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Mövzu 23.Uşaqların psixodiaqnostikası üzrə  metodikalar. 

Plan: 

1. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların psixoloji diaqnostikası. 

1. Kiçik yaşlı məktəblilərin idrak proseslərinin diaqnostikası. 

2. Kiçik yaşlı məktəblilərin şəxsiyyət keyfiyyətlərinin diaqnostikası. 

3. Yeniyetmələrdə xarakterin aksentuasiyanın aşkara çıxarılması, (Şmişek test-

sorğusu) 

4. Yeniyetmələrdə aqressivliyin diaqnostikası. 

 

Ədəbiyyat siyahısı: 

1. Çələbiyev N.Z. “Təhsil sistemində  psixoloji xidmət” I və II hissə. Bakı 2008 

2. Çələbiyev N.Z. “Psixodiaqnostika məsələləri” Bakı ADPU 2003 

3. Əlizadə Ə.Ə. “Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri” Bakı 

Pedoqogika 2004 

4. Əmrahlı L.Ş. “Psixoloji xidmətin əsasları” Bakı 2006 

5. İsmayılov P.V. “Psixoterapiya” Bakı 1992 

6. Həmzəyev M.Ə. “Pedaqoji psixologiya” Bakı Maarif 1991 

7. Çələbiyev N.Z. “Uşaqların psixologiyası” Bakı ADPU 2005 
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1. Respublikamızın təhsil sistemində praktik psixoloji xidmət işi hal-hazırda yalnız 

orta təhsil müəssisələrində həyata keçirilsə də, gələcəkdə məktəbəqədər uşaq tərbiyə 

müəssisələrində də təşkil olunacağı qarşıda duran vəzifələrdən biridir. Bir sıra xarici 

ölkələrdə, o cümlədən Rusiyada bu sahədə xeyli təcrübə mövcuddur. Məktəbəqədər uşaq 

tərbiyə müəssisələrində həyata keçirilən psixoloji xidmətin mühüm istiqamətlərindən biri 

psixodiaqnostikadır. Bu istiqamətin əsas vəzifəsi məktəbəqədər yaş dövründə uşaqların 

psixoloji cəhətdən öyrənilməsindən ibarətdir. Məktəbəqədər müəssisələrdə psixoloji 

diaqnostikanın keçirilməsinin bir sıra özünəməxsus cəhətləri vardır. Onun predmeti 

məktəbəqədər yaşlı uşaqların yaş və fərdi psixoloji müayinəsinin keçirilməsindən və bu 

yolla uşaqların psixi inkişafında mümkün kənaraçıxma və geridəqalma hallarının 

korreksiyasını təşkil etməkdən ibarətdir. Qeyd olunan psixoloji problemlərin həlli üçün 

praktik psixoloq məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla aparılacaq psixodiaqnostik işlərin 

məzmununa dərindən bələd olmalıdır. Praktik psixoloq ilk növbədə psixoloji təsir 

obyektlərini dəqiqləşdirməli, daha sonra, psixoloji təsirin əsas mövzusunu xarakterizə 

edən normativ yaş göstəricilərini müəyyənləşdirməlidir. Ona görə də, praktik psixoloqun 

əlində məktəbəqədər yaşlı uşaqların yaş-normativ və fərdi inkişafının göstəriciləri 

olmalıdır. Həmin göstəricilərin gələcəkdə məktəbəqədər müəssisələrdə işləyəcək praktik 

uşaq psixoloqları üçün zəruriliyini və əhəmiyyətini nəzərə alaraq şərh etməyi lazım bilirik: 

 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların normativ-yaş və fərdi inkişafının  

göstəriciləri  

 

I blok. Psixoloji göstəricilər: 

1. Ətraf xarici aləmlə qarşılıqlı əlaqə üsulları (idraki, kommunikativ və refleksiv 

qabiliyyətlər); 

2. Motivləşmə -tələbat sahəsi; 

3. Sərvətlər sistemi (mənəvi mövqe); 

4. Yaş kompitentliyi (fəaliyyətin uşaq növləri: produktiv və prosesual); 

5. Psixomotor sfera; 



3 
 

6. Şəxsi-emosional xüsusiyyətlər; 

 II blok. Psixofizioloji xüsusiyyətlərin göstəriciləri: (temp, steniklik, 

uyğunlaşma qabiliyyəti, sinir sisteminin dinamikliyi və labilliyi) 

 III blok. Psixoloji –pedaqoji göstəricilər: 

1. Təlimə qabillik və təlim fəaliyyəti üçün ilkin zəmin; 

2. Xüsusi qabiliyyətləri (müsiqi, bədii, riyazi və s.); 

3. Uğurları (bilik, bacarıq və vərdişlər); 

Məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsinin kollektivinin uşaqlarla qarşılıqlı 

münasibətlərinin psixoloji –pedoqoji göstəricilərinin xüsusiyyətləri. 

1. Yaş qrupunda qarşılıqlı münasibətlərin tərzinin göstəriciləri (yaşlı-uşaq); 

2. Tərbiyə strategiyasının göstəriciləri (məktəbəqədər tərbiyə konsepsi yaşına 

uyğunluğu); 

3. Təhsilləndirici strategiyanın göstəriciləri (məktəbəqədər təhsil proqramına 

uyğunluğu); 

4. Pedaqoji kadrların (pedaqoji kollektivin üzvlərinin) psixoloji (şəxsi-emosional) 

sabitliyinin göstəriciləri; 

Ailədə qarşılıqlı münasibətlərin xüsusiyyətlərinə aid göstəricilər. 

1. Ailədə qarşılıqlı münasibətlərin tərzi və onların göstəriciləri; 

2. Valideynlərin (onları əvəz edən şəxslərin) tərbiyə strategiyasının göstəriciləri; 

3. Valideyn mövqeyinin (niqativ, pozitiv) aktuallığı və onun formalaşma 

səviyyəsinin göstəriciləri; 

4. Uşağın valideynlərinin (onları əvəz edən şəxslərin) psixoloji (şəxsi-emosional) 

sabitliyinin göstəriciləri; 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların psixoloji diaqnostikasının əsas məqsədlərindən biri 

onlarda psixi proseslərin (qavrayış, təfəkkür, nitq, hafizə, təxəyyül və s.) və şəxsiyyət 

keyfiyyətlərinin formalaşma səviyyəsinin diaqnostikasının keçirilməsindən ibarətdir. 

