul olur və uşağı sizin 

yanınıza göndərir və deyir ki, vaxtı yoxdur. Bu zaman siz…. 

17) Son zamanlar siz işinizdə olan kişi (qadın) kolleqanızla çox ünsiyyətə girirsiniz. 

Həyat yoldaşınız narazıdır. Bu zaman siz…. 

18) Təsadüfən köhnə dostunuzla görüşürsünüz. Evinə qonaq gedirsiniz və evə gec 

gəlirsiniz. Həyat yoldaşınız nigaran qaldığından siz gələndə öz narazılığını bildirir. Bu zaman 

siz…. 
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19) Pul haqqında həyat yoldaşınızla mübahisəniz düşür. Həyat yoldaşınız sizi israfçılıqda 

günahkarlandırır. Bu zaman siz…. 

20) Siz həyat yoldaşınızın dostlarının evinə qonaq gedirsiniz. Lakin onun dostlarından 

sizin xoşunuz gəlmədi və siz bacardığınız qədər bunu büruzə vermirsiniz. Evə qayıdarkən isə 

həyat yoldaşınız sizin davranışınızdan narazı qaldığını bildirdi. Bu zaman siz…. 

21) Həyata yoldaşınız qonaq getməyə hazırlaşır. Siz də onunla getmək istəyirsiniz. O isə 

təklif etmir. Bu zaman siz…. 

22) Sizin maraqli məşğuliyyətiniz var. Lakin həyat yoldaşınız bundan narazıdır və açıq 

şəkildə bunu bildirir. Bu zaman siz…. 

23) Həyat yoldaşınız uşagınızı cəzalandırır. Sizə elə gəlirki bu cəzaya elədə ehtiyac yox 

idi və uşaqla oynamağa başlayırsınız. Həyat yoldaşınız bu hərəkətinizdən narazı qaldı. Bu zaman 

siz…. 

24) Qonaqlıqda həyat yoldaşınız bir kişiylə (qadınla) uzun müddət danışıb güldüyünü 

görürsünüz. Bu sizə toxunur. Bu zaman siz…. 

25) Siz istəyirsiniz ki bazar gününü evdə keçirəsiniz. Həyat yoldaşınız isə dostlarına 

qonaq getməyə söz verib. Siz isə heç getmək istəmirsiniz. Bu zaman siz…. 

26) Siz dostunuzla ailə problemlərinizlə bağlı danışırsınız. Həyat yoldaşınız bundan 

narazıdır. Bu zaman siz…. 

27) Əriniz xahis etmisdi ki, onun şalvarını tikəsiniz. Bugün o şalvarını geyinmək istəyir. 

Lakin  sizin hec vaxtınız olmayıb deyə tikməmisiniz. O səbəbi bilməməsinə baxmayaraq yenə də 

narazılıq etdi. Bu zaman siz…. 

27) Xanımınız sizdən xahiş etmişdiki ütünü təmir etmək lazımdır. Bugün o ondan istifadə 

etmək istəyirdi ama təmir olunmamışdır. O öz narahatçılığını bildirir və  o bilirdiki təmirçinin 

vaxtı yox idi. Bu zaman siz…. 

28) Ailəvi tanışınız artıq neçənci dəfədir ki, sizin  etibarınızı doğrultmur. Həyat 

yoldaşınıza bildirirsiniz ki o, adama narazılığınızı bildirmək lazımdır. Həyat yoldaşınız buna 

ehtiyac olmadigini bildirir. Bu zaman siz…. 

29) Sizin əhvalınız pisdir .Öz problemlərinizi ərinizlə bölüşmək istəyirsiniz. O isə 

vaxtının olmadığını əsas götürərək söhbət etmək istəmir. Bu zaman siz…. 

30) Həyat yoldaşınızın dostu sizdən xahiş edir ki, ona hər hansı bir sözü çatdırasınız. 

İşiniz çox olduğundan siz bunu unudursunuz və hayat yoldaşınız işdən gələndə ona heç nə 

demirsiniz və yalnız gecə yadınıza düşür. Həyat yoldaşınız sizi məsuliyətsizlikdə sizə görə 

həmişə bu cür pis vəziyyətlərə düşməkdə günahlandırır. Bu zaman siz…. 

31) Axşam televizora baxırsınız amma siz bir verilişə həyat yoldaşınız isə başqasına 

baxmaq istəyir. Bu zaman siz…. 

32) Siz dostlarınızla birgə istirahətə dair planlarınızı müzakirə edirsiniz. Həyat yoldaşınız 

gözlənilmədən sizin fikrinizə kəskin şəkildə ehtirazını bildirir. Bu zaman siz…. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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109. “Dəyər oriyentasiyaları” metodikası  

Müəllif: M.Rokiç  

Dəyər oriyentasiyaların sistemi şəxsiyyətin istiqamətinin məzmunlu tərəfini müəyyən 

edir və onun ətraf mühitə, digər insanlara, özünə qarşı münasibətlərin əsasını, dünyagörüşünün 

əsasını və həyatın fəallıq motivasiyasının nüvəsini, həmçinin də həyat konsepsiyası ilə həyat 

fəlsəfəsinin əsasını təşkil edir.  

Hal – hazırda dəyərlər siyahısının paylanmasına əsaslanan M.Rokiçin dəyər oriyentasiya-

larının dəyişilməsi metodikası daha geniş vüsət  alır. M.Rokiç dəyərlərin iki sinfini fərqləndirir: 

 terminal – fərdi qaydada mövcudiyyətin yekun nəticəsi kimi ona can atmaq çıxış edir;  

 intrumental – fəaliyyət tərzinin və ya şəxsiyyətin xassələrinin istənilən vəziyyətdə üstün 

olması mülahizəsi.  

Bu bölgü  dəyər – məqsədlərə və dəyər – vasitələrə ənənəvi şəkildə bölgüyə müvafiq 

olur.  

Respondentə ya əlifba sırası ilə ağ vərəqdə, ya da kartlarda dəyərlərin iki siyahısı təqdim 

olunur. siyahılarda sınaqdan keçirilən şəxs hər bir dəyərə sıra nömrəsi verərək kartı onların 

əhəmiyyətinə görə yerləşdirir. Materialın ötürülməsinin sonuncu forması isə daha etibarlı 

nəticələr verir. Əvvəlcə terminal, daha sonra isə instrumental dəyərlərin toplumu təqdim olunur.  

Təlimat: “Sizə dəyərləri işarə etməklə 18 kartdan ibarət məcmuə təqdim olunacaqdır. 

Sizin əsas tapşırığınız – onları əhəmiyyətinə və həyatınızda hansı önəmli yeri tutmağına görə 

yerləşdirməkdən ibarətdir. 

Hər bir dəyər ayrıca kartda işarə olunmuşdur. Kartları diqqətlə öyrənin və sizin üçün daha 

əhəmiyyətlisini seçərək onu birinci yerə qoyun. Daha sonra əhəmiyyətinə görə ikinci dəyəri 

seçin və onun birincinin ardında yerləşdirin. Daha sonra eyni vəziyyəti qalan kartlar ilə də 

təkrarlayın. Sonuncu daha vacib olaraq 18 yeri tutur.  

Tələsmədən düşünərək işləyin. Əgər iş prosesində siz fikrinizi dəyişinirsinizsə, o zaman 

cavablarınızı dəyişərək kartların yerlərində də dəyişiklik edə bilərsiniz. Yekun nəticə sizin həqiqi 

mövqeyinizi əks etdirməlidir”. 

Stimul material:  

A siyahısı (terminal dəyərləri); 

1. fəal həyat (həyatın emosional zənginliyi); 

2. həyat kmilliyi (həyat təcrübəsi ilə əldə olunan mülahizələrin kamilliyi və sağlam şüur); 

3. sağlamlıq (fiziki və psixiki); 

4. maraqlı iş;  

5. təbiətin və sənətin gözəlliyi (təbiətdə və sənətdə gözəllik ilə qarşılaşma); 

6. məhəbbət (sevimli insan ilə mənəvi və fiziki yaxınlıq); 

7. maddi baxımdan təmin olunmuş həyat (maddi çətinliklərin yoxluğu); 

8. yaxşı və etibarlı dostların varlığı;  

9. ictimai şöhrət (ətrafdakıların, kollektivin, iş yoldaşlarının hörmət və ehtiramı);  

10. qavrama (təhsilini, dünyagörüşünü, ümumi mədəniyyətin, intellektual inkişafın 

genişləndirilməsi imkanı); 
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11. məhsuldar həyat (imkanlarından, qüvvəsindən və qabiliyyətindən maksimal qaydada 

istifadə imkanı); 

12. inkişaf (özü üzərində aparılan iş, daimi fiziki və mənəvi təkmilləşmə); 

13. əyləncələr (asudə vaxtın xoşagələn, ürəkaçan bir şəkildə keçirilməsi, vəzifələrin 

yoxluğu); 

14. azadlıq (sərbəstlik, mühakimələrdə və əməllərdə müstəqillik); 

15. xoşbəxt ailə həyatı;  

16. başqalarının səadəti (rifah, başqa insanların, başqa xalqın, ümumilikdə isə bəşəriyyətin 

inkişafı və təkmilləşdirilməsi); 

17. yaradıcılıq (yaradıcı fəaliyyət ilə məşğul olmaq imkanı); 

18. özünə qarşı inam (daxili harmoniya, daxili ziddiyətlərdən və şübhələrdən azad olma). 

B siyahısı (instrumental dəyərlər); 

1. səliqə (təmizlik), işlərdə və evdə səliqə – səhmanın hökm sürməsi;  

2. tərbiyə (yaxşı maneralar); 

3. yüksək tələbat (həyata qarşı yüksək tələblər və yüksək səviyyəli cazibədarlıq); 

4. həyatsevərlik (yumor hissi); 

5. icraçılıq (nizam - intizam);  

6. müstəqillik (sərbəst və daha qətiyyətlə hərəkət etmək qabiliyyəti); 

7. özünün və başqalarının qüsurları ilə barışmamaq;  

8. təhsil (biliklərin genişliyi, yüksək ümumi mədəniyyət); 

9. məsuliyyət (borc hissi, sözünün üzərində durmaq bacarığı); 

10. rasionalizm (məntiqi və sağlam şəkildə düşünmək bacarığı, düşünlümüş, səmərəli 

qərarlar qəbul etmək); 

11. özünənəzarət (təmkin, şəxsi nizam - intizam); 

12. fikrinin və mülahizələrinin müdafiə olunmasında jəsarət;  

13. möhkəm iradə (öz fikrini müdafiə etmək bacarığı,  çətinliklərin qarşısında geri 

çəkilməmək); 

14. səbr (başqalarının fikirlərinə daha təmkinlə yanaşma, başqalarına onların səhvlərini 

bağışlamaq imkanı); 

15. geniş mülahizələr (başqasının nöqteyi – nəzərini anlamaq, başqalarının zövqlərinə, adət – 

ənənələrinə, vərdişlərinə hörmət və ehtiramla yanaşmaq qabiliyyəti); 

16. düzgünlük (doğruluq, səmimilik); 

17. işlərdə effektivlik (əməksevərlik, işdə məhsuldarlıq); 

18. həssaslıq (qayğıkeşlik). 

Metodikanın ən əsas məziyyəti kimi isə universallıq, nəticələrin işlənib hazırlanmasında 

rahatlıq və müayinənin keçirilməsinin qənaətliliyi, çeviklik – həm stimullu materialı, həm də 

təlimatları variasiya etmək imkanı çıxış edir. Onun əhəmiyyətli nöqsanı kimi isə sosial arzuların, 

qeyri – səmimiliyinin təsiri imkanları çıxış edir. Buna görə də belə halda diaqnostikanın 

motivasiyası, testləşdirmənin könüllü xarakteri və psixoloq ilə sınaqdan keçirilən şəxs arasında 

əlaqənin qurulması daha böyük rol yonayır. Metodikanı seçim və ya ekspertiza məqsədilə tətbiq 

etmək tövsiyyə olunmur.  

İşarə olunan nöqsanların qarşısının alınması və dəyər oriyentasiyalarının sisteminə daha 

dərin müdaxilə üçün təlimatların dəyişdirilməsi mümkündür. Onlar əlavə diaqnostika 

informasiyasını verərək nəticələri daha da əsaslandırmağa imkan verir. Belə ki, əsas seriyadan 

sonra sınaqdan keçirilən şəsdən növbəti suallara cavab verərək kartları paylamağı xahiş etmək 

mümkündür:  
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 Bu dəyərlər bizim həyatımızda hansı qaydada və hansı dərəcədə realizə olunur? 

 Siz arzuladığınız səviyyəyə çatsaydınız bu dəyərləri necə yerləşdirərdiniz? 

 Sizcə bunu bütün münasibətlərdə təkmil olan insan tərtib etmişdirmi? 

 Sizcə bir çox insanlar bu testi necə yerinə yetirərdilər? 

 Sizcə bunu 6 və ya 10 il bundan əvvəl necə edərdilər? 

 Sizcə bunu 5 və ya 10 il bundan əvvəl necə edərdilər? 

 Sizə yaxın olan insanlar kartları necə paylayardılar? 

Dəyərlərin ierarxiyasını təhlil edərək müxtəlif əsaslar ilə daha məzmunlu bloklarda 

sınaqdan keçirilən şəxs tərəfindən həyata keçirilən qruplaşmaya böyük diqqət yetirmək lazımdır. 

Belə ki, məsələn konkret və mücərrəd dəyərlər, peşəkar özünürealizə və şəxsi həyat dəyərləri 

ayırd edilir. İntrumental dəyərlər etik dəyərlərdə, ünsiyyət dəyərlərində, işlərin dəyərlərində, 

fərdi və konformist dəyərlərdə, alturist dəyərlərdə, özünü ifadə etmək və başqa mülahizələrin 

qəbulu dəyərlərində qruplaşır. Bu dəyər oriyentasiyaları sisteminin subyektiv şəkildə 

strukturlaşdırılmasının bütün imkanları demək deyildir. Psixoloq fərdi qanunauyğunluqları 

tutmağa cəhd göstərməlidir. Əgər heç bir qanunauyğunluğu aşkar etmək mümkün olmursa, o 

zaman respondentdin dəyərlər sistemi ilə məlumatlandırılmamasını və hətta cavabların qeyri – 

səmimiliyini güman etmək mümkündür.  

Müayinəni fərdi şəkildə həyata keçirmək daha yaxşıdır. Lakin burada qrupşəkilli testlərin 

tətbiqi də mümkündür.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

110. Şəxsiyyətlərarsı münasibətlərin diaqnostikası  

Müəllif: T.Liri, Q.Leforc, R.Sazek, 1954-cü il 

Məqsədi: özünüqiymtləndirmə və qarşılıqlı qiymətləndirmə şəraitində insanların 

münasibətlərinin daha çox üstünlük təşkil etdiyi tipi aşkar etmək. 

Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin tədqiqi zamanı iki amil daha tez – tez fərqləndirilir: 

dominantlı – tabelik və dostluq – aqressivlik. Məhz bu amillər şəxsiyyətlərarası qavrama 

proseslərində insan haqqında ümumi təsəvvürləri təyin edirlər. Onlar şəxsiyyətlərarası davranış 

üslubunun təhlili zamanı əsas komponentlərin arasında sadalanmış və məzmunlarına görə 

Ç.Ottudanın qiymət və güc kimi semantik differensialının iki və ya üç əsas oxları ilə qarşılıqlı 

nisbətdə ola bilər. B.Beylzin rəhbərliyi altında amerika psixoloqları tərəfindən həyata keçirilən  

çoxillik tədqiqatlar zamanı qrup üzvünün davranışı iki dəyişənlər üzrə qiymətləndirilərək, 

onların təhlili üç oxun yaratdığı üçhəddli məkanda həyata keçirilir; dominantlıq – tabelik, 

mehribanlıq – düşmənçilik, emosianallıq – analitiklik.  

T.Liri  əsas sosial oriyentasiyaların təqdim olunması üçün sektorlara bölünən dairələr 

şəklində şərti sxemi işləyib hazırlamışdır. Bu dairədə üfüqi və şaquli oxlar ilə dörd 

oriyentasiyalar işarə olunur; dominantlıq – tabelik, mehribanlıq – düşmənçilik. Bu sektorlar da 

öz növbələrində səkkiz – daha fərdi münasibətlərə bölünür. Dairəni daha da mükəmməl şəkildə 

təsvir etmək üçün 16 sektora bölür, lakin burada iki əsas oxlara müəyyən şəkildə yönələn 

oktantlardan istifadə olunur.  