Məktəbəqədər müəssisələrdə çalışan uşaq psixoloqu bu məqsədlə müxtəlif diaqnostik 

metodikalar və vasitələrdən istifadə etməklə uşaqlarda inkişafın spesifik və qeyri-spesifik 

göstəricilərini əldə edə bilər. Uşağın psixi inkişafının spesifik göstəricilərin 

müəyyənləşdirilməsində konkret metodik vasitələrdən istifadə olunduğu halda, qeyri-
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spesifik göstəricilərin aşkara çıxarılmasında ümumi xarakterli diaqnostik və metodik 

vasitələrdən – müşahidə və diaqnostik müayinələrdən istifadə olunur. Məsələn, “görmə 

sintezlərinə malikolma”nın xarakteristikası “Perseptiv modelləşdirmə” adlanan 

metodikanın spesifik göstəricisi olub, əyani –obrazlı təfəkkürün diaqnostikasına 

yönəlmişdir. “Əməliyyatların ardıcıllığı və məqsədəyönəlmişliyi” isə, “Piktoqram”, 

“Korrektura sınağı” metodikalarının qeyri-spesifik, vasitəli göstəriciləridir. Burada 

“Piktoqram” metodikası vasitəli yaddasaxlamanın, “Korrektura sınağı” isə diqqətin 

davamlığının diaqnostikası zamanı tətbiq olunur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, məktəbəqədər yaşlı uşaqların psixi inkişafının 

diaqnostikasının keçirilməsində tətbiq olunan əsas müayinə-diaqnostik metodlar 

müşahidə, eksperiment və testləşdirmədir. Bunlarla yanaşı, məktəbəqədər 

müəssisələrdə uşaqların psixoloji diaqnostikasında yardımçı metodlar kimi 

ankertləşdirmə, söhbət, yaradıcı fəaliyyət məhsullarının təhlili kimi metodlardan da 

geniş istifadə olunur.  

Testləşdirmə - psixoloji diaqnostikanın əsas aləti olub, standart xarakterli sual və 

məsələlərdən (testlərdən) və müəyyən qiymətləndirmə şkalasından ibarət olan metodik 

sistemdir. Testlərin tətbiqindən məqsəd şəxsiyyətin müəyyən psixi keyfiyyətlərinin 

(xüsusiyyətlərinin) ölçülməsi və qiymətləndirilməsidir. Standartlaşdırılmış testlər 

vasitəsilə adətən idrak prosesləri, başqa sözlə desək, intellektual inkişaf səviyyəsi ölçülür. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əqli inkişafının diaqnostikasında istifadə olunan, psixoloji –

metodik təcrübədə geniş yayılmış testlərdən biri rus psixoloqu L.A.Venqer tərəfindən 

işlənilib hazırlanmış standartlaşdırılmış testlər kompleksidir. Həmin kompleksə daxil 

olan testlər məktəbəqədər yaşlı uşaqların qavrayış və təfəkkürünün inkişaf səviyyəsini 

müəyyənləşdirməyə imkan verən “Perseptiv modelləşdirmə”,  “Sxematikləşdirmə”, 

“Etalonla tutuşdurma”, “Naxışların çəkilməsi” və s. kimi metodikalardan ibarətdir.  

Bağça yaşlı uşaqların yaş normalarına müvafiq psixi inkişaf səviyyələrini 

müəyyənləşdirmək üçün təcrübədə müxtəlif psixodiaqnostik metodikalardan istifadə 

olunur. Onların sırasında “Balıq”, “Piramida”, “Nümunəyə əsasən quraşdırma”, “Üç 

istək”, “Piktoqram”, “Oyuqlar” və s. adlarını qeyd etmək olar. Məktəbəqədər yaşlı 

uşaqların şəxsiyyət keyfiyyətlərini müayinə edilməsində müxtəlif proyektiv metodikaların 
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uşaq variantlarından istifadənin də özünəməxsus üstünlükləri vardır. Bu testlər içərisində 

“Uşaq appersepsiyası testi”, “Rozentsbeyq testi”, “Adam şəkli”, “Mövcud olmayan 

canlıların rəsmi”, “Ailə rəsmi” və b. xüsusi diaqnostik dəyərlərə malikdir.  

Son dövrlər məktəbəqədər yaşlı uşaqların psixoloji müayinəsi təcrübəsində “Seqen 

lövhələri”, “Görmə imla”, “Məişət əşyaları ilə iş”, “Poçt qutusu”, “Nümunəyə əsasən 

seçmə”, “Ayzenk sorğusu” (uşaq variantı), “Qeyri-verbal təsnifatı”, “10 şəklin yadda 

saxlanılması”, “Ardıcıl şəkillər”, “Perseptiv modelləşdirmə”, “Koos metodikası”, 

“Sujetli şəkillər” metodikası, “Raven matrisi” və s. kimi metodikalar geniş yayılmışdır. 

Həmin metodikalarla işin təşkili qaydaları ilə kitabın “Təhsil sistemində psixoloji xidmətin 

tətbiqi məsələləri” adlanan II hissəsində tanış olmaq olar.  

Altı yaşlı uşaqların məktəbə hazırlığının sınaqdan çıxarılmış əsas diaqnostik 

metodları aşağıdakılardır: 

1. Korrektura sınağı; 

2. Bender testi (və ya Kern –Yerasek testi); 

3. Naxışlı imla; 

4. Piktoqram; 

5. Mövcud olmayan canlılar; 

6. Tapşırığı qəbul etmə testi; 

7. Ümumi məlumatlılıq testi (Bine və ya Veksler variantı) 

8. “Yadda saxla və çək” testi; 

9. Məntiqi təfəkkürə aid müxtəlif testlər; 

10. Uşaq Appersepsiya testi. 

Məktəbəqədər müəssisələrdə çalışan praktik uşaq psixoloqu qeyd olunan həmin 

metodikalarla yanaşı, uşaqların məktəbə hazırlığının diaqnostikası məqsədilə aşağıda 

göstərilən bir sıra əlavə metodikalardan da istifadə edə bilər: 

1.   Labirint (Veksler testi); 

2.   Koqan testi; 

3.   Torrens testləri; 

4.   Yunq testi; 

5.   “Ailə rəsmi” testi; 
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6.   Ailənin mövcud olmayan canlılar şəklində rəsmi; 

7.   İmpulsivlik – refleksivliyin tədqiqi metodikası; 

8.   Lyuşer testi; 

9.   “Sehrli çubuq” və ya “Üç istək” testi; 

10. Liri testi. 

Məktəbəqədər müəssisələrdə çalışan praktik uşaq psixoloqunun iş metodları 

sırasında müşahidə özünəməxsus yer tutur. Psixoloji diaqnostikanın metodlarından biri 

olan müşahidə məqsədyönlü və planlı şəkildə izləmə yolu ilə uşaqların müəyyən şəraitdə 

psixi həyatında baş verən dəyişikliklərin öyrənilməsini nəzərdə tutur. Psixoloji təcrübədə 

müşahidə metodundan istifadə yolu ilə əldə edilmiş nəticələrin digər müayinə metodlarının 

nəticələri ilə müqayisəsi praktik psixoloqa uşaq haqqında obyektiv rəy tərtib etməyə 

imkan yaradır. Praktik uşaq psixoloqunun həyata keçirdiyi diaqnostik müayinə zamanı 

müşahidənin aparılmasına ümumi tələblərlə (planlaşdırma, protokol tərtibi, nəticələrin 

təhlili və s.) yanaşı bir sıra xüsusi tələblər də verilir. Bu tələblər bir tərəfdən uşaqların yaş 

xüsusiyyətləri, digər tərəfdən isə məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsində uşaqların həyat və 

fəaliyyətinin təşkili şəraiti ilə bağlıdır. Ona görə də, məktəbəqədər müəssisələrdə işləyən 

psixoloq müşahidənin təşkilinə verilən aşağıdakı xüsusi tələbləri diqqət mərkəzində 

saxlamalıdır: 

- müşahidə uşağın təbii həyat və fəaliyyəti prosesində aparılmalıdır; 

- müşahidə uşaq fəaliyyətinin konkret bir formasına yönəlməlidir; 

- müşahidə xüsusi təşkil edilmiş fəaliyyət prosesində keçirilməlidir; 

Psixoloji müayinə məqsədilə aparılan müşahidələr uşağın təbii həyat və fəaliyyət 

prosesini əhatə etməlidir. Bu uşağın yemək, yuxu, gəzinti, oyun və s. kimi təbii fəaliyyət 

formalarını nəzərdə tutur. Müşahidənin bu növü uşağın təbii davranışının öyrənilməsinə 

yönəldiyi üçün o, psixoloqa uşağın fərdi xüsusiyyətləri haqqında məlumat əldə etməyə 

imkan verir. Yönəldici fəaliyyət prosesində isə, əksinə, müşahidə uşağın yaşlılarla 

qarşılıqlı münasibətləri kontekstini əhatə edir.  