T.Liri  sxemi sınaqdan keçirilən şəxsin nəticələrinin mərkəz oxuna nə qədər yaxın olması 

və bunun nəticəsində iki dəyişənlərin qarşılıqlı münasibətlərinin daha da güclü olması haqqında 

fərziyyələrə istinad edir. Hər bir oriyentasiyanın ballarının məbləği indeksə çevrilir və burada 
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üfüqi və şaquli oxlar üstünlük təşkil edir. Mərkəzdən alınan göstəricilərin arasındakı məsafə 

interpersonal davranışın adaptasiya və ya ekstremallığına işarə edir.  

Sorğu kitabçası 128 mülahizədən ibarət olub münasibətlərin 8 tipində artan intensivlik  

ardıcıl şəklə düşən 16 bənddə əmələ gəlir. Metodika elə bir şəkildə qurulmuşdur ki, 

münasibətlərin hər hansı bir növünün aşkar olunmasına yönəlmiş fərziyyələr ardıcıl qaydada 

deyil, fərqli bir şəkildə yerləşir; onlar 4 sırada qruplaşır və təriflərin müəyyən sayından sonra 

təkrarlanır. Məlumatların işlənməsi zamanı hər bir tipin münasibətlərinin sayı hesablanır.  

T.Liri metodikadan insanların davranışlarının qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunması-

nı təklif etmişdir. Yəni burada ətrafdakıların davranışlarının qiymətləndirilməsi nəzərdə tutularaq 

özünü qiymətləndirmə öz yaxınların qiymətləndirilməsi və ideal Mənin təsviri üçün nəzərdə 

tutulur. Diaqnostikanın bu səviyyələrinə müvafiq olaraq cavablar üçün nəzərdə tutulan təlimatda 

dəyişilir.  

Səviyyənin maksimal səviyyədə qiymətləndirilməsi – 16 bal olub, münasibətlərin ifadə 

olunmasının dörd dərəcəsinə bölünmüşdür;  

0 – 4 bal – aşağı səviyyəli – adaptasiyalı davranış 

5 – 8 bal – bərabər səviyyəli  

9 – 12 bal – yüksək səviyyəli – ekstremal davranış 

13 – 16 bal – pataloqiyaya qədər ekstremal 

Diaqnostikanın müxtəlif istiqamətləri şəxsiyyətin tipini müəyyən etməyə, eləcə də 

məlumatları ayrı – ayrı aspektlər üzrə müqayisə etməyə icazə verir. Məsələn “sosial Mən”, “real 

Mən”, “mənim tərəfdaşlarım” və.s.  

Bu metodika respondentə ya siyahı vasitəsilə təqdim olunur, ya da ayrı – ayrı kartlarda 

əksini tapır. Sınaqdan keçirilən şəxsə özü haqqında təsəvvürlərə uyğun gələn, bu və ya digər 

insana şamil olunan fərziyyələri işarə etmək təklif olunur.  

Bunun nəticəsində sorbu kitabçasına xüsusi açarın vasitəsilə hər bir oktant üzrə ballar 

hesablanır. Alınan ballar diskoqrammaya çevrilir. Bu zaman mərkəzdən ayrılan məsafə bu oktant 

üzrə balların sayına müvafiq olur. Vektorların ucları birləşərək şəxsi profili əmələ gətirir:  

Dominanlıq. Aqressivlik. Dostluq. Tabelik.  

Xüsusi düsturlara əsasən iki əsas amil üzrə göstəricilər təyin edilir;  

Dominantlıq = (I - V) + 0,7 x (VIII + II – IV - VI). 

Mehribanlıq = (VII - III) + 0,7 x (VIII – II – IV + VI). 

Alınan məlumatların keyfiyyətcə təhlili müxtəlif insanların təsəvvürləri arasındakı fərqli 

cəhətləri nümayiş etdirən diaqramların müqayisə olunması yolu ilə həyata keçirilir. 

S.V.Maksimov tərəfindən refleksiyanın dəqiqlik indeksləri, qrupda şəxsiyyətin əlverişli 

mövqeyinin differensasiyalı qavranması dərəcəsi, şəxsiyyət tərəfindən qrupun mövqeyinin dərk 

olunması dərəcəsi, şəxsiyyət üçün qrupun əhəmiyyəti təqdim olunur.  
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Metodiki üsul psixoloji uyğunluq problemini öyrənməyə icazə verərək daha çox ailə 

məsləhətxanasının, qrupşəkilli psixoterapiyanın və sosial – psixoloji treninqin təcrübəsində 

istifadə olunur.  

Ətrafdakı insanlara münasibətin tipləri.  

I. Avtoritar.  

13 – 16 – müstəbid, hakimdir, despotik xarakterə malikdir, güclü şəxsiyyət olub 

qrupşəkilli fəaliyyətin bütün növlərində liderlik edir. Hamıya məsləhətlər verir, öyrədir, bir çox 

hallarda öz fikrinə arxalanmağa çalışır, başqalarının məsləhətlərini qəbul etmir. Ətrafdakılar bu 

hökmranlığı qeyd etsələr də, onu tanımaq istəmirlər.  

9 – 12 –  dominant, enerjili olub tam səriştəli, avtoritar liderdir, işlərində müvəffəqiyyət 

qazanmağa qabildir, məsləhətlər verməyi xoşlayır və özünə qarşı hörmət və ehtiram tələb edir.  

0 – 8 – o özünə daha çox inanan şəxs olub hər zaman inadkar lider olmur.  

II. Xudbin.  

13 – 16 – hamını idarə etmək ilə yanaşı hamıdan kənarda olmağa da can atır,  o özünü 

sevən şəxs olub müstəqil və xudbindir. O, çətinlikləri başqalarının öhdəsinə ataraq onlara bir 

qədər yad münasibət bəsləyir, lovğalanır, özündən razı olur və vasvasılıq edir.  

0 – 12 – eqoistik cəhətlərə malik olub özünə oriyentasiya edərək rəqabətə daha çox 

meylli olur.  

III. Aqressiv.  

13 – 16 – ətrafdakı insanlar ilə qarşılıqlı münasibətdə daha kəskin və sərt olur, aqressivlik 

asosial davranışa səbəb ola bilər.  

9 – 12 –  tələbkardır, sözü üzə deyəndir, səmimidir, ciddidir, kəskindir, barışmazdır, bir 

çox hallarda başqalarını ittiham etməyə daha çox meyllidir, ülərüzdür, ironiyalıdır və qıcıqlanır.  

0 – 8 – inadkardır və enerjilidir.  

IV. Şübhəli.  

13 – 16 –  qəddar ətraf mühitə qarşı yad münasibət bəsləyir, şübhəlidir, küsəyəndir, bütün 

hallarda şübhələnməyə meyllidir, kinlidir, daima hamı ilə bağlı şikayətlənir.  

9 – 12 –  tənqid etməyi xoşlayır, şübhəli olduğu üçün əlaqələrə girməyə çətinlik çəkir və 

pis əlaqənin qurulmasıqndan qorxur, qapalıdır, skeptikdir, insanlarda peşman olur, qapalıdır, 

naqativizmini verbal aqressiya zamanı ifadə edir.  

0 – 8 – bütün sosial hadisələrə və ətrafdakı insanlara qarşı tənqidi münasibət bəsləyir.  

V. Tabe olan.  

13 – 16 – özünü alçaltmağa meylli olub iradəsi zəifdir, hamıya güzəştə getməyə 

meyllidir, hər zaman özünü sonuncu yerə qoyaraq özünü mühakimə edir, özünü təqsirli bilir, 

passivdir, daha güclü şəxsdə arxa, dayaq tapmağa çalışır.  
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9 – 12 –  utanjaqdır, asanlıqla utanır, vəziyyəti nəzərə almadan daha güclü şəxsə tabe 

olmağa meyllidir.  

0 – 8 – daha ciddi və utanjaq olub, güzəştə getməyi xoşlayır, emosional baxımdan daha 

davamlı olub tabe olmaq qabiliyyətinə malik olur. onun şəxsi fikri olmur və vəzifələrini vicdanlı 

şəkildə yerinə yetirir.   

VI. Asılı.  

13 – 16 – özünə kəskin şəkildə inanmır, bir çox qorxuları olur və istənilən səbəbdən 

həyəcanlandığı üçün başqalarından və başqalarının fikrindən asılı olur.  

9 – 12 –  sözə baxan olub, qorxaq, köməksiz olub, müqavimət göstərməyi bacarmır və 

səmimi olaraq başqalarının hər zaman haqlı olduğunu hesab edir.  

0 – 8 – rahatlığı sevir, yumşaq xasiyyətlidir, kömək v məsləhət gözləyir, inanandır, 

ətrafdakıların ona heyranlıqla baxmalarına meylli olub daha nəzakətlidir.  

VII. Mehriban.  

9 – 12 – hamı ilə mehriban və nəzakətli münasibəti qorumağıbacarır, sosial rəyə 

oriyentasiya edir, vəziyyəti və şəraiti nəzərə almadan yaxşı olmaq kimi tələbləri təmin etməyə 

oriyentasiya edir, miqroqrupun məqsədlərinə canq ataraq inkişaf etmiş mexanizmlərə malik olur 

və emosional baxımdan daha labildir.  

0 – 8 – əməkdaşlığa, kooperasiyaya meyllidir, problemlərin həlli zaman və münaqişəli 

vəziyyətlərdə daha kompromislidir, ətrafdakıların fikri ilə razılaşmağa çalışır, şüurlu olaraq özü 

üçün rahat şərait tələb edir, şərtiliyə, insanlar ilə münasibətdə yaxşı münasibətlərin qaydalarına 

riayət edir, qrupun məqsədlərinə nail olmaq istiqamətində təşəbbüs nümayiş etdirən entuziastdır, 

kömək etməyə, özünü diqqət mərkəzində hiss etməyə çalışır, məhəbbətə böyük ehtiyac duyur, 

ünsiyyətcil olub münasibətlərdə istilik və dostluğu ifadə edir.  

VIII. Alturist.  

9 – 16 – hiperhəssas olub hər zaman maraqlarını qurban verir, hamıya kömək etməyə və 

hamıya mərhəmət göstərməyə çalışır, köməyini əsirgəmir və ətrafdakılara qarşı daha fəal olur, 

başqalarına görə məsuliyyəti dəfələrlə öhdəsin götürür. Onun şəxsi məziyyətlərini izlədən 

maskası olur.  

0 – 8 – insanlara daha məsuliyyətli münasibət bəsləyir, nəzakətli, yumşaq xasiyyətlidir, 

mehribandır, insanlar əzab çəkən zaman onlara qarşı emosional münasibət bəsləyir, simpatiya 

saxlaya bilər, qayğıkeşdir, nəvazişi xoşlayır, ətrafdakıları sakitləşdirməyi bacarır, təmannasız və 

mehribandır.  

Sorğunun mətni: 

Sizin özünüz barədə təsəvvürlərinə uyğun ələn təriflərin əksinə olaraq “+” işarəsini 

qoyun.  

I. 1. Başqaları onun barəsində yaxşı dü-

şünürlər. 
V 17. Özünə qarşı tənqidi münasibəti bəsləməyi 

də xoşlayır. 

 2. Ətrafdakılara xoş təəssürat başılayır-

lar. 
 18. Səhvini anlamağa qadirdir. 

 3. Sərəncam verməyi və əmr verməyi  19. Böyük həvəslə tabe olur. 
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də xoşlayır. 

 4. Öz fikrini müdafiə etməyi bacarır.  20. Güzəştə getməyi də bacarır. 

II. 5 Şəxsi ləyaqət hissinə malik olur. VI 21. Çox xeyirxahdır. 

 6 Müstəqildir.  22. Heyran olduğu kimi özünü başqalarına 

bənzətməyi də bacarır. 

 7 Öz qayğısına qalmağı bacarır.  23. Hörmət bəsləməyi sevir. 

 8 Laqeydlik nümayiş etdirə bilər.  24. Hər zaman xoş söz eşitməyə ehtiyac du-

yur. 

III. 9 Sərt ola bilər. VII 25. Əməkdaşlıq qurmağa daha çox meyllidir. 

 10 Ciddidir, lakin həddən artıq ədalətli-

dir. 
 26. Başqaları ilə yaşamağa çalışır. 

 11 Səmimi də ola bilər.  27. Mehriban və dostluq münasibəti qurmağı 

bacarandır. 

 12 Başqalarına qarşı tənqidi münasibəti 

bəsləməyi bacarır.  
 28. Diqqətli və nəvazişkardır. 

IV. 13. Ağlamağı xoşlayır. VIII 29. Nəzakətlidir. 

 14. Əksər hallarda qəmli olur.  30. Bir çox hallara və ya təzahürlərə müsbət 

münasibət bəsləyəndir. 

 15. Etimadsızlıq nümayiş etdirməyə qa-

dirdir. 
 31. Yardım barədə çağırışa dərhal cavab ve-

rəndir. 

 16. Əksər hallarda peşman olur.  32. Təmannasız kömək göstərməyə də me-

yillidir. 

   

 

I 33. Heyranlıq doğurmaı bacarır. V 49. Asanlıqla utanır. 

 34. Başqalarında hörmət və ehtiram hissinin 

yaranmasına səbəb olur. 
 50. Özünə inanmır. 

 35. Rəhbərlik etmək istedadına malikdir.  51. Güzəştə gedəndir. 

 36. Məsuliyyət hissini sevir.  52. Ciddidir. 

II 37. Özünə daha çox inanır. VI 53. Əksər hallarda başqalarının yardımına 

müraciət edir. 

 38. Özünə inanandır və inadkardır.  54. Nüfuzlu insanlara hörmət və ehtiramı-

nı bildirməkdən çəkinmir. 

 39. İşgüzardın və praktikdir.  55. Məsləhətləri böyük həvəslə qəbul edir. 

 40. Yarışa girməyi xoşlayır.  56. İnanan olduğu üçün başqalarını da se-

vindirməyə çalışır. 

III 41. Lazım olan yerlərdə ciddi və kəskindir. VII 57. Həddən artıq nəzarətlidir. 

 42. Qərəzsiz olsa da asanlıqla yumşalan 

deyildir. 
 58. Ətrafdakı insanların diqqətinə böyük 

ehtiram bəsləyir. 

 43. Qıcıqlanandır.  59. Ünsiyyətcil və yola gedəndir. 

 44. Səmimi və sözü üzə deyəndir.  60. Ürəyi təmizdir. 

IV 45. Əmrə tabe olmağı xoşlamır. VIII 61. Mehribandır, başqalarını inandırmağı 

bacarandır. 

 46. Skeptikdir.  62. Qəlbi kövrəkdir. 

 47. Ona müəyyən şəkildə təsir göstərmək 

çətindir. 
 63. Başqalarının qayğısına qalmağı 

xoşlayır. 

 48. Küsəyəndir və vasvasıdır.  64. Səxavətlidir. 

 

I 65. Məsləhətlər verməyi xoşlayır. V 81. Küsəyənliyə meyllidir. 

 66. Şəxsiyyətini qiymətləndirməyi xoşlayır və  82. Utancaqdır. 
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özü barəsində özəl təəssüratlar yaradır. 

 67. Əmr verməyi xoşlayır.  83. Təşəbbüsü ifadə etməyi 

xoşlamır. 

 68. Hökmranlıq xasiyyətinə malikdir.  84. Həddən artıq utancaqdır. 

II 69. Lovğadır. VI 85. Asılıdır və qeyri – müstəqildir. 

 70. Təkəbbürlüdür və təşəxxüslüdür.  86. Tabe olmağı xoşlayır.  

 

 71. Yalnız özü barədə düşünür, yəni xudbindir.  87. Qərarın qəbul edilməsini 

başqalarına tapşırır. 

 72. Bicdir və xırdaçıdır.  88. Çətinliyə və çıxılmaz 

vəziyyətlərə asanlıqla düşür. 

III 73. Başqalırının səhvlərini bağışlamır. VII 89. Dostlarının təsiri altına asanlıqla 

düşür. 

 74. Pulgirdir.  90. Başqalarına etibar etməyə 

hazırdır. 

 75. Səmimidir.  91. Seçim qoymadan hamı ilə 

ünsiyyət qurmağı bacarır. 

 76. Əksər hallarda dostluq bağlarını qurmaqda 

çətinlik çəkir. 
 92. Hər bir insana qarşı simpatiya 

hissini dumağa meylli olur. 