Xüsusi təşkil edilmiş müşahidələr uşağın həyatının idrak fəaliyyəti ilə bağlı (nitq 

inkişafı, sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşması, savad təlimi, ətraf aləmlə tanışlıq) və 
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estetik, əmək, fiziki tərbiyə istiqamətli (musiqi, təsviri fəaliyyət, bədən tərbiyəsi və s.) 

müxtəlif məşğələlərin gedişində aparılır.  

 Praktik uşaq psixoloqu öz fəaliyyətində həm müşahidə, həm bələdləşmə, həm də 

müşayətedici funksiyaları yerinə yetirir. Bu o deməkdir ki, müşahidənin nəticələri bir 

tərəfdən psixoloqu test sınaqlarını keçirməyə yönəldir, digər tərəfdən keçirilmiş test 

sınaqlarının nəticələrini təsdiq və inkar etməyə imkan verir.  

 Məktəbəqədər yaşlı uşaqların psixoloji müayinəsində istifadə olunan metodların 

obyektivliyini təmin etmək üçün bir sıra vasitələrdən istifadə olunur. Həmin vasitələrə 

müşahidə protokolları və diaqnostik xəritələr aiddir.  

 Müşahidə protokollarında uşağın davranış reaksiyaları, özünü necə aparması, 

qarşılıqlı münasibət formaları, fəaliyyət növü və psixi hadisənin kəmiyyət və keyfiyyət 

göstəricilərinin dinamikası qeyd olunur. Diaqnostik xəritədə isə qeydə alınmış diaqnostik 

göstəricilər əks olunur. Qiymətləndirmə vasitəsi kimi müxtəlif psixi hadisələrin yaş 

normasına uyğun etalonlarından və diaqnostik –normativ göstəricilərindən istifadə olunur.  

 Anketləşdirmə - verbal kommunikasiya (yazılı nitq) əsasında sosial-psixoloji və 

psixoloji-pedaqoji məlimat əldə etməyə imkan verən diaqnostik metodlardan biridir.  

 Məktəbəqədər müəssisələrdə anket sorğusu yalnız müəssisənin yaşlı kontingenti, 

yəni valideynlər, tərbiyəçilər və pedaqoqlarla keçirilir. Bu metodun əsas diaqnostik 

vəzifəsi qeyd olunan qrupa aid yaşlılardan bioqrafik məlumatların, ailə üzvlərinin sərvət 

meylləri, sosial yönəlişlikləri, şəxsiyyət keyfiyyətləri haqqında məlumatların 

toplanılmasından, həmçinin onların valideynlik və pedaqoji mövqelərinin 

müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir.  

 Tərbiyəçilər və valideynlər üçün anketlər “hə” və ya “yox” tipli cavablandırılan, 

bəzən isə bir neçə cavab variantı təqdim olunan suallardan ibarət olur. Bəzi hallarda 

tərbiyəçi, pedaqoq və valideylərdən daha geniş məlumat toplamaq zərurəti yarandıqda 

şifahi ankertləşdirmə (müsahibə) keçirmək tövsiyə olunur. Nümunə olaraq həm 

tərbiyəçilər, həm də valideynlər üçün nümunəvi anket suallarının məzmunu ilə tanış olaq: 

 I. Tərbiyəçilər üçün anket sualları: 

 uşağın adı və soyadı; 

 doğulduğu il, ay və gün; 
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 ailə tərkibi; 

 ailədə uşaqların sayı; 

 valideynlərin təhsili; 

 ailənin maddi vəziyyəti; 

 ailənin mənzil şəraiti; 

 uşaq hansı yaşdan bağçaya gedir; 

 uşağı adətən bağçaya kim aparır; 

 uşaq daha çox hansı fəaliyyəti uğurla yerinə yetirir;  

 uşağın davranışında sizi ən çox nə narahat edir; 

 uşağın qrupdakı mövqeyi necədir? 

     Qeydlər: 

II. Valideynlər üçün anket sualları: 

 uşağın cinsi; 

 uşağın təvəllüdü; 

 doğulduğu yer; 

 sizin təhsiliniz; 

 dini etiqadınız; 

 sizin valideynlərinizin ailə tərkibi; 

 sizin ailə tərkibi; 

 əsas məşğuliyyətiniz və iş yeriniz; 

 vəzifəniz; 

 uşağın saxlanılmasına ayda nə qədər pul xərcləyirsiniz?; 

 sizin fikrinizcə, əslində nə qədər xərcləmək tələb olunur?; 

 mənzilinizdə ayrıca uşaq otağı varmı?; 

 uşağa ayrıca otaq lazımdırmı?; 

 Bakıda neçə il yaşamısınız?; 

 sizin xroniki xəstəliyiniz varmı?; 

 hansı dispanser qeydiyyatındasınız?; 

 siz belə hesab edirsinizmi ki, ərinizin (arvadınızın) xroniki xəstəliyi var?; 
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 dövlətdən müavinət alırsınızmı?; 

 hər hansı ictimai təşkilatın işində iştirak edirsinizmi?; 

 uşaq cəlb olunduğu bağçaya necə münasibət bəsləyir?; 

 uşağınız hansı oyuncaqlarla daha çox maraqlanır?; 

 evinizdə oyuncaqlar üçün xüsusi guşə varmı?; 

 uşaq ailədə daha çox kiminlə ünsiyyətdə olur?; 

 uşağa kim daha çox oyuncaq alır?; 

 siz uşağa kitablar oxuyursunuzmu?; 

 ailədə uşaqla bağlı problemlərin həllində ziddiyyətlər varmı?; 

 uşağa daha çox nə ilə təsir edirsiniz?; 

 uşağa adətən ailə üzvlərindən kim təsir göstərir?; 

 uşaq daha çox kimə üz tutub şikayətlənir?; 

 uşaq öz təəssüratlarını daha çox kiminlə bölüşür?; 

 uşaq ailədə hansı işləri yerinə yetirir?; 

 uşağın özünəxidmət vərdişləri hansılardır?; 

 uşaq hansı məşğələlərə üstünlük verir?; 

 bağçada uşağın dostları varmı?; 

 ailədə uşağın dostu kimdir?; 

 uşağın məktəbə hazırlığı harada həyata keçirilir?; 

 uşağınızın hansı tipli və ya təmayüllü məktəbdə oxumasını istərdiniz?; 

Məktəbəqədər uşaq tərbiyə müəssisələrində işləyən praktik psixoloqun iş 

metodlarından biri də söhbət metodudur. Söhbət verbal (sözlü) ünsiyyət əsasında məlumat 

əldə edilməsini təmin edən diaqnostik metodlardan biridir. O, anket metodundan fərqli 

olaraq şifahi və sərbəst formada tətbiq edilən, ciddi reqlament qaydalarının olması ilə 

fərqlənən bir müayinə üsuludur. Söhbət metodunun tətbiqində başlıca məqsəd diaqnostik 

müayinə obyekti olan uşaq haqqında psixoloji –pedaqoji anamnez (ilkin məlumatlar) 

toplamaqdan ibarətdir. Söhbətin keçirilməsi zamanı uşaqla əlaqə yaradılması, onun 

əməkdaşlığa cəlb olunması təmin edilmiş olur. Uşaq baxçası psixoloqu öz fəaliyyətində 

söhbət metodunun iki əsas növündən istifadə edir: 
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Sərbəst söhbət (mövzu və forma baxımından reqlamentləşməmiş); direktiv söhbət 

(strategiya və mövzu baxımından reqlamentləşməmiş). Söhbətin keçirilmə taktikası 

(qaydaları və metodik vasitələri), həmçinin sualların qoyuluşu söhbətin növündən asılı 

olmayaraq çevik olmalıdır. Bu, kiçik yaşlı uşaqların yaş xüsusiyyətləri ilə bağlı olub, 

təşkilatı xarakterli çətinliklərin aradan qaldırılması zərurəti ilə bağlıdır. Psixoloq 

məqsəddən asılı olaraq uşaqla müxtəlif mövzularda söhbətlər apara bilər. Nümunə olaraq 

bağça yaşlı uşaq haqqında ümumi məlumat əldə etmək, onun ailə tərbiyəsi vəziyyəti ilə 

bağlı keçirilən söhbətlərin birində qoyulan suallara diqqət yetirək. 

        Uşağa verilən suallar: 

 sənin adın nədir? 

 sənin bacın və qardaşın varmı? Onlar səndən böyükdür, yoxsa kiçik? 

 nənən, baban varmı? 

 evdə sənin hansı oyuncaqların var? 

 sən kiminlə gəzintiyə getməyi xoşlayırsan? 

 sənə oyuncaqları kim alır? 

 evdə olarkən ata-ananı incidirsənmi? 

 sən evdə özünü necə aparırsan? 

 pis iş görəndə ata-anan səni necə cəzalandırır? 

 ailədə sən ən çox kimin sözünə baxırsan? 

 siz evinizdə gül saxlayırsınızmı? Onları kim suvarır? 

 səni incidəndə ən çox kimə şikayət edirsən? 

 ev heyvanı saxlayırsınızmı? Onlara kim qulluq edir? 

 Evinizdə televizor, kompyuter varmı? 

 ən çox hansı televiziya verlişlərinə baxmağı sevirsən? 

 ən sevimli oyuncaqların hansılardır? 

 qonşuluqda sənin ən yaxın dostların kimdir? və s. 

Uşaq yaradıcılıq məhsullarının təhlili diaqnostik metodlardan biri kimi uşaq 

fəaliyyətinin məhsuldar növlərinin nəticələrini qiymətləndirmək imkanı verir. Bu metodun 

tətbiqindən məqsəd uşağın müvafiq yaş dövrünə uyğunluğunu və onun inkişaf səviyyəsini 

müəyyən etməkdən ibarətdir. Psixoloq, bağça yaşlı uşaqların fəaliyyət məhsulları olan 
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rəsmləri, naxışları, fiqurları, kompozisiyaları, öyrəndikləri şer və nağılları, mahnıları və s. 

təhlil etməklə, onların proqram tələblərinə və yaş normalarına uyğunluğunu 

müəyyənləşdirir. Bu metodu tətbiq etməklə psixoloq uşağın müstəqil şəkildə yaratdığı 

fəaliyyət məhsullarını təhlil edib qiymətləndirməlidir. Uşaq yaradıcılıq məhsullarının 

təhlili metodu bəzən sərbəst metod kimi tətbiq edilsədə, o, əsasən yardımçı diaqnostik 

metod kimi nəzərdən keçirilir.  

Uşağın kompleks diaqnostikası peşəkar psixoloji müayinəyə əsaslanır. Bu 

müayinə aşağıdakı beş əsas mərhələdən ibarətdir: 

1. Hazırlıq mərhələsi: 

 uşağa aid xüsusi sənədlərin təhlili və tibb işçiləri ilə söhbət əsasında tibbi 

anamnezin tərtib edilməsi; 

 valideynlər arasında anket sorğusu keçirməklə uşağın həyatına aid sosial-

məişət məzmunlu xarakteristikaların tərtib edilməsi; 

 tərbiyəçilər, pedaqoqlar və valideynlər arasında anket sorğuları və söhbətlər 

keçirməklə, pedaqoji anamnezin (xarakteristikaların) tərtib edilməsi; 

 valideynlər və uşağın tərbiyəsində təsirli rol oynayan digər yaşlılarla söhbət 

keçirməklə ailə haqqında anamnezin toplanması; 

2. Uyğunlaşdırıcı mərhələ: 

 müşahidə, söhbət, yaradıcı fəaliyyət məhsullarının öyrənilməsi vasitəsilə uşaqla 

ilkin tanışlıq; 

3. Əsas mərhələ: 

 testləşdirmə; 

4. İnterpretasiya: (fərziyənin nəticə ilə tutuşdurulması): 

 diaqnostik nəticələri təhlil etmək və yenidən işləmək yolu ilə uşaq haqqında 

psixoloji rəyin tərtib edilməsi; 

5. Yekunlaşdırıcı mərhələ: 

 müayinənin nəticələrinin tərbiyəçilər və valideynlərlə söhbət əsasında 

dəqiqləşdirilməsi; 

 valideynlər (tərbiyəçilər) üçün şifahi və yazılı tövsiyələrin hazırlanması; 
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqların psixoloji müayinəsi zamanı valideynlərin bu 

müayinənin hazırlıq mərhələsində psixoloqla birgə iştirak etməsi zəruridir. Bu bir yandan 

uşaq üzərində aparılan müayinəyə valideynin rəsmi razılığını təmin edir, digər tərəfdən 

müayinənin nəticələrinə onlarda yarana biləcək şübhəni aradan qaldırılmış olur. 