IV 77. Kinlidir və qəzəblidir. VIII 93. Hamını bağışlamağa meyllidir. 

 78. Şikayəti etməyi sevəndir.  94. Həddən artıq mərhəmət hissi ilə 

zəngindir. 

 79. Qısqancdır.  95. Nöqsanlara qarşı dözümlü və 

qəlbi genişdir. 

 80. Səhvləri və qəlbini kövrəldən anları uzun 

müddət unutmur. 
 96. Himayadarlıq etməyə can atır. 

  

I 97. Uğur əldə etməyə can atır. V 113. Qorxaqdır. 

 98. Hər bir insandan heyranlıq gözləyir.  114. Utancaqdır 

 99. Başqalırana göstəriş verməyi də xoşlayır.  115. Tabe olmağa hər zaman hazır 

olması xüsusiyyəti ilə 

fərqlənir. 

 100. Müstəbiddir.  116. Yumşaq xasiyyətlidir. 

II 101. İnsanların şəxsi keyfiyyətləri əsasında deyil, 

onların vəzifələrinə və rütbələrinə əsasən bu 

insanlar barədə mühakimə yürüdür. 

VI 117. Demək olar ki heç bir zaman 

etiraz etmir. 

 102. Şöhrətpərəstdir.  118. İnsanı bezdirən deyil. 

 103. Xudbindir.  119. Qayğı və himayədarlıq 

görməyi xoşlayır. 

 104. Soyuqqanlıdır, məkrlidir.  120. Həddən artıq inanandır. 

III 105. Acıdildir, gülərüzdür. VII 121. Hər bir insanın diqqətinə 

layiq olmaq və hörmətini 

qazanmaq istəyir. 

 106. Kinlidir və qəddardır.  122. Hər bir hal ilə asanlıqla 

razılaşır. 

 107. Əksər hallarda qəzəbli olur.  123. Hər zaman dostluq münasi-

bətləri bəsləyir. 

 108. Duyğusuzdur və biganədir.  124. Hamını sevir. 

IV 109. Kinlidir. VIII 125. Ətrafdakılara qarşı həddən 

artıq təkəbbürlüdür. 

 110. Ziddiyyətlər və təzadlar ilə doludur.   126. Hamıya təsəlli verməyə 

çalışır. 
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 111. Tərsdir.  127. Özünə ziyan vuraoraq 

başqalarının qayğısına qalır. 

 112. Etibar etmir və şübhə etməyi xoşlayır.  128. Mehribanlığı ilə insanları 

qudurdur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

111. “Qrupda davranış təmayüllərinin Q – çeşidlənməsi” 

metodikası 

Müəllif: V.Stefans, 1958 

Məqsədi: Qrup daxilində insanın özü haqqında təsəvvürlərin öyrənilməsi. 

Sınaqdan keçirilən şəxsə şəxsi xassələrinin adlarından ibarət kartları seçmək təklif olunur. 

onları daha xarakterik xüsusiyyətlərdən daha cüzi xarakterik xüsusiyyətlərə qədər qruplara 

paylamaq gərəkdir. Tapşırıqlar diaqnostikanın məqsədlərinə müvafiq olaraq hazırlana bilər. Bu 

metodikanın əsas məziyyətlərindən biri onunla işləyən sınaqdan keçirilən şəxslərin 

fərdiyyətçiliklərini, real mənlərini ifadə etmələrindən ibarətdir. Belə ki bu proses zamanı başqa 

insnların statistik normalarına və nəticələrinə uyğunluq və ya uyğunsuzluq məsələləri arxa 

planda qalır. Kartların bir qədər başqa münasibətlərdə təkrarən çeşidlənməsi mümkündür. 

“Sosial Mən” (“Məni başqaları necə görür?”), “İdeal Mən” (“Mən necə olmaq istərdim?”), 

“Aktual Mən” (“Mən müxtəlif vəziyyətlərdə necə oluram?”), “daha əhəmiyyətli başqaları” 

(“Mən tərəfdaşımı necə görürəm?”); “ideal tərəfdaş” (“Mən tərəfdaşımı daha necə görmək 

istərdim?”). Bu metodika real qrupda insanın altı əsas davranış təmayüllərini təyin etməyə icazə 

verir; asılılıq, müstəqillik, ünsiyyət, qeyri – ünsiyyət, mübarizənin qəbulu və mübarizədən 

yayınma halları. Asılılıq təmayülü fərdin qrup standartlarını və dəyərlərini – sosial və əxlaqi – 

etik dəyərləri və standartları qəbul etməyin daxili cəhdi kimi müəyyən olunmuşdur. Ünsiyyət 

təmayülü əlaqələrin qurulması, həm qrupda, həm də qrupun hüdudlarından kənarda emosional 

əlaqələri təşkil etmək cəhdləri haqqında şəhadətlik edir. mübarizə təmayülü şəxsiyyətin qrupun 

həyatında iştirak etmək və şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı münasibətlər sistemində daha yüksək 

statusa nail olmaqdır; bunun tam əksinə olan mübarizədən yayınmaq təmayülü qarşılıqlı 

fəaliyyətlən qaçmaq, qrupdaxili mübahisələrdə və münaqişəli məsələlərdə neytrallığı qorumaq, 

kompromisli məsələlərə meyli qorumaq cəhdlərini nümayiş etdirir. Bu təmayüllərdən hər biri 

bizim fikrmizjə daxili və xarici xarakteristikaya malik olub yəni asılılıq, ünsiyyət və mübarizə 

həqiqi olub daxilən şəxsiyyətə xas olub insanın həqiqi simasını gizlədən xarici, özünəməxsus 

maska kimi də çıxış edə bilər.  

  Əgər hər bir cütdə müsbət cavabların sayı 20 yaxınlaşırsa (asılılıq – müstəqillik, ünsiyyət 

– qeyri – üniyyət, mübarizənin qəbulu – mübarizədən yayınma), o zaman biz hər bir fərdə xas 

olan və nəinki müəyyən qrupda, eləcə də onun hüdudlarından kənarda təzahür edən təmayüllərin 

bu və ya digər sabitliyinin həqiqi üstünlüyündən bəhs olunur.  

Tədqiqatın keçirilməsi: Sınaqdan keçirilən şəxsə mülahizələrin kartı təqdim edilərək o 

konkret qrupun üzvü kimi özü barəsində təsəvvürlərə uyğun olduğu halda bəli, və əgər bu 

təsəvvürlər ilə tam ziddiyyət təşkil etdiyi halda xeyr cavabı vermək, yalnız müstəsna hallarda 

şübhə edirəm kimi cavab vermək hüququna malikdir. Sınaqdan keçirilən şəxsin cavabları 

müvafiq açarlara paylanaraq hər cütlük ilə bağlı təmayüllər hesablanır. Belə ki bir keyfiyyətin 

inkarı digər kefiyyətin qəbul olunması olub əks təmayüllərdə bəli cavablarının sayı xeyr 

cavablarının sayı ilə uzlaşır.  
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Yekun nəticədə biz sadalanan təmayüllərdən hər biri üçün ümumi kəmiyyət tərifini əldə 

edirik. Nəticələrin +1 həddindən – 1 həddinə salınması üçün biz onu 10 bölürük. Bəli cavabının 

müsbət işarəyə, xeyr cavabının isə mənfi işarəyə malik olduğu güman edilir. Üç – dörd sayda 

şübhə edirəm cavabı ayrı – ayrı təmayüllər üzrə qətiyyətsizlik, təmayül, asteniklik əlaməti kimi 

qiymətləndirilsə də, digər hallarda bu davranış tərzində məlum seçim, taktiki çeviklik, steniklik 

haqqında şəhadətlik edir. Bu keyfiyyətləri verifikasiya edərək onları digər şəxsi xüsusiyyətlər ilə 

birlikdə təhlili etmək mümkündür.  

Bəli və xeyr cavablarının uyğunluq təşkil etmələri zamanı sıfır ilə qiymətləndirmə də 

mümkündür. Məhz bu cür vəziyyət eyni iafdəliyə malik əks təmayüllərin təsiri altında oaln 

şəxsiyyətin daxili münaqişəsinin mənbəyi ola bilər.  

Qrupun daxilində hər bir insanın özü barəsində şəxsi təsəvvürlərinin müqayisə olunması 

üçün qarşılıqlı qiymət kimi bu metodikadan istifadə müəyyən maraq kəsb edir.  

Sorğu kitabçasının mətni.  

№ Suallar 

1. Ətrafdakı yoldaşlara qarşı daha tənqidi münasibət bəsləyir. 

2. Qrupda münaqişə yaranan zaman həyəcan hissi yaranır. 

3. Liderin məsləhətlərini dinləməyə meylli olur. 

4. Yoldaşları ilə daha sıx münasibətlər yatarmağa meylli deyildir. 

5. Qrupda dostluq şəraitini bəyənir. 

6. Liderin ziddinə etməyə daha çox meyllidir. 

7. Qrupun bir və ya bir neçə üzvlərinə qarşı simpatiya hissi duyur. 

8. Qrupda örüş və iclaslardan yayınır. 

9. Liderin tərifi daha da xoş gəlir. 

10. Davranış və düşünmə tərzində müstəqildir. 

11. Mübahisə zamanı kimin isə tərəfini tutmağa hazırdır. 

12. Yoldaşlarına rəhbərlik etməyə daha çox meyllidir. 

13. Bir və ya bir neçə dostu ilə ünsiyyətə sevinir. 

14. Qrupun üzvləri tərəfindən düşmən münasibətin təzahürü zamanı xarici görkəmcə daha sakit olur. 

15. Qrupun əhval – ruhiyyəsini dəstəkləməyə daha meyllidir. 

16. Qrupun üzvlərinin şəxsi keyfiyyətlərinə böyük qiymət verir. 

17. Qrupu məqsədlərdən yayındırmağa daha çox meyllidir. 

18. Lider ilə qarşıdurma yaradaraq həzz hissi duyur. 

19. Qrupun bəzi üzvləri ilə yaxınlaşmaq istəyir. 

20. Mübahisə zamanı neytral qalmağa çalışır. 

21. Liderin fəal olmasını və yaxşı rəhbərlik etməyi xoşlayır. 

22. Yaranan mübahisələri soyuqqanlılıq ilə həll etməyi xoşlayır. 

23. Hisslərinin ifadə olunmasında kifayət qədər dözümlü olmur. 

24. Həmfikirlərini ətrafında toplamağa çalışır. 

25. Həddən artıq rəsmi münasibətlərdən razı qalmır. 

26. İttiham olunan zaman özünü itirir və susur. 

27. Qrupda əsas istiqamətlər ilə razılaşmağa üstünlük verir. 

28. Müəyyən yoldaşlıqlardan çox qrupa daha çox bağlı olur. 

29. Mübahisəni uzatmağa və kəskinləşdirməyə daha çox meylli olur. 

30. Hər zaman diqqət mərkəzində olmağa çalışır. 

31. Daha  kiçik qruplaşmanın üzvü olmağa çalışır. 

32. Kompromislərə daha çox meyilli olur. 

33. Lider bütün ümidləri puç edərək başqa cür hərəkət etdiyi zaman özündən asılı olmayaraq daxili 

narahatçılıq keçirir. 
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34. Yoldaşlarının tənqidinə qarşı daha həssas olur. 

35. Məkrli və hiyləgər ola bilər. 

36. Qrupda rəhbərliyi qəbul etməyə meyllidir. 

37. Qrupda daha səmimidir. 

38. Qrupda narazılıq yaranan zaman əsəbilik  meydana çıxır. 

39. İşlərin planlaşdırılması zamanı liderin məsuliyyəti qəbul etməsinə daha böyük üstünlük verir. 

40. Dostluq münasibətlərinə cavab verməyə meylli deyildir. 

41. Yoldaşlarına asanlıqla hirslənə bilər. 

42. Başqalarını da liderə qarşı yönəltməyə çalışır. 

43. Qrupun hüdudları xaricində asanlıqla tanışlıqlar qurur. 

44. Mübahisəyə qoşulmaqdan qaçır. 

45. Qrupun digər üzvlərinin təklifləri ilə asanlıqla razılaşır. 

46. Qrupda qruplaşmaların təşkilinə qarşı böyük müqavimət göstərir. 

47. Qıcıqlandığı zaman daha da ironiyalı və gülməli olur. 

48. Fərqlənmək istəyənlərdə kin və ədavət yaranır. 

49. Həqiqi hisslərini göstərməməyə çalışır. 

50. Qrupşəkilli fikir ayrıseçkiliyi zamanı liderin tərəfin keçmməyə çalışır. 

51. Ünsiyyət zamanı əlaqələrin qurulmasında daha böyük təşəbbüs göstərir. 

52. Yoldaşlarını tənqid etməkdən qaçır. 

53. Başqalarından fərqli olaraq liderə tez – tez müraciət etməyə üstünlük verir. 

54. Qrupda münasibətlərin həddən artıq rəsmi olmasını xoşlayıram. 

55. Mübahisəyə girməyi xoşlayır. 

56. Qrupda yüksək mövqeyini qorumağa cəhd edir. 

57. Yoldaşları ilə əlaqəyə girməyə və onları pozmağa daha çox meyllidir. 

58. Mübahisələrə meylli olub dalaşqandır. 

59. Liderdən razı olmadığını bildirməyə də meyllidir. 

 

Açar:  

Asılılıq 3 9 15 21 27 33 39 45 51 54 

Müstəqillik 6 12 18 24 30 36 42 48 57 60 

Ünsiyyət 5 7 13 19 25 31 37 43 49 52 

Qeyri – ünsiyyət 4 10 16 22 28 34 40 46 55 58 

Mübarizəni qəbul etmək bacarığı 1 11 17 23 29 35 41 47 56 59 

Mübarizədən yayınma halları 2 8 14 20 26 32 38 44 50 53 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

112. “Rəhbərlik üslubu” testi  

Suallara cavab verərək razılığınızı balla ilə qiymətləndirin; 1 bal – xeyr, belə olmur; 2 – 

xeyr, bir qayda olaraq bu belə olmur; 3 – qeyri – müəyyən qiymət; 4 – bəli, bir qayda olaraq bu 

belə olur; 5 – bəli, adətən bu belə olur.  

№ Suallar 

1. Mən müvafiq göstərişlərin yerinə yetirilməməsi zamanı tənqid olmaq təhlükəsi ilə qarşılacağımı bilə 

– bilə tabeliyimdə olan şəxslərə həmin göstərişləri verməkdən imtina etmərəm. 

2. Məndə kifayət qədər ideya və plan vardır. 

3. Mən başqalarının tənqidini və şikayətlərini dinləməyi bacarıram. 

4. Mən müzakirələr zamanı məntiqi mühakimələri irəli sürməyi də bacarıram. 

5. Mən əməkdaşların diqqətini  öhdələrinə düşən tapşırıqları uğurla həll etmələrinə yönəldirəm. 

6. Əgər məni tənqid edirlərsə, o aman mən heç nəyə baxmayaraq müdafiə olunuram. 
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7. Başqaları mülahizələrini bildirərkən mən onları dinləməyi bacarıram. 

8. Hər hansı bir tədbiri həyata keçirmək üçün mən planları əvvəlcədən qurmağı bacarıram. 

9. Mən səhvlərimi əsasən tanımağı da bacarıram 

10. Mən başqalarının təklifləri ilə bağlı alternativ variantları təklif edirəm. 

11. Mən çətinliyi olan insanları müdafiə edirəm. 

12. Mən fikrimi maksimal əminlik ilə ifadə edirəm. 

13. Mənim entuazmım keçicidir. 

14. Mən başqalarının nöqteyi – nəzərlərini diqqətdən kənarda qoymur və onu qərarlar layihəsinə daxil 

etməyə çalışıram. 

15. Adətən mən nöqteyi – nəzərimi və fərziyyələrimi müdafiə etməkdə davam edirəm. 

16. Mən aqressiv şəkildə söylənilən kotrarqumentləri də diqqətlə dinləməyi bacarıram. 

17. Mən fikrimi daha aydın ifadə etməyi bacarıram. 

18. Mən çox şeyi bilmədiyimi hər zaman etiraf edirəm. 

19. Fikirlərimi böyük enerji ilə müdafiə edirəm. 

20. Mən başqalarının fikrinə və ideyasına elə bir yönüm verməyi bacarıram ki, bir müddət sonra heç 

kim onların mənim olub – olmadığına zərrə qədər də şübhə etmir. 