Müayinənin sonunda əldə edilmiş nəticələrdən aslı olaraq psixoloq valideynlərlə yekun 

söhbəti aparır, müvafiq tövsiyələr verir. Yekun söhbətin keçirilməsi zamanı uşağın iştirakı 

məsləhət görülmür. Psixoloq keçirilmiş testləşdirmənin nəticələrinə istinad edərək çox 

ehtiyatla uşağın psixoloji portreti haqqında valideynə ümidverici məlumatlar və faydalı 

tövsiyələr verir. Uşağın psixi inkişafında geridəqalma, ləngimə və psixi pozğunluqların 

simptomları müşahidə olunsa belə, o, belə qiymətləndirici mühakimələrə çox ehtiyatla 

yanaşmalıdır. Psixoloqun valideynlərə verdiyi korreksiyaedici, inkişafetdirici və 

profilaktik xarakterli tövsiyələr psixoloji cəhətdən əsaslandırılmış olmalıdır. Ailə 

üzvlərinin uşağa qarşı məsuliyyətsiz və ya cinayət xarakterli münasibəti müşahidə 

olunduqda, bunun uşağın psixi sağlamlığına vurduğu zərbə haqqında psixoloq öz ciddi 

rəyini həmin valideynlərə bildirməli, lazım gəldikdə səlahiyyətli orqanlara da bu barədə 

məlumat verməli, uşağın hüquq və mənafelərinin müdafiəçisi olduğunu sübut etməlidir.  

Üç yaşadək uşaqlarda əyani-əməli təfəkkür forması üstünlük təşkil etdiyinə görə, 

onların müayinəsi zamanı “sistemləşdirmə” xarakterli diaqnostik metodikalardan istifadə 

etmək məqsədəuyğun deyildir. 4-5 yaşlı uşaqlarda verbal ünsiyyət növü müəyyən 

səviyyədə formalaşdığından onlarla keçirilən diaqnostika işində anlayışlara aid diferensial 

sorğulardan istifadə etmək mümkündür.  

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların psixoloji müayinəsi məqsədilə keçirilən 

testləşdirmədə aşağıdakı qaydalara əməl etmək zəruridir: 

 müayinə zamanı psixoloqun uşaqla üz-üzə ünsiyyətinin təmin olunması; 

 testləşdirmənin keçirilməsi üçün uşaq fəaliyyətinin müxtəlif növlərinin 

(“oyun”, “rəsmetmə”, “ünsiyyət” və s.) sərbəst seçilməsi; 

 vaxt normasına əməl edilməsi (testləşdirmə uşağın yaşından asılı olaraq 30 

dəqiqədən 1 saata qədər davam edə bilər); 

 intelektual yükün normalaşdırılması. Bu tələb diaqnostik müayinə 

kompleksində intelektual testlərin normalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Bir diaqnostik 
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müayinə zamanı 3 testdən artıq verilə bilməz. Onlardan biri verbal testdirsə, digəri qeyri-

verbal test olmalıdır.  

 şəxsi -emosional yükün normalaşdırılması. Bu tələb diaqnostik müayinə 

kompleksində proyektiv testlərin sayının normaya uyğunluğunu nəzərdə tutur. 

 eyni məqsədlə keçirilən diaqnostik müayinə zamanı müxtəlif metodikalardan 

istifadə mümkündür. Məsələn, testləşdirmə, anket sorğusu, müşahidə və söhbət. 

2.  a) Diqqətin  psixodiaqnostikası 

Kiçik yaşlı məktəblilərdə diqqətin  psixodiaqnostikasında bir sıra metodikalardan 

istifadə olunur. Bunlardan biri diqqətin həcminin müəyyən edilməsi məqsədilə istifadə 

olunan aşağıdakı metodikadır.  

 

 

 

 

 

            

Şəkil 25 

 Bu məqsədlə, II-IV sinif şagirdlərinə yuxarıdakı şəkil 5 saniyə göstərilir. Bundan 

sonra şəkil götürülür. Hər bir şagird vərəqdə 4 cəhət üzrə qeydlər etməlidir: 

- şəkildə neçə fiqur vardı? 

- fiqurların üstündə yazılmış ədədlər hansılar idi? 

- şəkildə hansı fiqurlar çəkilmişdir? 

- Hər bir fiqurun üstündə yazılmış ədədlər hansılar idi? 

Ümumi nəticə qeyd olunan dörd cavab üzrə toplanmış balların cəmi ilə 

hesablanır. 

b) Qavrayışın psixodiaqnostikası 

  

Kiçik yaşlı məktəblilərdə qavrayışı inkişaf səviyyəsinin tədqiq edilməsində geniş 

istifadə olunan diaqnostik metodikalardan biri “Sujetli şəkillərin izahı”dır. Bu 
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metodikadan uşaqlarda intellektual və emosional sferanın tədqiqi məqsədilə istifadə 

olunur. 

Təcrübəni aparmaq üçün müxtəlif sujetli şəkillər dəsti lazımdır. Yaxşı olar ki, 

onların sırasında şən və kədərli, sadə və mürəkkəb sujetli şəkillər olsun. Bu məqsədlə şəkil 

reproduksiyalarından istifadə oluna bilər. Təklif olunan metodika çox sadədir: uşağa hər 

hansı bir şəkil göstərilir və orada nə təsvir olunduğunu söyləmək, nadir hallarda fikrini 

əsaslandırmaq tələb olunur. Bu zaman diqqət yetirmək lazımdır ki, uşaq şəkillərə nə 

dərəcədə fəal və həvəslə baxır. Bəzən uşağın arzusu ilə şəkilə baxma müddətini artırmaq 

olar. Şəkillər üzrə iş zamanı onların fəaliyyəti qeyd olunur. Bu metodika əsasında 

uşaqlarda nitqin hədsiz lakonik (qısa) və ya mükəmməl olması, onun qrammatik cəhətdən 

düzgünlüyü, lüğət fondunun zəngin və ya kasıb olmasını müəyyən etmək, şəkildəki 

adamların mimik vəziyyətinin təhlili əsasında uşaqların emosional mühakimə qabiliyyətini 

öyrənmək mümkündür. 

“Ədədlərin axtarışı” metodikası 

 

Bu metodika uşaqlarda bələdləşmə-axtarış hərəkətinin sürətini və görmə 

qıcıqlandırıcılarının təsiri ilə diqqətin həcminin aşkara çıxarılmasına imkan verir. Bu 

metodika əsasında 7-10 yaşlı uşaqlarla iş aparmaq məqsədəuyğundur. Çünki, burada 

uşaqların ədədləri tanıması vacib şərt hesab olunur. 

Təcrübəni aparmaq üçün 5 ədəd 60x90sm olmaqla 25 damaya bölünmüş lövhə 

lazımdır. Bu lövhədəki damalarda 1-dən 25-dək ədədlər pərakəndə, dağınıq şəkildə yazılır. 

Ədədlərin pərakəndə yazılışı hər lövhədə bir cür olmalıdır. Təcrübə üçün saniyəölçən və 

30 sm uzunluğunda çubuq –göstərici lazımdır.  

Uşağa cədvəllər bir-bir səthi şəkildə göstərilir və deyilir: “Bax, bu cədvəldə 1-dən 

25-dək ədədlər qaydasız, dağınıq yazılıb”. Sonra cədvəl çevrilərək stolun üstünə qoyulur 

və təlimat bu cür davam etdirilir: “Sən bu çubuqla 1-dən 25-dək ədədləri həmin cədvəldə 

ardıcıl olaraq göstərməli və ucadan deməlisən: Çalış ki, mümkün qədər tez və düzgün 

deyəsən. Aydındırmı?”. Əgər uşaq tapşırığı başa düşməmişdirsə, onu təkrar etmək 

lazımdır. Sonra cədvəl uşaqdan 70-75 sm aralı şaquli vəziyyətdə qoyulur və “Başla!” 

komandası verilir. Eyni vaxtda saniyəölçən işə salınır. Eksperimentator uşağın fəaliyyətini 
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izləyir, onun doğruluğuna diqqət yetirir. Uşaq “25”-ə çatdıqda saniyəölçən dayandırılır. 