21. Mən başqalarının nə cavab verəcəklərini düşünərək, kontrarqumentlər tapmağa çalışıram. 

22. Mən başqalarına əməklərini necə təşkil etmələri ilə bağlı məsləhətlər vasitəsilə kömək edirəm. 

23. Mən layihələrim ilə maraqlanaraq adətən başqalarının işləri barədə narahatçılıq keçirmirəm. 

24. Mən başqalarının mənim nöqteyi – nəzərimdən fərqlənən fikirlərini və mülahizələrini dinləməyi 

bacarıram. 

25. Əgər kimsə mənim layihəm ilə tanış deyildirsə, o zaman mən məğlub olmur, başqasını inandırmağın 

yollarını axtarmağa çalışıram. 

26. Başqalarını mənimlə razılaşmağa məcbur etmək üçün istənilən vasitələrdən istifadə edirəm. 

27. Ümidlərim, ehtiyat etdiklərim və şəxsi çətinliklərim barədə açıq – aydın danışmağı xoşlayıram. 

28. Mən başqalarının mənim layihələrimə necə dəstək olmalarının yollarını tapmağı bacarıram. 

29. Mən başqa insanların hisslərini anlayıram. 

30. Mən başqalarını dinləməkdən çox şəxsi mülahizələrimdən bəhs etməyi xoşlayıram. 

31. Mən müdafiə olunmaqdan əvvəl tənqidi dinləməyi bacarıram. 

32. Mən fikrimi sistematik olaraq şərh etməyi bacarıram. 

33. Mən başqalarına söz almaq imkanı verirəm. 

34. Başqalarının nitqində aşkar olunan ziddiyyətləri diqqətlə izləyirəm. 

35. Mən fikrin gedişatına nəzarət etdiyimi nümayiş etdiyim üçün hər hansı bir mühakiməmi asanlıqla 

dəyişə bilərəm. 

36. Bir qayda olaraq mən heç kimin sözünü kəsmirəm. 

37. Bu belə olmadıqda mən dediklərimə tam əmin olduğumu saxtakarcasına nümayiş etdirmirəm. 

38. Mən başqalarını inandırmaq və onların düzgün hərəkət etmələrinin yollarını izah etmək üçün külli 

miqdarda enerji sərf edirəm. 

39. Mən insanları əməkləri ilə bağlı daha da ruhlandırmaq üçün emosional hərəkət edirəm. 

40. Mən nəticələrin əldə olunması zamanı nadir hallarda danışan insanların da bu işdə fəal iştirak 

etmələrinə çalışıram. 

 

Nəticələrin işlənib hazırlanması.  

1. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 40 suallarına bal ilə 

qiymət verərək məbləği A vasitəsilə işarə edin.  

2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39 suallarına bal ilə 

qiymət verərək məbləği B vasitəsilə işarə edin.  

3. Əgər A məbləği B məbləğindən 10 dəfə çox olarsa, o zaman insanların böyük bitr hissəsi 

sizi başqalarının fikrini anlayan və nümayişkaranə ijarəetmə üslubuna malik olan yaxşı 

diplomat kimi qəbul edir.  
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4. Əgər A məbləği 85 artıq olarsa – o zaman siz liberal  üsluba daha yaxınsınız.  

5. Əgər B məbləği A məbləğindən 10 bal artıqdırsa, o zaman diskusiyanı nüfuzlu, hakim, 

təntənəsiz, aqressiv mövqedən apararaq avtoritar rəhbərlik üslubuna meylli olduğunuzu 

göstərin.  

6. Əgər A və B məbləğləri 10 bal məbləğində fərqləndikdə ya siz idarəetmə üslubunuzu 

işləyib hazırlayır, ya da qeyri – ardıcıl üsluba meylli olursunuz.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

113. Riskə hazırlıq dərəcəsinin diaqnostikası 

Müəllif: Şubert  

Təlimat: Sizdən tələb olunan fəaliyyəti icra etməyə hazırlığınızı qiymətləndirin. 25 

sualdan hər birinə cavab zamanı müvafiq balı növbəti sxemdə yerləşdirin;  

2 bal – tamamilə razıyam, “bəli”;  

1 bal – “yoxdan” çox “bəli”;  

0 bal – nə “bəli”, nə də “xeyr”, sadəcə olaraq orta səviyyə;  

- 1 bal – “bəlidən” çox “xeyr”;  

- 2 bal – tamamilə xeyr.  

№ Suallar 

1. Siz ağır xəstə olan insana yardım göstərmək üçün maşının sürətini artırardınızmı? 

2. Yaxşı məvacib əldə etmək üçün təhlükəli və uzunmüddətli ekspedisiyada iştirak edərdinizmi? 

3. Siz oğrunun qarşısını kəsərdinizmi? 

4. Siz saatda 100 km sürətlə hərəkət edən qatarın aşağı pilləsində yol gedərdinizmi? 

5. Siz yuxusuz gejənin ertəsi günü normal iş şəraitinə qoşula bilərsinizmi? 

6. Siz soyuq çaydan birinci keçərdinizmi? 

7. Siz borc verdiyiniz insanın borju vaxtında qaytaracağına əmin olmadığınız halda ona külli miqdarda 

pul verərdinizmi? 

8. Siz təhlükəli vəziyyət ilə qarşılıjağınızı bilə – bilə şirin qəfəsinə onu ram edən məşqçi ilə birlikdə 

daxil olardınızmı? 

9. Siz kənardan rəhbərlik altında hündür fabrika borusuna dırmanardınızmı? 

10. Siz məşqsiz yelkənli qayığı idarə edərdinizmi? 

11. Siz qaçan atın yüyənindən tutmağa risk edərdinizmi? 

12. Siz 10 stəkan pivədən sonra velosipetə minərdinizmi? 

13. Siz paraşütdən tullanardınızmı? 

14. Siz zəruri hallarda Tallindən Moskvaya qədərki yolu qət edərdinizmi? 

15. Sükanın arxısında bu yaxınlarda ağır avtomobil qəzası keçirmiş bir tanışınız əyləşsəydi siz onunla 

maşın səhayətinə çıxmağa razı olardınızmı? 

16. Siz 10 metrlik hündürlükdən yanğınsöndürən komandanın tentindən tullanardınızmı? 

17. Siz yataq xəstəsi olmamağın naminə ən ağır cərrahiyyə əməliyyatından keçməyə razılıq 

verərdinizmi? 

18. Siz saatda 50 km sürətlə hərəkət edən mal qatarının aşağı pilləsindən tullanardınmı? 

19. Siz istisna hallarda altı nəfər üçün nəzərdə tutulmuş lift ilə bir başqa ailə ilə birlikdə qalxa 

bilərsinizmi? 

20. Siz külli miqdarda pul mükafatına görə tanıdığınız küçə ilə bağlı gözləriniz ilə keçə bilərsinizmi? 

21. Siz külli miqdarda pul vəd edən təhlükəli işin öhdəsindən gəlməyə söz verərdinizmi? 
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22. Siz 10 üskük araqdan sonra faizləri hesablaya bilərsinizmi? 

23. Siz rəisinizin göstərişinə əsasən və ya onun naqildən jərayan keçmədiyini əmin etdiyi halda yüksək 

cərayanlı naqildən yapışa bilərsinizmi? 

24. Siz bir sıra ilkin izahatdan sonra vertolyotu idarə edə bilərsinizmi? 

25. Siz biletinizin olmasına baxmayaraq ərzaq malları və ya pul götürmədən uzaq məsafəyə gedə 

bilərsinizmi? 

 

Açar: 

Təlimata müvafiq olaraq topladığınız balların məbləğini hesablayın.  

Testin ümumi qiyməti orta kəmiyyətdlən kənara çıxma halları kimi fasiləsiz şkala üzrə 

verilir. Müsbət cavablar riskə meyl haqqında şəhadətlik edir. Testin kəmiyyətləri; - 50 dən +50 

bala qədər olur.  

Nəticə:  

30 baldan aşağı olanda həddən artıq ehtiyatlı;  

- 10 dan + 10 bala qədər olduqda orta kəmiyyət;   

+ 20 baldan yuxarı olduqda riskə daha meylli olur.  