Bu qayda ilə heç bir əlavə izahat verilmədən 2, 3, 4 və 5-ci cədvəllər üzrə iş davam 

etdirilir. 

İş başa çatdıqdan sonra uşağın ayrı-ayrı cədvəllər və bütövlükdə 5 cədvəl üzərində 

işə sərf etdiyi vaxt hesablanır. Müəyyən edilmiş normal diaqnostik göstərici belədir: 

normal və praktik olaraq sağlam uşaqlar bir cədvəl üzərində işə 30-50 saniyə vaxt sərf 

edirlər. 4-5-ci cədvəllərlə iş vaxtının uzanması uşaqlarda diqqətin dalğınlığını, 

sürətlənməsi isə onların işə alışdığını əks etdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir cədvəl 

üzərində işə sərf olunan vaxt norması eynidir. (Cədvəl nümunələri sonrakı fəsildə 

göstərilmişdir). 

 

c) Hafizənin psixodiaqnostikası 

 

Hafizənin vəziyyəti, yorğunluq və diqqətin fəallığının öyrənilməsi üçün istifadə 

olunan və geniş yayılmış metodikalardan biri rus psixoloqu A.R.Luriya tərəfindən təklif 

olunmuş “On sözün səsləndirilməsi” adlanan metodikadır.  

Bu təcrübənin keçirilməsi üçün heç bir xüsusi avadanlıq tələb olunmur. 

Təcrübənin keçirilməsi üçün tam sakitlik olan otaq lazımdır. Hər hansı danışıq 

gedən otaqda təcrübəni keçirmək məqsədəuyğun deyil. 

Təcrübənin başlanğıcında eksperimentator bir sətirdə sıra ilə bir və ya iki hecalı 10 

söz yazır. Sözlər sadə, rəngarəng olmalı, onların arasında heç bir əlaqə olmamalıdır. 

Təcrübə üçün bir neçə söz dəsti seçilməlidir ki, uşaqlar bir-birindən bu sözlər 

haqqında məlumat ala bilməsinlər. Təcrübənin aparılması bir neçə mərhələdən ibarətdir: 

Birinci təlimat: “İndi mən 10 söz oxuyacağam. Diqqətlə qulaq asmaq lazımdır. 

Mən sözləri oxuyub qurtardıqdan sonra həmin sözlərdən hansını yadda saxlamısansa, 

təkrar et. Sıra ilə təkrar etmək vacib deyil. “Aydındırmı?” 

Təcrübəçi sözləri yavaş-yavaş, aydın şəkildə oxuyur. Sınanılan şəxs bundan sonra 

həmin sözləri təkrar edir, eksperimentator onun 10 söz içərisindən doğru söylədiyi sözlərin 

qarşısında “+” işarəsi qoyur. 
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İkinci təlimat: Eksperimentator sınanılan şəxsə bildirir ki, mən yenidən həmin 10 

sözü oxuyacağam. Sən yenidən onları söyləməlisən. Təcrübəçi yenə də uşağın yadda 

saxladığı sözlərin qarşısında “+” işarəsi qoyur. 

Bundan sonra təcrübəçi heç bir təlimamt vermədən təcrübəni 3, 4 və 5-ci dəfə 

təkrarən aparır və hər dəfə “bir də” sözünü deyir. Təcrübə zamanı uşağın söylədiyi kənar 

sözlər protokolda ayrıca sütunda qeyd olunur. Bu təcrübənin gedişində heç bir kənar 

söhbətə, replikaya yol vermək olmaz. 

Bu təcrübə başa çatdıqdan sonra eksperimentator başqa təcrübələr aparır. Əvvəlki 

təcrübədən (sözlərin yadda saxlanılması) bir saat keçdikdən sonra təcrübəçi yenidən 

birinci təcrübəyə qayıdır və uşaqdan yadda saxladığı sözləri söyləməyi tələb edir. (Bu dəfə 

sözlər xatırladılmır). Qarışıqlıq düşməsin deyə bu dəfə uşağın söylədiyi sözlər “+” işarəsi 

ilə deyil, dairələrlə (“O”) qeyd olunur.  

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

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

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

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

Hər bir sindromun (amilin) məzmun xarakteristikası 

1. Məktəbdə ümumi həyəcanlılıq –uşağın məktəbdə olmaması ilə bağlı yaranan 

müxtəlif  formalı ümumi emosional vəziyyət. 

2. Sosial stress həyəcanı – uşağın yaşıdları ilə münasibətlərin fonunda yaranan və 

inkişaf edən emosional vəziyyət. 

3. Uğur əldə etmə tələbatının yaratdığı frustrasiya – uşağın yüksək nəticə əldə 

etmək, öz uğurlarını tələbatlar vasitəsilə inkişaf etdirməyə mane olan xoşagəlməz psixi 

fon.  

4. Özünüifadə qorxusu – uşağın öz imkanlarını nümayiş etdirməyə, özünü 

başqalarına təqdim etməyə mane olan neqativ emosional həyəcan vəziyyəti.  

5. Biliklərin yoxlanılması situasiyası ilə bağlı qorxu – biliklərin, imkanların və 

uğurların yoxlanılması (xüsusilə, fərdi şəkildə) situasiyasının yaratdığı neqativ vəziyyət.  

6. Ətrafdakıların ümidlərini doğrulda bilməmək qorxusu – uşağın əldə etdiyi 

nəticələrin başqaları tərəfindən əhəmiyyətliliyinin dərk olunmasının doğurduğu həyəcan.  
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7. Stressə qarşı zəif fizioloji müqavimət qabiliyyəti – uşağın orqanizminin 

stressogen xarakterli situasiyalara psixofizioloji cəhətdən alışmasını aşağı salan həyəcanlı 

mühit amillərinin qeyri-adekvatlığı.  

8. Müəllimlərlə münasibətlərdə yaranan qorxu və problemlər – uşağın məktəbə 

təlim müvəffəqiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olan, yaşlılarla münasibətin doğurduğu 

ümumi neqativ emosional fon.  

 

4.  Xarakterin aksentuasiyası insanda bu və ya digər xarakter əlamətinin digərlərinə 

nəzərən hədsiz dərəcədə güclü inkişaf etməsidir. O, adətən insanın xəstə olduğu zaman, 

yeniyetməlik, gənclik və qocalıq yaş dövrlərində, həmçinin həyatın böhranlı 

mərhələlərində müşahidə olunur. Xarakterin aksentuasiyası şəxsiyyətin xarakter əlaməti 

kimi norma ilə (psixoloji cəhətdən tam sağlam adamın vəziyyəti) potologiya (ruhi xəstə 

adamın psixoloji vəziyyəti) ilə müqayisədə aralıq mövqe tutur: Aksentuasiya hər bir 

insana məxsus olan bəzi fərdi xüsusiyyətlərin “kəskinləşməsi”dir. Yeniyetmələrdə 

xarakterin aksentuasiyasının öyrənilməsində sınaqdan çıxmış metodikalardan biri 

Şmişekin tərtib etdiyi test-sorğudur. Bu test 10 şkala üzrə qiymətləndirilən 88 sualdan 

ibarətdir. Sınanılan şəxs verilən hər bir suala “hə” və ya “yox” cavablarından birini 

verməlidir. Test üzrə işin təşkili üçün şagirdlərə standart təlimat əsasında hazırlanmış 

testin mətni və standart cavab vərəqi verilir. Sınanılan şəxs cavab vərəqində “hə” cavabı 

yazdığı sualın nömrəsi qarşısında “+” , “yox” cavabı yazdığı sualın nömrəsi qarşısında isə 

“-” işarəsi qoymalıdır. Testin mətni olan vərəqdə hər bir suala verilən cavabın balı rəqəmlə 

qeyd olunmuşdur. 

Diqqət və hafizə kimi idrak prosesləri insana biliklər əldə etməkdə necə kömək 

edir? Özünün diqqətinin xüsusiyyətləri haqqında təsəvvürlərə malik olmaq insana öz 

diqqətinin imkanlarını düzgün qiymətləndirmək, praktik fəaliyyətdə ona uyğunlaşmaq 

imkanı verir. İnsan öz diqqətinin zəifliyini aşkar etdikdə, bundan yaxa qurtarmaq üçün 

iradi səy göstərir, bu halda diqqətin ali təzahür formaları olan ixtiyari və vasitəsiz diqqət 

idarə olunan xarakter kəsb etmiş olur. Diqqət haqqında biliklər eyni ilə bizə şəxsi və 

işgüzar qarşılıqlı ünsiyyətdə olduğumuz adamlarla münasibətlərimizi normal qurmaqda 

yardımçı olur. Onların diqqətlərinin xüsusiyyətlərini bilməklə biz onlara normal 
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uyğunlaşır və birgə fəaliyyət zamanı mümkün çətinlikləri aradan qaldırmış oluruq. Bütün 

insanlarda diqqətin müəyyən qüsurlu cəhətləri vardır ki, bu həm vasitəsiz və qeyri-ixtiyari, 

həm də vasitəli və ixtiyari diqqətə aid edilə bilər. 

1. Diqqətin psixodiaqnostikası 

 İnsanın diqqəti müxtəlif xassələrlə xarakterizə olunur. Daha geniş yayılmış və vacib 

olan xassələr aşağıdakılardır: həcm, məhsuldarlıq, konsentrasiya, paylanma, davamlılıq və 

keçirilmə. 

 Diqqətin həcmi adətən belə qiymətləndirilir: İnsana çox qısa vaxt (bir neçə on 

saniyəlik ərzində) bir neçə informasiya vahidlərinin məcmuyu, məsələn, sadə təsvirlər, 

hərflər, sözlər, rəqəmlər, səslər və s. təqdim olunur. Bundan dərhal sonra adamdan nəyi 

görə, eşidə və s. bildiyini qeyd etmək xahiş olunur. Onun bu an yadda saxladığı 

obyektlərin miqdarı diqqətin həcmi kimi nəzərdən keçirilir. Diqqətin məhsuldarlığı 

adətən insanın konkret zaman vahidi ərzində iş prosesində diqqətinin yüksək 

konsentrasiyası və davamlılığı kimi qiymətləndirilir. 

 Diqqətin konsentrasiyası və paylanması bir-biri ilə bağlı olan, lakin eyni zamanda 

bir-birinə zidd xarakterik xüsusiyyətlər kimi nəzərdən keçirilir. Psixodiaqnostika 

praktikasında onlar adətən eyni bir metodikanın köməyi ilə öyrənilir və qiymətləndirilir. 

Bu metodikaya aid edilən variantların birində adama məkan və ya müstəvidə daha çox yer 

tutan əhəmiyyətli dərəcədə məkanı əhatə edən, nisbətən kiçik obyektlər çoxluğu təqdim 

olunur. Sınanılan şəxs çox qısa vaxt ərzində məkanda və ya müstəvinin daha kiçik 

hissəsində olan mümkün qədər daha çox detalı görmək (diqqətin konsentrasiyası), başkqa 

halda əksinə, onların mümkün qədər daha çox hissələrini görmək (diqqətin paylanması) 

tapşırığı alır. 

 

2. Hafizənin psixodiaqnostikası 

 İnsanın özünün və ətrafdakı başqa adamların hafizəsi və mnemik proseslərinin 

xüsusiyyətləri haqqında düzgün təsəvvürə malik olması ona heç də az fayda vermir. 

Hafizə haqqında biliklərin insana nə kimi konkret fayda verdiyini aydınlaşdırmazdan əvvəl 

hafizənin hansı əsas növlərinin olduğuna diqqət yetirmək yerinə düşər. Psixoloji 

ədəbiyyatlarda sadalanan hafizə növlərinin əsasları bunlardır: mexaniki və məntiqi hafizə, 
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qeyri-ixtiyari və ixtiyari hafizə, vasitəli və vasitəsiz hafizə, görmə, eşitmə, emosional, 

hərəkət, rasional, qısamüddətli, uzunmüddətli, operativ və s. Hafizənin bir sıra növləri 

insanda doğularkən mövcud olur və təbiət tərəfindən verilir. Onlar əsasən mərkəzi sinir 

sisteminin quruluşundan və funksiyalarından asılıdır. Hafizənin digər növləri, xüsusilə 

əksəriyyəti həyatda insanın başqaları ilə fəaliyyəti və ünsiyyəti prosesində üzə çıxır, 

inkişaf edir və təkmilləşir.  

Yaş artdıqca hafizənin təbii verilən növləri tədricən zəifləyir ki, bu da bir sıra 

səbəblərlə bağlıdır. İlk növbədə insana təbiətdən verilən hafizə növlərindən insan yaş 

artdıqca az-az istifadə edir, çünki onlar az məhsuldar və əmək tutumludur, həyat fəaliyyəti 

prosesində insan yeni məhsuldar növlərə daha çox istinad etməli olur; İkincisi, hafizənin 

başlıca orqanı olan beyin zaman keçdikcə, insan yaşa dolduqca qocalır, özünün 

informasiyanı yaddasaxlama, yadasalma və tanıma imkanlarını itirir; Üçüncüsü, öz 

hafizəsinin xüsusiyyətlərinə bələd olan insan daha çox hafizənin məhsuldar növlərindən 

faydalanır, zaman keçdikcə, təbii şərtlənmiş hafizə növləri əsasında məşqlər aparmağı 

təxirə salır.  

Hafizənin həcmi onun əsas xarakteristikalarından biridir. Ona görə də onun görmə, 

eşitmə və hərəkət kimi növlərinin qiymətləndirilməsinə başlamazdan əvvəl həcmi 

müəyyənləşdirilir. Bununla belə, sınanılan şəxsin hafizəsinin həcmini psixodiaqnostik 

metodikalar əsasında yoxlamazdan əvvəl sınanılan şəxsdə adları qeyd olunan hafizə 

növlərindən hansının üstünlük təşkil etdiyini bilmək lazımdır.  