Riskə yüksək hazırlıq uğursuzluqdan qaçmaq kimi cüzi motivasiya ilə müşayət olunur. 

riskə hazırlıq buraxılan səhvlərin sayı ilə düz mütənasib olur.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

114. Yaradıcılıq potensialınız necədir? 

  Təlimat: Təqdim olunan cavab variantlarından birini seçin. 

№ Suallar 

1 Hesab edirsinizmi ki, sizi əhatə edən dünya daha yaxşı ola bilərdi? 

 A bəli; 

B xeyr, o, onsuzda kifayət qədər yaxşıdır; 

C bəli, ancaq bəzi məsələlərdə. 

2 Fikirləşirsinizmi ki, ətraf aləmin əhəmiyyətli dəyişikliyində siz özünüzdə istirak edə bilərsiniz? 

 A bəli, çox işlərdə; 

B xeyr; 

C bəli, bəzi işlərdə. 

3. Sizcə sizin bəzi ideyalarınız işlədiyiniz fəaliyyət sahəsinin əhəmiyyətli inkişafına səbəb ola bilər? 

 A bəli; 

B bəli, daha əlverişli situasiyalarda; 

C yalnız bəzi səviyyələrdə. 

4. Siz fikirləşirsinizmi ki, gələcəkdə elə bir əhəmiyyətli rol oynayacaqsınız ki, nəyisə prinsipial olaraq 

dəyişəcəksiniz? 

 A bəli, yəqinki; 

B çox çətin; 

C ola bilər, mümkündür. 

5. Hər hansı bir fəaliyyətə başlayan zaman, fikirləşirsinizmi ki, öz başlanğıcınızı gerçəkləşdirirsiniz? 

 A bəli; 
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B tez-tez fikirləşirsiniz ki, bunu bacaracaqsınız; 

C bəli, tez-tez. 

6. Tamamilə bilmədiyiniz bir işlə məşğul olmaq arzunuz olub? 

 A bəli, naməlumluq sizi cəlb edir; 

B bilmədiyiniz bir şey sizi maraqlandırmır; 

C hər şey həmin işin xarakterindən asılıdır. 

7. Siz sizə tanış olmayan bir işlə məşğul olmalısınız. Onu başa çatdırmaq arzusunda olmusunuz? 

 A bəli; 

B əldə etdiyiniz nəticəylə kifayətlənirsiniz; 

C bəli, əgər bu sizin xoşunuza gəlirsə. 

8. Tanımadığız bir iş siizn xoşunuza gəlir. Siz onun haqqında hər şeyi bilmək istəyirsiniz? 

 A bəli;  

B xeyr, yalnız siz əsas olanı öyrənərdiniz; 

C xeyr, siz yalnız hər şeylə maraqlnamaq istəyinizi təmin etmək istəyirsiniz. 

9. Siz uğursuzluğa dözəndə onda: 

 A müəyyən bir vaxt sağlam fikrə zidd olaraq inadkarlıq edirsiniz; 

B bu fikirdən əl çəkirsiniz, belə ki, başa düçürsünüz ki, bu real deyil; 

C öz işinizi görməyə davam edirsiniz, hətta açıq aydın görünür ki, öhdəsindən gəlmək mümkün 

deyil; 

10. Sizin fikrinizcə ixtisası nəyə əsasən seçmək olar? 

 A öz imkanlarınıza, özünüz üçün gələcək perspektivlərə əsasən; 

B ixtisasın stabilliyi, əhəmiyyətliliyi, lazımlığına, həmin ixtisasa olan tələbata əsasən; 

C sizi təmin edə bilmə üstünlüyünə görə. 

11. Səyahət edirsiniz, artıq bir dəfə olduğunuz yola asanlıqla bələdçilik edə bilərsiniz? 

 A bəli; 

B xeyr, yola itirməkdən qorxursunuz; 

C bəli, ancaq bəyəndiyiniz və yadınızda qalan yola. 

12. Hər hansı bir söhbətdən sonra o dəqiqə nə danışıldığını xatırlaya bilirsiniz? 

 A bəli, çətinlik çəkmədən; 

B hər şeyi xatırlaya bilmirsiniz; 

C sizi maraqlandıranı xatırlaya bilirsiniz. 

13. Sizə tanış olmayan dildə bir söz eşidirsiniz. O sözün mənasını bilmədən heç bir səhv etmədən 

təkrarlaya bilərsiniz? 

 A bəli, heç bir çətinlik çəkmədən; 

B bəli, əgər o sözü asanlıqla yadda saxlamaq olarsa; 

C təkrarlayarsınız, amma tam olduğu kimi yox. 

14. Azad vaxtlarınızda üstünlük verirsiniz: 

 A təklikdə qalıb, xəyala dalmağı; 

B hər hansı bir kompaniyada olmağı; 

C sizİn üçün fərqi yoxdur, ya təklikdə olmaq, ya da kompaniyada olmaq. 

15. Siz hər hansı bir işlə məşğul olursunuz. Bu məşğuliyyəti o vaxt dayandırmaq qərarına gəlirsiniz 

ki,o: 

 A iş bitir və sizə elə gəlir ki, iş əla yerinə yetirilibdir; 

B Azdan - çoxdan razısınız; 

C siz hələ hər şeyi yerinə yetirməmisiniz. 

16. Siz tək olanda: 

 A nəsə haqqında, hətta abstrakt olanlar haqqında fikirləşməyi xoşlayırsınız; 

B nəyin bahasına olursa olsun özünüzə məşğuliyyət tapırsınız; 

C hərdən öz işinizlə bağlı nəyisə arzulamağı xoşlayırsınız. 

17. Hər hansısa bir fikir ağlınıza gələndə, onda siz onun haqqında fikirləşirsiniz: 

 A harda, kimlə olmağınızdan asılı olmayaraq; 

B siz təklikdə olduqda bunu edirsiniz; 
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C yalnız çox səsküy olmayan yerdə. 

18. Siz hər hansısa bir ideyadan yorulduqda (əl çəkdikdə): 

 A opponentlərin tutarlı arqumentlərini eşitdikdə ondan əl çəkə bilərsiniz; 

B nə cür arqument eşitməyinizə baxmayaraq öz fikrinizdə qalırsınız; 

C güclü müdafiə lazım olduqda öz fikrinizi dəyişdirirsiniz. 

 

        Topladığınız balı hesablayın: 

“A” cavabı üçün – 3 bal; 

“B” cavabı üçün – 1 bal; 

“V” cavabı üçün  - 2 bal. 

        1, 6, 7, 8 –ci suallar sizin çox bilmə istəyinizin sərhədini; 2, 3, 4, 5 –özünüzə olan inamı; 

9 və 15-ci suallar dayanıqlığı, 10-cu sual ambisiyanızı; 12, 13-cü suallar eşitmə yaddaşınızı; 

11 - ci sual görmə yaddaşınızı; 16, 17-ci suallar - abstraktlaşdırma qabiliyyətiniz; 18 – ci 

sual fikri cəmləşdirmə qabiliyyətinizi bildirir. 

        Bu qabiliyyətlər sizin yaradıcılıq potensialınızın keyfiyyətini bildirir.Ümumi toplanmış 

bal isə sizi yaradıcılıq potensialınızın səviyyəsini bildirir. 

49 baldan 

yuxarı 

zəngin seçim etmə imkanınız olan yaradıcılıq potensialına maliksiniz. Əgər siz bir işə öz 

bacarığınızı tətbiq edə bilirsinizsə onda siz müxtəlif yaradıcılıq formalarına maliksiniz. 

24-48 bal sizdə normal yaradıcılıq potensialı cəmləşmişdir. Sizə yaratmaq imkanı verə biləcək 

keyfiyyətə sahibsiniz.anaq sizdə yaradıcılıq prosesiniz ləngitmə problemləri də var. Hər 

ehtimala qarşı siizn potensialınız özünüzü yaradıcı kimi göstərməyə imkan verir, əlbəttə 

əgər siz istəyirsinizsə. 

23 baldan 

aşağı 

sizin yaradıcılıq potensialınız o qədər də yüksək deyil. Ancaq ola bilər siz özünüzü 

bacarıqlarınızı yaxşı qiymətləndirməmisiniz. Belə inamınızın olmaması o fikrə gətirib 

çıxara bilər ki, sizin ümumiyyətlə yaradıcılıq qabiliyyətləriniz yoxdur. Bundan qurtulmağa 

çalışın. Beləcə problemi həll etmiş olarsınız. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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