Bu məqsədlə eyni bir informasiya həmin şəxsə müxtəlif üsullarla verilir və onun bu 

informasiyanı hafizənin hansı növləri vasitəsilə daha yaxşı qavradığı, yadda saxladığı 

müəyyənləşdirilir.  

Bir çox hallarda psixoloqlar informasiyanın yaddasaxlanılmasının həcmi ilə deyil, 

əksinə unutma ilə maraqlanırlar. Bu halda sınanılan şəxsə müəyyən miqdar informasiyanı 

yaxşı öyrənib səhvsiz yadda saxlamaq göstərişi verilir, sonra isə müəyyən vaxtdan sonra 

(bir neçə saat, gün və ya həftədən sonra) bu məlumatın hansı hissəsinin yadda saxlanıldığı 

yoxlanılır. Artıq psixoloji tədqiqatlar vasitəsilə müəyyən edilmişdir ki, hafizənin 

möhkəmləndirilmiş materialların bir gün sonra 77,6%-i , dörd gün sonra 66,4%-i, on gün 

sonra isə 62,7%i yadda qalır.  
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Hər bir adamın hafizəsində unutma tempini müəyyən etmək üçün öyrənilmiş eyni 

materialı hər gün yoxlamaqla qrafik tərtib etmək və bu yolla unutmanın və ya 

yaddasaxlamanı dinamikasını öyrənmək mümkündür. 

İnsanda vasitəli yaddasaxlamanın həcmini müəyyən etmək üçün ona müəyyən 

informasiya vahidi, məsələn, mücərrəd sözlər verilir və onların hansı köməkçi 

mnemotexniki şəkillərlə, deyək ki, həmin sözlərə aid şəkillərlə və ya sözlərin daxil olduğu 

geniş mətn vasitəsilə yadda saxlamasına şərait yaradılır. Adətən belə şəkilləri sınanılan 

şəxs özü çəkir və bundan sözləri yadda saxlamaq üçün köməkçi vasitə kimi istifadə edir. 

Daha sonra o, metodikaya uyğun olaraq soruşulan informasiyanı həmin şəkillər vasitəsilə 

yada salır. 

Psixodiaqnostika təcrübəsində həm ixtiyari, həm də qeyri-ixtiyari hafizə növlərinin 

ölçülməsi və qiymətləndirilməsi metodikaları vardır. İndi isə hafizə diaqnostikasının 

nisbətən sadə və geniş yayılmış 3 metodikası ilə tanış olaq: Onlardan biri əzbərləmə 

prosesinin dinamikasını, digəri dominant hafizə tipini, üçüncüsü isə vasitəli 

yaddasaxlamanın xüsusiyyətlərini öyrənməyə imkan verir.  

Yaddasaxlamanın sürəti və dinamikasının təyin edilməsi 

Sizə qarışıq sırada verilmiş 20 üçrəqəmli ədədi 8-10 dəfə yadda saxlamağa cəhd 

etməklə əzbərləmək və səhvsiz olaraq yada salmaq tapşırığı verilir. Bu ədədlər sırası, 

məsələn, belə ola bilər: 659, 326,184, 927, 541, 239, 486, 712, 594, 172, 368, 513, 649, 

278, 153, 497, 916, 351, 276, 148. 

Əzbər yaddasaxlama belə aparılır. Eksperimentator sıranı hər ədədi bir saniyə 

interval olmaqla başdan –ayağa oxuyur. Sınanılan şəxs qeyd olunan ədədlər sırasını 

yaddasaxlamağa çalışır. Bundan sonra sınanılan şəxs həmin ədədləri yada salır və deyir. 

Eksperimentator hər bir düzgün cavabı qeyd edir. Əgər sınanılan şəxs birinci cəhddə 6, 

ikincidə 10, üçüncüdə 12 və s. ədədi yaddasaxlamağa nail olmuşsa, deməli, dinamika 

yüksələn xətt üzrə gedir. Bu proses qrafik şəkildə qeyd olunur. Şaquli xətt yaddasaxlama 

üçün cəhdlərin sayını, üfiqi xətt isə hər bir cəhddən sonra yadda saxlanılmış ədədlərin 

sayını göstərir. 

5. Aqressivlik və qəddarlıq bir çox yeniyetmə və gənclərin davranışında müşahidə 

olunan tipik cəhətlərdən biridir. Yeniyetmələrin assosial davranışı fonunda özünü göstərən 
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bu xüsusiyyətlər daha çox həmyaşıdlar və küçə qrupları daxilində baş verən rəqabət 

şəraitində «özünütəsdiqetmə», başqa qrup üzvlərinə təsir göstərmək, liderliyə can atmaq 

məqsədilə, həmçinin tamamilə günahsız, kənar adamlara yönəlmiş motivləşməmiş 

aqressiv hərəkətlər kimi diqqəti cəlb edir.  

Konkret misala diqqət yetirək. 

16-17 yaşlarında olan spirtli içki qəbul etmiş 3 gənc küçə ilə gedən 13 yaşlı oğlanın 

qarşısını kəsərək onun pullarını əlindən aldıqdan sonra yaşadıqları binanın həyətinə 

gətirmiş, zirzəmiyə salaraq huşunu itirənə qədər döymüş və ağır bədən xəsarəti 

yetirmişdilər.  

Psixoloqlar yeniyetmə və gənclərdə müşahidə olunan aqressivliyin köklərini onların 

bu yaş dövrü üçün xarakterik olan ümumi qəzəbliliyinin təsiri altında özünəhörmət 

hissinin aşağı düşməsində, yaşanmış uğursuzluq və ədalətsizlikdə (atanın ailəni atması, 

məktəbdə pis qiymətlər, idman bölməsindən xaric edilmə və s.) axtarılır. Bir sıra xarici 

ölkə alimləri isə öz tədqiqatlarında aqressiya və aqressivliyi fərqli şəkildə mənalandıraraq 

onu anadangəlmə davranış reaksiyası, hakimiyyətə can atma, şəxsiyyətin öz mühitinə 

düşmən münasibətinin təzahürü və s. kimi izah edirlər. Belə affektiv təsirlər bəzi hallarda 

yeniyetmə və gənclərdə suisidal davranışa – intihar hallarına da gətirib çıxarır. Aqressivlik 

kəmiyyət və keyfiyyət baxımından fərqli xarakteristikaya malikdir. Bu cəhətdən 

aqressivliyin motivləşməmiş və emosional durum zəminində yaranan (əsəbilik, 

düşmənçilik və s.) olmaqla iki əsas tipi fərqləndirilir.  

Təhsil müəssisələrində bəzi yeniyetmə və gənclərin aqressiv davranış aktlarına da 

təsadüf olunur ki, bu da müəllimlər və məktəb rəhbərləri ilə yanaşı, valideynləri də ciddi 

narahat edir. Təhsil müəssisəsində işləyən psixoloq aqressiv davranışa malik olan 

yeniyetmə və gəncləri aşkara çıxarmalı və onlarla korreksiyaedici tədbirlər 

müəyyənləşdirib, həyata keçirməlidir. Yeniyetmə və gənclərdə aqressivliyin aşkara 

çıxarılması üçün sınaqdan çıxarılmış müvafiq diaqnostik metodikalardan biri Bass – Darki 

sorğusudur.  

 

 


